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Przedmowa

Szanowni Paƒstwo
Drugi numer kwartalnika „Rodzina i prawo”, w którym staraliÊmy si´ uwzgl´dniliç oczekiwania s´dziów zawarte w treÊci nades∏anych ankiet przychodzi do
Paƒstwa nieco póêniej ni˝ planowaliÊmy. Wynika to z oczekiwania na zakoƒczenie prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego nad projektem nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, który – jak si´ wydaje – powinien spotkaç si´
z Paƒstwa zainteresowaniem i wzbudziç dyskusj´ – tak˝e na ∏amach kolejnych
numerów Kwartalnika. Wspomniany projekt znajdà Paƒstwo w Êrodkowej cz´Êci
Kwartalnika, zresztà nie sposób go nie zauwa˝yç zwa˝ywszy na jego obj´toÊç.
Wspomniana objetoÊç projektu jest te˝ niestety przyczynà przesuni´cia do nast´pnego numeru niektórych przygotowanych ju˝ do publlikacji opracowaƒ, które po prostu nie zmieÊci∏y si´ w niniejszym numerze. UznaliÊmy, ˝e publikacja
projektu i otwarcie dyskusji na jego temat jest o tyle pilne, o ile b´dzie jeszcze
dzi´ki tej publikacji mo˝liwoÊç uwzgl´dnienia trafnych uwag i opinii Paƒstwa w jego przedmiocie. Stanowi on kontynuacj´ przebudowy i modernizacji Kodeksu
rodzinnego i opiekuƒczego, zapoczàtkowanej ustawà z dnia 17 czerwca 2004 r.
o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych ustaw,
dotyczàcà stosunków majàtkowych mi´dzy ma∏˝onkami i art. 84 k.r.o., która wesz∏a w ˝ycie 20 stycznia 2005 r. O ile zasadniczym przedmiotem powo∏anej ustawy by∏o dostosowanie regulacji stosunków majàtkowych mi´dzy ma∏˝onkami do
wspó∏czesnych warunków spo∏eczno-ekonomicznych, o tyle przedstawiany Paƒstwu obecnie projekt obejmuje tematyk´ stosunków prawnych mi´dzy rodzicami i dzieçmi, w szczególnoÊci takie zagadnienia, jak: pokrewieƒstwo, ustalenie
i zaprzeczenie macierzyƒstwa, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, uznanie oraz
uniewa˝nienie uznania dziecka, w∏adz´ rodzicielskà, obowiàzek alimentacyjny,
kontakty z dzieckiem oraz zast´pczà piecz´ nad dzieckiem. Projekt zosta∏ ju˝
przyj´ty przez Komisj´ Kodyfikacyjnà Prawa Cywilnego1 i zosta∏ skierowany do
1

Obecny sk∏ad Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przedstawia si´ nast´pujàco: Przewodniczàcy Komisji: prof. dr Zbigniew Radwaƒski; Zast´pca przewodniczàcego Komisji – prof. dr hab. Tadeusz Ereciƒski, Prezes Izby Cywilnej Sàdu Najwy˝szego; Cz∏onkowie Komisji: dr Gerard Bieniek, S´dzia Sàdu Najwy˝szego, Katarzyna Gonera, S´dzia Sàdu Najwy˝szego, Jacek Gudowski, S´dzia Sàdu Najwy˝szego,
dr hab. Andrzej Jakubecki, kierownik Katedry Post´powania Cywilnego i Mi´dzynarodowego Prawa Prywatnego Uniwersytetu im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Lublinie, dr hab. prof. UMCS Miros∏aw Nazar, dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu im. Marii Sk∏odowskiej-Curie w Lublinie, prof. dr hab. Maksymilian Pazdan z Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach, Stanis∏aw Rudnicki, S´dzia Sàdu Najwy˝szego
w stanie spoczynku, by∏y prezes Izby Cywilnej SN, prof. dr hab. Stanis∏aw So∏tysiƒski z Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Feliks Zedler, kierownik Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Czes∏awa ˚u∏awska, S´dzia Sàdu Najwy˝szego
w stanie spoczynku; Sekretarz Komisji: Robert Zegad∏o, S´dzia Sàdu Okr´gowego w Warszawie.
G∏owny ci´˝ar prac projektowych spoczywa∏ na zespole problemowym pod przewodnictwem prof. dr
hab. M. Nazara w nastepujàcym sk∏adzie: prof. dr hab. El˝bieta Holewiƒska – ¸apiƒska, prof. dr hab.
Janina Panowicz – Lipska, prof. dr hab. Tomasz Soko∏owski, prof. dr hab. Tadeusz Smyczyƒski,
dr Marek Andrzejewski. W czeÊci prac zespo∏u bra∏a udzia∏ prof. dr hab. Wanda Stojanowska.
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Departamentu Legislacyjno-Prawnego Ministerstwa SprawiedliwoÊci celem
ewentualnego nadania mu dalszego biegu legislacyjnego.
Ponadto pragniemy zwróciç Paƒstwa uwag´ na koƒcowy dzia∏ Kwartalnika
poÊwi´cony sprawozdaniom ze szkoleƒ, konferencji i innych istotnych dla s´dziów rodzinnych wydarzeƒ. Wydaje nam si´, ˝e dobrà formu∏à dla tego dzia∏u b´dzie sygnalizowanie w nim wàtków merytorycznych, które by∏y dyskutowane w trakcie wspomnianych szkoleƒ i konferencji, a najlepszymi Autorami
w tym zakresie b´dà sami Paƒstwo, jeÊli zechcà podzieliç si´ z Kwartalnikiem
tego rodzaju informacjami i przemyÊleniami.
Jeszcze raz zapraszamy do wspó∏redagowania Kwartalnika i dzi´kujemy za
przychylne przyj´cie, z jakim spotka∏ si´ jego pierwszy numer.
s´dzia Robert Zegad∏o
Redaktor Naczelny
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ARTYKU¸Y
Katarzyna Gonera

Op∏aty sàdowe w sprawach z zakresu
prawa rodzinnego i opiekuƒczego
(wed∏ug nowej ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych)
I. Uwagi wst´pne
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. Nr 167, poz. 1398), która wesz∏a w ˝ycie 2 marca 2006 r., zastàpi∏a obowiàzujàcà przez prawie czterdzieÊci lat ustaw´ z dnia 13 czerwca 1967 r.
o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 88 ze zm.).
Nowa ustawa o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych zastàpi∏a nie tylko poprzednio obowiàzujàcà ustaw´ z dnia 13 czerwca 1967 r., ale tak˝e inne
akty prawne, w tym mi´dzy innymi:
1) rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie okreÊlenia wysokoÊci wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 154,
poz. 753 ze zm.),
2) rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie wysokoÊci op∏at kancelaryjnych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 139,
poz. 650 ze zm.),
3) przepisy dekretu z dnia 26 paêdziernika 1950 r. o nale˝noÊciach Êwiadków,
bieg∏ych i stron w post´powaniu sàdowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445 ze zm.)
w zakresie dotyczàcym post´powania cywilnego,
4) przepisy art. 111 – 116 Kodeksu post´powania cywilnego dotyczàce zwolnieƒ od kosztów sàdowych z mocy ustawy oraz na podstawie orzeczenia
sàdu, art. 463 Kodeksu post´powania cywilnego oraz art. 263 Kodeksu pracy dotyczàce zwolnieƒ od kosztów sàdowych w sprawach z zakresu prawa
pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
5) rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 12 maja 1965 r. w sprawie
cz´Êciowego zwalniania od kosztów sàdowych w post´powaniu cywilnym
(Dz. U. Nr 21, poz. 135),
6) rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 18 lutego 1991 r. w sprawie
umarzania, rozk∏adania na raty i odraczania terminu p∏atnoÊci nale˝noÊci
sàdowych (Dz. U. nr 25, poz. 102) w zakresie odnoszàcym si´ do kosztów
sàdowych w sprawach cywilnych.
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Ponadto, ustawa dokona∏a zmian w ponad 20 ustawach, w tym znaczàcych
zmian w Kodeksie post´powania cywilnego.
W celu systemowego uporzàdkowania zagadnieƒ dotyczàcych kosztów sàdowych pewne kwestie, uregulowane poprzednio w ustawie z dnia 13 czerwca 1967
r., przeniesiono do Kodeksu post´powania cywilnego (np. przepisy dotyczàce
uzupe∏niania braków fiskalnych pism procesowych, podejmowanych w zwiàzku
z tym czynnoÊci sàdowych, niektórych skutków procesowych nieuiszczenia wymaganych op∏at sàdowych, zaskar˝alnoÊci orzeczeƒ dotyczàcych kosztów sàdowych), inne zaÊ, uregulowane dotychczas w Kodeksie post´powania cywilnego,
przeniesiono do nowej ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych (np.
przepisy dotyczàce zwolnienia od kosztów sàdowych). Z tej przyczyny w ustawie
z dnia 28 lipca 2005 r. zawarto stosunkowo obszernà nowelizacj´ Kodeksu post´powania cywilnego (art. 126 ustawy), koniecznà ze wzgl´du na przeniesienie regulacji pewnych instytucji z ustawy do Kodeksu i z Kodeksu do ustawy.
Ustawa kompleksowo reguluje zasady i tryb pobierania kosztów sàdowych
w sprawach cywilnych, zasady zwrotu op∏at i wydatków, wysokoÊç op∏at sàdowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sàdowych oraz
umarzania, rozk∏adania na raty i odraczania terminu zap∏aty nale˝noÊci sàdowych (art. 1 ustawy1). Koszty sàdowe obejmujà – tak jak dotychczas – op∏aty
i wydatki (art. 2 ustawy). Poj´cie „op∏aty” zastàpi∏o dawne poj´cie „wpisu”.
Dalsze uwagi ograniczajà si´ do kwestii op∏at, ze szczególnym uwzgl´dnieniem op∏at w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuƒczego.

II. Op∏aty – regulacja ogólna
Zgodnie z art. 1262 § 1 k. p. c., sàd nie podejmie ˝adnej czynnoÊci na skutek
pisma, od którego nie zosta∏a uiszczona nale˝na op∏ata. Nie dotyczy to oczywiÊcie pism wnoszonych w sprawach, w których ustawodawca przewidzia∏ przedmiotowe zwolnione od op∏at sàdowych (np. art. 95 ustawy) albo pism wnoszonych przez strony, które sà z mocy ustawy podmiotowo zwolnione od obowiàzku ponoszenia kosztów sàdowych – w tym op∏at (np. art. 96 ustawy).
Rodzaje pism podlegajàcych op∏acie wymienia art. 3 ustawy. WysokoÊç
op∏at regulujà art. 12 – 20 (przepisy ogólne dotyczàce op∏at) oraz art. 22 – 76
(przepisy okreÊlajàce wysokoÊç op∏at w poszczególnych sprawach). WysokoÊç op∏at kancelaryjnych (art. 3 ust. 3) regulujà art. 77 i 78 ustawy.
Obowiàzek uiszczenia op∏aty przy wniesieniu do sàdu pisma podlegajàcego op∏acie oznacza, ˝e obowiàzek ten powstaje zarówno wtedy, gdy pismo
procesowe jest sk∏adane bezpoÊrednio w biurze podawczym sàdu lub w se1

8

Powo∏ywane w dalszym ciàgu numery artyku∏ów bez wskazania aktu prawnego dotyczà przepisów
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398).
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kretariacie sàdowym albo podczas posiedzenia sàdu, jak i wtedy, gdy pismo
jest oddawane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego
(art. 165 § 2 k. p. c.).
Sàd nie podejmie ˝adnej czynnoÊci na skutek pisma, od którego nie zosta∏a
uiszczona nale˝na op∏ata (art. 1262 § 1 k. p. c.). Nieuiszczenie op∏aty przy wniesieniu pisma do sàdu uruchamia post´powanie zmierzajàce do zapewnienia
uiszczenia przez stron´ nale˝nej op∏aty. Post´powanie to – nazywane czasem
uzupe∏nianiem braków fiskalnych pisma procesowego – sprowadza si´ do wydania przez przewodniczàcego zarzàdzenia wzywajàcego stron´ o uiszczenie
op∏aty (art. 130 § 1 i § 11 k. p. c.) pod rygorem zwrotu pisma (art. 130 § 2 k. p.
c.) lub pod rygorem jego odrzucenia (odrzuceniu z powodu nieop∏acenia podlegajà Êrodki odwo∏awcze oraz Êrodki zaskar˝enia, np. sprzeciw od wyroku zaocznego – art. 344 § 3 k. p. c., apelacja – art. 370 k. p. c., skarga kasacyjna –
art. 3986 § 2 k. p. c., skarga o stwierdzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego orzeczenia – art. 4246 § 3 k. p. c., zarzut od nakazu zap∏aty – art. 494 §
1 k. p. c.). Wyjàtkowo op∏ata powinna byç uiszczona jednoczeÊnie z wniesieniem pisma bez wzywania o jej uiszczenie, a nienale˝yte op∏acenie pisma (bàdê
to nieuiszczenie op∏aty w ogóle równoczeÊnie z wniesieniem pisma, bàdê to
uiszczenie op∏aty w innej wysokoÊci ni˝ nale˝na) stanowi podstaw´ do zwrotu
pisma (art. 1302 § 1 i § 4 k. p. c.) lub jego odrzucenia (art. 1302 § 3 i § 4 k. p. c.).
W sprawach rodzinnych i opiekuƒczych dotyczy to sytuacji, w których pismo
podlegajàce op∏acie wnosi adwokat (radca prawny), nie uiszczajàc jednoczeÊnie z jego wniesieniem nale˝nej od niego op∏aty (art. 1302 § 1 i § 3 k. p. c.).
Istotna zmiana – w porównaniu ze stanem prawnym obowiàzujàcym przed
2 marca 2006 r. – dotyczy wprowadzenia obowiàzku obliczania we w∏asnym zakresie przez profesjonalnych pe∏nomocników wnoszàcych pisma (samoobliczania) i uiszczania bez wzywania o uiszczenie nie tylko op∏at sta∏ych, ale równie˝
op∏at stosunkowych obliczonych od wartoÊci przedmiotu sporu lub zaskar˝enia
(w zwiàzku z ∏atwoÊcià ustalenia ich wysokoÊci przez samà stron´ bezpoÊrednio na podstawie przepisów ustawy o kosztach sàdowych lub tak˝e z uwzgl´dnieniem przepisów Kodeksu post´powania cywilnego dotyczàcych obliczania
wartoÊci przedmiotu sporu – art. 20 – 24 k. p. c.). W dotychczasowym stanie
prawnym (por. art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r.) obowiàzek ten dotyczy∏
jedynie op∏at sta∏ych (wpisów sta∏ych). Obecnie dotyczy on op∏at sta∏ych (art. 12
ustawy) i op∏at stosunkowych (art. 13 ustawy), nie dotyczy natomiast op∏at podstawowych (art. 14 ustawy w zwiàzku z art. 100 ust. 2 ustawy).
Nowa ustawa o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych przewiduje trzy
rodzaje op∏at: op∏at´ sta∏à – jako zasad´, oraz op∏at´ stosunkowà lub op∏at´
podstawowà (art. 11 ustawy). WysokoÊç op∏at oraz rodzaj spraw, w których pobiera si´ okreÊlony rodzaj op∏aty – przede wszystkim op∏at´ sta∏à, okreÊlajà art.
22 – 76 ustawy. Ze sformu∏owania i jednoznacznej treÊci art. 11 ustawy, a tak-
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˝e z dalszych jej przepisów (art. 12 – 14), wynika, ˝e op∏ata sta∏a jest zasadà,
zaÊ op∏ata stosunkowa oraz podstawowa majà charakter wyjàtkowy wobec
op∏aty sta∏ej. Jednak z uwagi na rygoryzm formalny towarzyszàcy op∏atom sta∏ym, wynikajàcy choçby z mo˝liwoÊci zwrotu lub odrzucenia pisma podlegajàcego op∏acie sta∏ej bez wzywania o jej uiszczenie (art. 1302 k. p. c.), mimo ˝e
op∏aty sta∏e stanowià zasadniczy rodzaj op∏at, przepisy o nich powinny byç nadal wyk∏adane ÊciÊle (a nie rozszerzajàco), podobnie jak by∏y wyk∏adane w poprzednio obowiàzujàcym stanie prawnym, w którym zasadà by∏a op∏ata stosunkowa (wpis stosunkowy), a wyjàtkiem inne rodzaje op∏at (wpis sta∏y i wpis
o okreÊlonej dolnej i górnej granicy – por. art. 29 ustawy z dnia 13 czerwca
1967 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych). Za∏o˝enie, ˝e przepisy
o op∏atach sta∏ych powinny byç interpretowane ÊciÊle, ma szczególne znaczenie ze wzgl´du na powa˝ne skutki, jakie przepisy k. p. c. wià˝à z jej niewniesieniem przez profesjonalnego pe∏nomocnika równoczeÊnie z wniesieniem pisma procesowego (powa˝niejsze nawet od skutków przewidzianych w poprzednio obowiàzujàcym art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r.).
Op∏ata sta∏a.
Op∏at´ sta∏à (art. 12 ustawy) pobiera si´:
1) w sprawach o prawa niemajàtkowe,
2) w sprawach o prawa majàtkowe, jednak tylko tych, w których ustawa przewiduje pobranie op∏aty sta∏ej; w pozosta∏ych sprawach o prawa majàtkowe,
w których nie pobiera si´ op∏at sta∏ych, pobierana jest op∏ata stosunkowa,
obliczona od wartoÊci przedmiotu sporu lub wartoÊci przedmiotu zaskar˝enia (art. 13).
Poj´cie sprawy o prawa niemajàtkowe oraz sprawy o prawa majàtkowe zosta∏o wypracowane w doktrynie i orzecznictwie na potrzeby ustalenia w∏aÊciwoÊci rzeczowej sàdu (por. art. 17 k. p. c.) oraz potrzeby oceny dopuszczalnoÊci kasacji (por. poprzednio obowiàzujàcy art. 3921 k. p. c.) i skargi kasacyjnej
(por. obecnie obowiàzujàcy art. 3982 k. p. c.). Dotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwa mo˝e byç wykorzystany przy ocenie charakteru sprawy.
Analiza przepisów okreÊlajàcych wysokoÊç op∏at sta∏ych (art. 22 – 76 ustawy) prowadzi do wniosku, ˝e w sprawach rozpoznawanych w post´powaniu
nieprocesowym oraz w post´powaniu egzekucyjnym, niezale˝nie od tego, czy
dotyczà one praw majàtkowych, czy te˝ niemajàtkowych, pobierane sà wy∏àcznie op∏aty sta∏e. Je˝eli jakiÊ rodzaj spraw rozpoznawanych w post´powaniu
nieprocesowym zosta∏ pomini´ty w przepisach okreÊlajàcych wysokoÊç op∏at
pobieranych w tych sprawach, pobiera si´ op∏at´ sta∏à w kwocie 40 z∏otych. Taki wniosek wynika z art. 23 pkt 1, zgodnie z którym op∏at´ sta∏à w tej wysokoÊci pobiera si´ od wniosku o wszcz´cie post´powania nieprocesowego lub samodzielnej jego cz´Êci, chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej.
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Podobnie, w sprawach o ochron´ praw niemajàtkowych rozpoznawanych
procesie (w trybie procesowym) pobierane sà wy∏àcznie op∏aty sta∏e. Je˝eli jakiÊ rodzaj spraw o ochron´ praw niemajàtkowych rozpoznawanych w post´powaniu procesowym zosta∏ pomini´ty w przepisach okreÊlajàcych wysokoÊç
op∏at pobieranych w tych sprawach, pobiera si´ op∏at´ sta∏à w kwocie 600 z∏otych. Taki wniosek wynika z art. 26 ust. 1 pkt 6, zgodnie z którym op∏at´ sta∏à
w tej wysokoÊci pobiera si´ od pozwu o ochron´ innych praw niemajàtkowych,
chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej.
W wi´kszoÊci spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuƒczego wnoszone w tych sprawach pisma podlegajà w obecnym stanie prawnym op∏atom sta∏ym, poniewa˝ albo sà to sprawy rozpoznawane w post´powaniu nieprocesowym, w którym pobiera si´ wy∏àcznie op∏aty sta∏e, albo sà to rozpoznawane
w procesie sprawy o ochron´ praw niemajàtkowych, w których równie˝ pobiera si´ wy∏àcznie op∏aty sta∏e.
W stanie prawnym ukszta∏towanym przez przepisy ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych op∏ata sta∏a jest regu∏à.
Dopiero je˝eli przepis nie przewiduje w sposób wyraêny op∏aty sta∏ej, pobiera
si´ w sprawach o prawa niemajàtkowe op∏at´ podstawowà (art. 14), a w sprawach o prawa majàtkowe albo op∏at´ stosunkowà (art. 13), albo op∏at´ tymczasowà i ostatecznà (art. 15).
Op∏aty sta∏e pobiera si´ w sprawach szczegó∏owo okreÊlonych w art. 22-76.
W sprawach wymienionych w art. 26 – 67 pobiera si´ op∏at´ sta∏à nie tylko od pozwu lub pozwu wzajemnego (art. 26 – 36) albo od wniosku o wszcz´cie post´powania nieprocesowego lub samodzielnej jego cz´Êci (art. 37 – 67), ale tak˝e od
apelacji, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie post´powania i skargi o stwierdzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego orzeczenia – oczywiÊcie wówczas, gdy skargi te sà dopuszczalne (art. 18 ust. 2). Je˝eli pozew lub wniosek wszczynajàcy post´powanie nieprocesowe lub inne post´powanie podlega op∏acie
sta∏ej, to równie˝ od Êrodków odwo∏awczych i Êrodków zaskar˝enia pobierana
jest op∏ata sta∏a – albo ca∏a (w pe∏nej wysokoÊci – art. 18), albo cz´Êciowa
(w u∏amkowej cz´Êci ca∏ej op∏aty – art. 19, nie mniejsza ni˝ 30 z∏otych – art. 20).
WysokoÊç op∏aty sta∏ej w tych sprawach o prawa majàtkowe, w których
ustawa przewiduje pobranie op∏aty sta∏ej, jest niezale˝na od wartoÊci przedmiotu sporu lub wartoÊci przedmiotu zaskar˝enia. Oznacza to, ˝e na przyk∏ad
w sprawie o dzia∏ spadku (b´dàcej niewàtpliwie sprawà majàtkowà) wysokoÊç
op∏aty jest jednakowa dla wszystkich spraw tego rodzaju, niezale˝nie od wartoÊci spadku podlegajàcego dzia∏owi (art. 51).
Op∏ata stosunkowa.
Je˝eli w sprawie o prawa majàtkowe ustawa nie przewiduje pobrania op∏aty sta∏ej (art. 12, art. 26 – 76), pobiera si´ op∏at´ stosunkowà.
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Op∏ata stosunkowa jest pochodnà wartoÊci przedmiotu sporu lub wartoÊci
przedmiotu zaskar˝enia. W nowym stanie prawnym, ukszta∏towanym przez
ustaw´ z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych,
op∏ata stosunkowa wynosi 5 % tych wartoÊci. Ustawa wprowadzi∏a zatem istotne obni˝enie wysokoÊci op∏aty stosunkowej – z 8 % (z odpowiednià degresjà
wysokoÊci wpisu przy wzroÊcie wartoÊci przedmiotu sprawy; por. § 1 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie okreÊlenia
wysokoÊci wpisów w sprawach cywilnych, Dz. U. Nr 154, poz. 753 ze zm., które utraci∏o moc obowiàzujàcà z chwilà wejÊcia w ˝ycie ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych) do 5 %.
Op∏ata podstawowa.
Op∏ata podstawowa jest nowoÊcià w systemie op∏at sàdowych.
Pobiera si´ jà zasadniczo w dwóch sytuacjach.
Po pierwsze (art. 14 ust. 1), w sprawach, w których przepisy nie przewidujà
pobrania op∏aty sta∏ej (art. 12), op∏aty stosunkowej (art. 13) lub op∏aty tymczasowej (art. 15).
Po drugie (art. 14 ust. 2), od podlegajàcych op∏acie pism, o których mowa
w art. 3 ust. 2, wnoszonych przez stron´ zwolnionà od kosztów sàdowych
przez sàd, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.
Pierwsza z przedstawionych sytuacji ma miejsce wówczas, gdy z przepisów ogólnych (art. 3 ust. 2) wynika w sposób niewàtpliwy obowiàzek uiszczenia przez stron´ (pobrania przez sàd) op∏aty od wnoszonego pisma, a na podstawie przepisów szczególnych (art. 22–76 ustawy) lub przepisów pozaustawowych (np. art. 17 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post´powaniu sàdowym bez nieuzasadnionej zw∏oki; Dz. U. Nr 179, poz. 1843) nie da si´ ustaliç wysokoÊci
op∏aty, którà strona jest obowiàzana uiÊciç. Rodzaje pism podlegajàcych
op∏acie wymienia – przyk∏adowo – art. 3 ust. 2. Jest wÊród tych pism, mi´dzy
innymi, za˝alenie. Je˝eli zatem z dalszych przepisów ustawy nie da si´ wyinterpretowaç, jakà op∏at´ nale˝y pobraç od za˝alenia, w szczególnoÊci – do jakiej wartoÊci wyjÊciowej odnieÊç ogólnà regu∏´ z art. 19 ust. 3 pkt 2, zgodnie
z którà od za˝alenia pobiera si´ piàtà cz´Êç op∏aty (czy to op∏aty sta∏ej, czy to
op∏aty stosunkowej, czy to op∏aty tymczasowej), a jest oczywiste, ˝e od za˝alenia op∏ata pobrana byç powinna, to wówczas podstaw´ do okreÊlenia wysokoÊci op∏aty stanowi art. 14 ust. 3 w zw. z ust. 1, zatem op∏ata ta wynosi 30 z∏otych (art. 14 ust. 3).
Druga sytuacja odnosi si´ do zwolnienia strony od kosztów sàdowych przez
sàd (lub przez referendarza sàdowego – art. 118). Obowiàzek wniesienia op∏aty podstawowej obejmuje jedynie przypadki zwolnienia od kosztów sàdowych
na podstawie orzeczenia sàdu. Nie obejmuje natomiast przypadków ustawo-
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wego zwolnienia od kosztów sàdowych (lub od op∏at sàdowych), czy to przedmiotowego (np. art. 95), czy to podmiotowego (np. art. 96). Wynika to jednoznacznie z treÊci art. 14 ust. 2, który przewiduje pobranie op∏aty podstawowej
od podlegajàcych op∏acie pism wnoszonych przez stron´ zwolnionà od kosztów sàdowych przez sàd (a zatem – a contrario – nie dotyczy strony zwolnionej od kosztów sàdowych z mocy ustawy), a tak˝e z treÊci art. 100 ust. 2, który precyzuje, ˝e obowiàzek uiszczenia op∏aty podstawowej obcià˝a stron´,
której sàd przyzna∏ ca∏kowite zwolnienie od kosztów sàdowych.

III. Op∏aty w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuƒczego
Poni˝ej osobno omówione zostanà op∏aty w sprawach rozpoznawanych
w procesie, a osobno op∏aty w sprawach rozpoznawanych w post´powaniu
nieprocesowym.
Sprawy o rozwód i separacj´.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy, op∏at´ sta∏à w kwocie 600 z∏otych pobiera si´ od pozwu w sprawach o rozwód i separacj´. JednoczeÊnie,
zgodnie z art. 26 ust. 2, w sprawach o rozwód, o separacj´ lub o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, w razie zasàdzenia alimentów na rzecz ma∏˝onka w orzeczeniu koƒczàcym post´powanie w instancji, pobiera si´ od ma∏˝onka zobowiàzanego op∏at´ stosunkowà od zasàdzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z ma∏˝onków albo podzia∏u wspólnego majàtku pobiera si´ tak˝e op∏at´ w wysokoÊci przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.
Przepis art. 26 zastàpi∏ cz´Êciowo § 11 i § 111 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie okreÊlenia wysokoÊci wpisów
w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 154, poz. 753 ze zm.).
W poprzednio obowiàzujàcym stanie prawnym – przed wejÊciem w ˝ycie
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych –
w sprawach o rozwód pobiera∏o si´ od pozwu wpis tymczasowy, a w orzeczeniu koƒczàcym spraw´ w pierwszej instancji sàd ustala∏ wysokoÊç wpisu ostatecznego (art. 31 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sàdowych
w sprawach cywilnych). Natomiast w sprawach o separacj´ pobiera∏o si´ od
pozwu wpis sta∏y (§ 111 rozporzàdzenia).
Istotna zmiana w stosunku do poprzednio obowiàzujàcego stanu prawnego polega na wprowadzeniu w sprawach o rozwód op∏aty sta∏ej w kwocie 600
z∏otych. Kwota ta odpowiada maksymalnej wysokoÊci dotychczasowego wpisu tymczasowego (§ 11 rozporzàdzenia). W sprawach o rozwód, w których
w ustawie odstàpiono od konstrukcji op∏aty tymczasowej i op∏aty ostatecznej,
strony b´dà z góry wiedzia∏y, jakie czekajà je ci´˝ary finansowe zwiàzane
z kosztami sàdowymi i nie b´dà zaskakiwane wysokoÊcià op∏aty ostatecznej
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ustalanej w orzeczeniu koƒczàcym post´powanie w pierwszej instancji. Op∏ata sta∏a w kwocie 600 z∏otych pobierana jest w tych sprawach nie tylko od pozwu, ale tak˝e od apelacji oraz skargi o wznowienie post´powania i skargi
o stwierdzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego orzeczenia (oczywiÊcie wówczas, gdy Êrodki te w danej sprawie przys∏ugujà; wed∏ug art. 3982 §
2 pkt 1 k. p. c. w sprawach o rozwód i separacj´ skarga kasacyjna jest natomiast niedopuszczalna).
W sprawach o rozwód i separacj´ pobiera si´ op∏at´ sta∏à w wysokoÊci
600 z∏otych zarówno od pozwu, jak i od apelacji. Oznacza to, ˝e zarówno
op∏ata od pozwu, jak i op∏ata od apelacji sà co do zasady takie same (wyjàtek stanowià wypadki opisane w art. 26 ust. 2). W poprzednio obowiàzujàcym stanie prawnym, gdy od pozwu pobiera∏o si´ wpis tymczasowy, a nast´pnie w wyroku koƒczàcym spraw´ w pierwszej instancji sàd okreÊla∏ wysokoÊç wpisu ostatecznego, od apelacji pobierano ju˝ wpis w wysokoÊci
odpowiadajàcej wpisowi ostatecznemu, który móg∏ byç znaczàco wy˝szy
od wpisu od pozwu.
Op∏at´ sta∏à w kwocie 600 z∏otych pobiera si´ od apelacji w sprawach
o rozwód i separacj´ w pe∏nej wysokoÊci, niezale˝nie od zakresu zaskar˝enia. Dlatego te˝, gdy jedna ze stron procesu o rozwód lub separacj´ wnosi
apelacj´ tylko co do orzeczenia w przedmiocie winy – nie kwestionujàc samego orzeczenia rozwodu lub separacji – od apelacji pobiera si´ ca∏à op∏at´ sta∏à, przyjmujàc, ˝e przedmiotem zaskar˝enia jest ca∏e orzeczenie. Podobnie sytuacja si´ przedstawia, gdy zostanie zaskar˝one apelacjà tylko zawarte w wyroku orzekajàcym rozwód lub separacj´ rozstrzygni´cie co do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci albo co do sposobu wykonywania w∏adzy rodzicielskiej nad nimi (art. 58 § 1 k. r. o.). Od apelacji,
w której strona zaskar˝y∏a wyrok orzekajàcy rozwód ma∏˝eƒstwa w cz´Êci dotyczàcej rozstrzygni´cia o kosztach utrzymania i wychowania ma∏oletniego
dziecka stron, pobiera si´ ca∏à op∏at´ (por. uchwa∏´ SN z 19 kwietnia 1971 r.,
III CZP 15/71, OSNC z 1971 r. nr 11, poz. 193). Przyjmuje si´, ˝e apelacja
kwestionujàca wyrok orzekajàcy rozwód w cz´Êci dotyczàcej w∏adzy rodzicielskiej lub rozstrzygni´cia o obowiàzkach ma∏˝onków dotyczàcych ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka jest skierowana przeciwko
ca∏emu wyrokowi.
W sprawach o rozwód, o separacj´ lub o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, w razie zasàdzenia alimentów na rzecz ma∏˝onka w orzeczeniu koƒczàcym post´powanie w instancji, pobiera si´ od ma∏˝onka zobowiàzanego do alimentów
op∏at´ stosunkowà obliczonà od wartoÊci zasàdzonego roszczenia, a w razie
nakazania eksmisji jednego z ma∏˝onków albo dokonania podzia∏u wspólnego
majàtku pobiera si´ tak˝e op∏at´ w wysokoÊci przewidzianej od pozwu lub
wniosku w takiej sprawie (art. 26 ust. 2).

14

Rodzina i Prawo Nr 2 (2) 2006

Op∏aty sàdowe w sprawach z zakresu...

W sprawach o rozwód lub separacj´ (a tak˝e w sprawach o uniewa˝nienie
ma∏˝eƒstwa – por. art. 27 pkt 2) ka˝dy z ma∏˝onków – zarówno powód, jak i pozwany – mo˝e domagaç si´ zasàdzenia na swojà rzecz alimentów od drugiego ma∏˝onka. W przypadku uwzgl´dnienia tego ˝àdania w ca∏oÊci lub w cz´Êci i zasàdzenia alimentów na rzecz ma∏˝onka w orzeczeniu koƒczàcym post´powanie w instancji, pobiera si´ od ma∏˝onka zobowiàzanego do alimentów
op∏at´ stosunkowà obliczonà od wartoÊci zasàdzonego roszczenia. Nie nakazuje si´ Êciàgni´cia op∏aty od oddalonej cz´Êci roszczenia o alimenty, op∏ata
ta musia∏aby bowiem obcià˝aç zasàdzone roszczenia alimentacyjne, tymczasem Êwiadczenia alimentacyjne nie podlegajà egzekucji (art. 833 § 6 k. p. c.).
Ma∏˝onek dochodzàcy roszczeƒ alimentacyjnych na swojà rzecz nie ma obowiàzku uiszczenia op∏aty od apelacji w cz´Êci dotyczàcej alimentów (art. 96
ust. 1 pkt 2), z kolei apelacja ma∏˝onka zobowiàzanego przez sàd pierwszej instancji do p∏acenia alimentów, dotyczàca alimentów, podlega op∏acie stosunkowej, obliczonej od wartoÊci przedmiotu zaskar˝enia.
Nie pobiera si´ natomiast osobnych op∏at od alimentów zasàdzonych
w tych sprawach na rzecz dzieci, poniewa˝ w tym wypadku rozstrzygni´cie
o alimentach stanowi konieczny element wyroku orzekajàcego rozwód, separacj´ lub uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa.
W przypadku nakazania eksmisji jednego z ma∏˝onków albo dokonania
przez sàd podzia∏u majàtku wspólnego, w orzeczeniu koƒczàcym post´powanie w instancji w sprawie o rozwód lub separacj´ (a tak˝e o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa) pobiera si´ ponadto op∏at´ w wysokoÊci przewidzianej od pozwu lub
wniosku w takiej sprawie.
Od pozwu w sprawie o opró˝nienie lokalu mieszkalnego (eksmisj´) pobiera si´ op∏at´ sta∏à w kwocie 200 z∏otych (art. 27 pkt 11). Od wniosku w sprawie
o podzia∏ majàtku wspólnego po ustaniu ma∏˝eƒskiej wspólnoÊci majàtkowej
pobiera si´ op∏at´ sta∏à w kwocie 1.000 z∏otych (art. 38 ust. 1) a je˝eli wniosek
zawiera zgodny projekt podzia∏u tego majàtku – op∏at´ sta∏à w kwocie 300 z∏otych (art. 38 ust. 2).
Mo˝e si´ w zwiàzku z tym zdarzyç, ˝e od apelacji od wyroku orzekajàcego
rozwód lub separacj´, w którym sàd zawar∏ tak˝e rozstrzygni´cie o eksmisji jednego z ma∏˝onków i o podziale majàtku wspólnego, op∏ata wynosiç b´dzie: 600
z∏otych od samego orzeczenia o rozwodzie lub separacji, 200 z∏otych od orzeczenia o eksmisji i 1.000 z∏otych od orzeczenia o podziale majàtku wspólnego.
Wniesiony przez adwokata nieop∏acony Êrodek odwo∏awczy od zawartego
w wyroku rozwodowym orzeczenia nakazujàcego eksmisj´ jednego z ma∏˝onków podlega odrzuceniu bez wzywania o uiszczenie op∏aty (por. postanowienie SN z 5 wrzeÊnia 2002 r., II CZ 87/02, OSNC z 2003 r. nr 12, poz. 164; odmienne stanowisko zajà∏ Sàd Najwy˝szy w uchwale z 24 marca 1980 r., III CZP
12/80, OSNCP z 1980 r. nr 9, poz. 160).
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Inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego rozpoznawane w procesie.
Zgodnie z art. 27 pkt 1 – 6 ustawy, op∏at´ sta∏à w kwocie 200 z∏otych pobiera si´ od pozwu w sprawie o ustalenie istnienia lub nieistnienia ma∏˝eƒstwa,
o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, o rozwiàzanie przysposobienia, o zaprzeczenie
ojcostwa lub macierzyƒstwa, o uniewa˝nienie uznania dziecka oraz o ustanowienie przez sàd rozdzielnoÊci majàtkowej. Przepis art. 27 zastàpi∏ cz´Êciowo
§ 11 i § 12 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 17 grudnia 1996 r.
w sprawie okreÊlenia wysokoÊci wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 154,
poz. 753 ze zm.).
W poprzednio obowiàzujàcym stanie prawnym – przed wejÊciem w ˝ycie
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych –
w sprawach o ustalenie istnienia lub nieistnienia ma∏˝eƒstwa, o uniewa˝nienie
ma∏˝eƒstwa, o rozwiàzanie przysposobienia, o zaprzeczenie ojcostwa
i o zniesienie wspólnoÊci majàtkowej mi´dzy ma∏˝onkami (§ 11 rozporzàdzenia), wymienionych obecnie w art. 27 pkt 1, 2, 3, 4 i 6, pobiera∏o si´ od pozwu
wpis tymczasowy, a w orzeczeniu koƒczàcym spraw´ w pierwszej instancji sàd
ustala∏ wysokoÊç wpisu ostatecznego (art. 31 ustawy z dnia 13 czerwca 1967
r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych).
Istotna zmiana w stosunku do poprzednio obowiàzujàcego stanu prawnego polega na wprowadzeniu w tych sprawach (o ustalenie istnienia lub nieistnienia ma∏˝eƒstwa, o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, o rozwiàzanie przysposobienia, o zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyƒstwa, o ustanowienie przez sàd
rozdzielnoÊci majàtkowej) op∏aty sta∏ej w kwocie 200 z∏otych. W wymienionych sprawach, w których w nowej ustawie o kosztach sàdowych w sprawach
cywilnych odstàpiono od konstrukcji op∏aty tymczasowej i op∏aty ostatecznej
na rzecz op∏aty sta∏ej, strony b´dà z góry wiedzia∏y, jakie czekajà je ci´˝ary
finansowe zwiàzane z kosztami sàdowymi i nie b´dà zaskakiwane wysokoÊcià
op∏aty ostatecznej.
Op∏ata sta∏a w kwocie 200 z∏otych pobierana jest w tych sprawach nie tylko
od pozwu, ale tak˝e od apelacji oraz skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie
post´powania i skargi o stwierdzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego
orzeczenia (oczywiÊcie wówczas, gdy Êrodki te w danej sprawie przys∏ugujà).
Do spraw o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa ma zastosowanie art. 26 ust. 2.
Zg∏oszenie w jednym piÊmie procesowym (pozwie) ˝àdania zaprzeczenia
ojcostwa w stosunku do dwojga dzieci (np. bliêniàt) traktowaç nale˝y jako wytoczenie dwóch powództw, z których ka˝de podlega odr´bnej op∏acie sàdowej tak w odniesieniu do op∏aty od pozwu, jak te˝ w odniesieniu do op∏aty od
apelacji (por. postanowienie Sàdu Najwy˝szego z 1 lutego 1972 r., II CZ 2/73,
LEX nr 7059).
Przepis art. 27 nie przewiduje wysokoÊci op∏aty od pozwu o ustalenie ojcostwa lub macierzyƒstwa. Strona dochodzàca ustalenia ojcostwa lub macie-
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rzyƒstwa (oraz roszczeƒ z tym zwiàzanych) nie ma obowiàzku uiszczenia kosztów sàdowych (art. 96 ust. 1 pkt 1), co oznacza, ˝e nie ma równie˝ obowiàzku
uiszczenia op∏aty od pozwu w takiej sprawie.
Op∏at´ od pozwu ma obowiàzek natomiast ponieÊç strona pozwana w razie
uwzgl´dnienia powództwa o ustalenie ojcostwa (na podstawie art. 113 ust. 1).
Ma obowiàzek ponieÊç tak˝e op∏at´ od apelacji, je˝eli skar˝y wyrok ustalajàcy
ojcostwo (art. 18 ust. 2). Brak uregulowania w ustawie wysokoÊci op∏aty od pozwu w sprawie o ustalenie ojcostwa nie oznacza, ˝e od pozwu w takiej sprawie, a tak˝e od apelacji i innych podlegajàcych op∏acie pism procesowych (art.
3 ust. 2), ˝adna ze stron tego post´powania (tak˝e strona pozwana) nie ma
obowiàzku uiszczenia op∏at sàdowych. Ustawowe zwolnienie podmiotowe od
kosztów sàdowych przys∏uguje tylko stronie dochodzàcej ustalenia ojcostwa,
a nie jej przeciwnikowi procesowemu. Ponadto, w razie oddalenia oczywiÊcie
bezzasadnego powództwa o ustalenie ojcostwa, sàd mo˝e obcià˝yç powoda
nieuiszczonymi kosztami sàdowymi, w tym tak˝e nieuiszczonymi op∏atami (art.
96 ust. 4). Powstaje zatem zagadnienie, jakà op∏at´ nale˝y pobraç w sprawach
o ustalenie ojcostwa: (a) od strony pozwanej – od pozwu na podstawie art.
113, od apelacji na podstawie art. 18 ust. 2 w zwiàzku z art. 3 ust. 2 pkt 2, oraz
(b) od strony powodowej na podstawie art. 96 ust. 4.
Mo˝liwe jest przyj´cie trzech rozwiàzaƒ tego zagadnienia. Pierwsze zak∏ada,
˝e skoro art. 27 nie reguluje kwestii wysokoÊci op∏aty od pozwu w sprawie
o ustalenie ojcostwa, a sprawa taka jest niewàtpliwie sprawà o ochron´ praw niemajàtkowych, to zastosowanie znajdzie art. 26 ust. 1 pkt 6 przewidujàcy pobranie op∏aty sta∏ej w kwocie 600 z∏otych w sprawach o ochron´ innych praw niemajàtkowych ni˝ wymienione w art. 26 i art. 27. To rozwiàzanie prowadzi jednak
do przyj´cia w sprawach o ustalenie ojcostwa op∏aty zbyt wygórowanej, nieproporcjonalnej w stosunku do wysokoÊci op∏aty w innych podobnych sprawach
(np. o zaprzeczenie ojcostwa lub uniewa˝nienie uznania dziecka – art. 27 pkt
4 i pkt 5, w których pobiera si´ op∏at´ w kwocie 200 z∏otych). Drugie zak∏ada, ˝e
skoro ustawa nie reguluje wysokoÊci op∏aty od pozwu w sprawie o ustalenie ojcostwa, to zastosowanie znajdzie art. 14 ust. 1, zgodnie z którym op∏at´ podstawowà – w kwocie 30 z∏otych – pobiera si´ w sprawach, w których przepisy nie
przewidujà op∏aty sta∏ej, stosunkowej lub tymczasowej. To rozwiàzanie prowadzi
z kolei do przyj´cia w sprawach o ustalenie ojcostwa op∏aty ra˝àco zani˝onej,
nieproporcjonalnej w stosunku do wysokoÊci op∏aty w innych podobnych sprawach (np. o zaprzeczenie ojcostwa lub uniewa˝nienie uznania dziecka). Wydaje
si´, ˝e najbardziej racjonalne, choç majàce najmniejsze oparcie w treÊci przepisów, jest rozwiàzanie trzecie, które zak∏ada, ˝e op∏ata w sprawie o ustalenie ojcostwa powinna byç taka sama jak op∏ata w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa,
co oznacza, ˝e powinna wynosiç 200 z∏otych (art. 27 pkt 4 per analogiam). Poniewa˝ jednak przepisy o op∏atach sta∏ych nie mogà byç interpretowane rozsze-
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rzajàco, o czym by∏a mowa na wst´pie, w zwiàzku z rygoryzmem formalnym
przepisów Kodeksu post´powania cywilnego, dotyczàcych wnoszenia przez
profesjonalnych pe∏nomocników (adwokatów) pism procesowych dotkni´tych
brakami fiskalnymi (art. 1302 § 1 i § 3 k. p. c.), nale˝y przyjàç, ˝e zastosowanie
powinien znaleêç w takim wypadku wariant drugi (30 z∏otych) – do czasu ustawowego uregulowania wysokoÊci op∏at w sprawach o ustalenie ojcostwa.
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuƒczego rozpoznawane w post´powaniu nieprocesowym.
WysokoÊç op∏at sta∏ych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuƒczego rozpoznawanych w post´powaniu nieprocesowym, regulujà przepisy
art. 37 i 38 ustawy.
Je˝eli jakiÊ rodzaj spraw nie zosta∏ uj´ty w przepisach art. 37 – 38, a jednoczeÊnie pisma wnoszone w tych sprawach albo wyst´pujàce w tych post´powaniach strony nie sà zwolnione od op∏at sàdowych, zastosowanie znajdzie ogólny
przepis art. 23 pkt 1, zgodnie z którym od wniosku o wszcz´cie post´powania
nieprocesowego lub samodzielnej jego cz´Êci pobiera si´ op∏at´ sta∏à w kwocie
40 z∏otych, chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej. Dlatego od wniosku
w sprawie o ustalenie kontaktów z dzieckiem albo od wniosku o wszcz´cie innej
sprawy rozstrzyganej w oparciu o art. 97 § 2 k. r. o., pobierana jest op∏ata w wysokoÊci 40 z∏otych, chyba ˝e post´powanie to jest wszczynane z urz´du. WysokoÊç op∏at od pism procesowych wnoszonych w sprawach, w których post´powanie nieprocesowe mo˝e byç wszcz´te z urz´du reguluje art. 23 pkt 2. Tak˝e
w tym wypadku op∏ata jest sta∏a i wynosi 40 z∏otych.W sprawach rozpoznawanych w post´powaniu nieprocesowym nie pobiera si´ op∏at stosunkowych (art.
13), a jedynie op∏aty sta∏e (art. 12), co dotyczy tak˝e spraw majàcych za przedmiot prawa majàtkowe, albo op∏aty podstawowe (art. 14), je˝eli strona (art. 7
ust. 1) tego post´powania zosta∏a zwolniona od kosztów sàdowych.
Zgodnie z art. 37 ustawy, op∏at´ sta∏à w kwocie 100 z∏otych pobiera si´ od
wniosku o wszcz´cie post´powania nieprocesowego w wymienionych w tym
przepisie kategoriach spraw. Przepis art. 37 zastàpi∏ § 21, § 211 i § 22 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie okreÊlenia
wysokoÊci wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 154, poz. 753 ze zm.).
Op∏at´ sta∏à w kwocie 100 z∏otych pobiera si´ od wniosku o wszcz´cie post´powania nieprocesowego w sprawie o zezwolenie na zawarcie zwiàzku ma∏˝eƒskiego. Chodzi o zezwolenie na zawarcie ma∏˝eƒstwa w sytuacjach opisanych w art. 10 § 1 k. r. o., art. 12 § 1 k. r. o. oraz w art. 14 § 1 k. r. o.
Nie mo˝e zawrzeç ma∏˝eƒstwa osoba niemajàca ukoƒczonych lat osiemnastu.
Jednak˝e z wa˝nych powodów sàd opiekuƒczy mo˝e zezwoliç na zawarcie ma∏˝eƒstwa kobiecie, która ukoƒczy∏a lat szesnaÊcie, a z okolicznoÊci wynika, ˝e zawarcie ma∏˝eƒstwa b´dzie zgodne z dobrem za∏o˝onej rodziny (art. 10 § 1 k. r. o.).
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Nie mo˝e zawrzeç ma∏˝eƒstwa osoba dotkni´ta chorobà psychicznà albo niedorozwojem umys∏owym. Je˝eli jednak stan zdrowia lub umys∏u takiej osoby nie zagra˝a ma∏˝eƒstwu ani zdrowiu przysz∏ego potomstwa i je˝eli osoba ta nie zosta∏a
ubezw∏asnowolniona ca∏kowicie, sàd mo˝e jej zezwoliç na zawarcie ma∏˝eƒstwa
(art. 12 § 1 k. r. o.). Nie mogà zawrzeç ze sobà ma∏˝eƒstwa krewni w linii prostej,
rodzeƒstwo ani powinowaci w linii prostej. Jednak˝e z wa˝nych powodów sàd mo˝e zezwoliç na zawarcie ma∏˝eƒstwa mi´dzy powinowatymi (art. 14 § 1 k. r. o.).
Op∏at´ sta∏à w kwocie 100 z∏otych pobiera si´ od wniosku o wszcz´cie post´powania nieprocesowego w sprawie o zmian´ wyroku orzekajàcego rozwód lub separacj´ w cz´Êci dotyczàcej w∏adzy rodzicielskiej (art. 579 k. p. c.).
Chodzi o sprawy o przyznanie, powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie w∏adzy rodzicielskiej, zakazanie osobistej stycznoÊci z dzieckiem. Op∏at´ pobiera si´ tak˝e od wniosku o zmian´ rozstrzygni´ç w tym przedmiocie zawartych w wyroku orzekajàcym uniewa˝nienie
ma∏˝eƒstwa. Je˝eli w wyroku rozwodowym zosta∏y ustalone kontakty rodziców
z dzieckiem, wniosek o zmian´ wyroku rozwodowego co do takiego rozstrzygni´cia (które nie jest kwalifikowane jako rozstrzygni´cie dotyczàce w∏adzy rodzicielskiej) podlega op∏acie w wysokoÊci 40 z∏otych na podstawie art. 23 pkt
1 ustawy. Kolejne wnioski dotyczàce uregulowania przez sàd sytuacji opiekuƒczo-wychowawczej dziecka nie b´dà mog∏y zostaç zakwalifikowane jako wnioski o zmian´ wyroku orzekajàcego rozwód lub separacj´ w cz´Êci dotyczàcej
w∏adzy rodzicielskiej, a zatem op∏ata od nich b´dzie pobrana nie na podstawie
art. 37, lecz na podstawie art. 23 pkt 1.
Op∏at´ sta∏à w kwocie 100 z∏otych pobiera si´ od wniosku o orzeczenie
separacji na zgodne ˝àdanie ma∏˝onków (art. 613 § 2 k. r. o. oraz art. 5671 –
art. 5675 k. p. c.) oraz o zniesienie separacji (art. 616 k. r. o. oraz art. 5671 –
art. 5675 k. p. c.).
Op∏at´ sta∏à w kwocie 100 z∏otych pobiera si´ od wniosku o zezwolenie na
udzielenie pe∏nomocnictwa do oÊwiadczenia o wstàpieniu w zwiàzek ma∏˝eƒski. Z wa˝nych powodów sàd mo˝e zezwoliç, ˝eby oÊwiadczenie o wstàpieniu
w zwiàzek ma∏˝eƒski zosta∏o z∏o˝one przez pe∏nomocnika (art. 6 § 1 k. r. o.).
Op∏at´ sta∏à w kwocie 100 z∏otych pobiera si´ od wniosku o zwolnienie od
obowiàzku z∏o˝enia lub przedstawienia kierownikowi urz´du stanu cywilnego
dokumentu potrzebnego do zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego. Je˝eli otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzajàca zawrzeç ma∏˝eƒstwo jest obowiàzana z∏o˝yç lub przedstawiç kierownikowi urz´du stanu cywilnego, napotyka
trudne do przezwyci´˝enia przeszkody, sàd mo˝e zwolniç t´ osob´ od obowiàzku z∏o˝enia lub przedstawienia tego dokumentu (art. 3 § 2 k. r. o.).
Zgodnie z art. 38 ustawy, op∏at´ sta∏à w kwocie 1.000 z∏otych pobiera si´ od
wniosku o podzia∏ majàtku wspólnego po ustaniu ma∏˝eƒskiej wspólnoÊci majàtkowej. Je˝eli wniosek zawiera zgodny projekt podzia∏u tego majàtku, pobie-
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ra si´ op∏at´ sta∏à w kwocie 300 z∏otych. Przepis art. 38 zastàpi∏ § 23 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie okreÊlenia
wysokoÊci wpisów w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 154, poz. 753 ze zm.).
W poprzednio obowiàzujàcym stanie prawnym od wniosku w sprawie o podzia∏ majàtku wspólnego pobiera∏o si´ piàtà cz´Êç wpisu stosunkowego (op∏aty stosunkowej), obliczonego od wartoÊci majàtku podlegajàcego podzia∏owi.
Przy zgodnym wskazaniu we wniosku sposobu podzia∏u majàtku wspólnego –
pobiera∏o si´ od wniosku dziesiàtà cz´Êç wpisu stosunkowego (op∏aty stosunkowej). Faktycznie jednak przy wniesieniu wniosku pobierany by∏ tymczasowy
wpis stosunkowy w wysokoÊci obliczonej od wskazanej przez wnioskodawc´
wartoÊci majàtku podlegajàcego podzia∏owi, a w orzeczeniu koƒczàcym post´powanie w instancji sàd – po ustaleniu rzeczywistej wartoÊci majàtku, który
uleg∏ podzia∏owi – okreÊla∏ wysokoÊç wpisu stosunkowego ostatecznego.
Wprowadzenie op∏at sta∏ych w miejsce op∏at stosunkowych w sprawach
o podzia∏ majàtku wspólnego pozwoli uniknàç ˝mudnego ustalania przez
wnioskodawc´ wartoÊci majàtku podlegajàcego podzia∏owi, a tak˝e ustalania
przez sàd ostatecznej wysokoÊci op∏at w orzeczeniu koƒczàcym post´powanie
w instancji, gdy w toku post´powania przedstawione zostanà do podzia∏u kolejne sk∏adniki majàtkowe. Sta∏a op∏ata pozwala uniknàç kwestionowania przez
strony wysokoÊci op∏aty ustalonej przez sàd. Sta∏a op∏ata musi byç uiszczona
przez adwokata przy sk∏adaniu wniosku wszczynajàcego post´powanie w takiej sprawie, a tak˝e przy wnoszeniu innych pism procesowych podlegajàcych
op∏acie sta∏ej (np. apelacji).
Op∏at´ sta∏à w kwocie 300 z∏otych pobiera si´ wtedy, gdy wniosek zawiera
zgodny projekt podzia∏u tego majàtku. Odstàpienie w toku post´powania od
zgodnego sposobu podzia∏u majàtku wspólnego, choçby tylko przez jednego
z jego uczestników, i wdanie si´ w spór, który powinien rozstrzygnàç sàd, sprawia, ˝e wniosek nie zawiera ju˝ zgodnego sposobu podzia∏u majàtku, a to uzasadnia pobranie w orzeczeniu koƒczàcym post´powanie w instancji op∏aty
uzupe∏niajàcej stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy op∏atà nale˝nà od wniosku zawierajàcego zgodny projekt podzia∏u (300 z∏otych) a op∏atà nale˝nà od wniosku
„spornego” (1.000 z∏otych). Jedynie wówczas, gdy uczestnicy post´powania
o podzia∏ majàtku wspólnego zast´pujà w toku post´powania jeden zgodny
projekt podzia∏u majàtku wspólnego innym zgodnym projektem podzia∏u majàtku wspólnego mo˝liwe jest poprzestanie na op∏acie w kwocie 300 z∏otych
uiszczonej przy wniesieniu wniosku.
Je˝eli w chwili sk∏adania wniosku o podzia∏ majàtku wspólnego nie zosta∏
przedstawiony zgodny projekt podzia∏u tego majàtku, lecz w toku post´powania strony zawar∏y ugod´ przed sàdem, mo˝liwy jest zwrot po∏owy op∏aty
uiszczonej od wniosku na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit c. Oznaczaç to b´dzie zwrot kwoty 500 z∏otych tytu∏em po∏owy uiszczonej op∏aty. Zg∏oszenie
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ju˝ we wniosku zgodnego projektu podzia∏u majàtku wspólnego jest zatem
traktowane bardziej preferencyjnie, jeÊli chodzi o wysokoÊç op∏aty, ni˝ póêniej zawarta ugoda sàdowa.

IV. Ustawowe zwolnienie od op∏at sàdowych w niektórych kategoriach spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuƒczego
W sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuƒczego nowa ustawa
o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych zachowuje poprzednio obowiàzujàce zwolnienia przedmiotowe (dotyczàce okreÊlonej kategorii spraw) i podmiotowe (dotyczàce okreÊlonej kategorii podmiotów).
Zgodnie z art. 95 ust. 1, nie pobiera si´ op∏at od wniosku:
a) o przyj´cie oÊwiadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska,
o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà (pkt 2),
b) b´dàcego podstawà wszcz´cia przez sàd post´powania z urz´du, a tak˝e
od pism sk∏adanych sàdowi opiekuƒczemu w wykonaniu obowiàzku wynikajàcego z ustawy albo na∏o˝onego przez ten sàd (pkt 4).
Uznanie dziecka mo˝e nastàpiç przed sàdem opiekuƒczym (art. 79
§ 1 k. r. o.). Post´powanie w sprawie o przyj´cie oÊwiadczenia o uznaniu dziecka wszczyna si´ na wniosek zainteresowanego. Post´powanie o nadanie dziecku nazwiska ojca, je˝eli ojcostwo zosta∏o ustalone w wyroku (art. 89 § 2 k. r. o.),
jest wszczynane na wniosek dziecka albo na wniosek jego przedstawiciela ustawowego. Nazwisko ojca nadaje dziecku sàd opiekuƒczy. Post´powanie o przysposobienie wszczyna si´ na wniosek przysposabiajàcego (art. 117 § 1 k. r. o.,
art. 585 § 1 k. p. c.). W sprawach o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà (art. 5981 – 59812 k. p. c.) uprawnionym do
zg∏oszenia wniosku jest ten, komu ma nastàpiç oddanie. Wniosek o odebranie
osoby i wydanie jej uprawnionemu sk∏ada przede wszystkim uprawniony do wykonywania w∏adzy rodzicielskiej lub sprawowania opieki.
Od wniosków w opisanych powy˝ej kategoriach spraw nie pobiera si´ op∏at
sàdowych.
Nie pobiera si´ op∏at od wniosku b´dàcego podstawà wszcz´cia przez sàd
post´powania z urz´du, a tak˝e od pism sk∏adanych sàdowi opiekuƒczemu
w wykonaniu obowiàzku wynikajàcego z ustawy albo na∏o˝onego przez ten sàd.
Post´powanie nieprocesowe sàd wszczyna przede wszystkim na wniosek.
W wypadkach wskazanych w ustawie sàd mo˝e wszczàç post´powanie tak˝e
z urz´du (art. 506 k. p. c.).
Mo˝liwoÊç wszcz´cia post´powania nieprocesowego z urz´du przewidujà
zarówno przepisy kodeksu post´powania cywilnego, jak i przepisy szczególne. W nielicznych wypadkach mo˝liwe jest wszcz´cie post´powania albo na
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wniosek, albo z urz´du (np. art. 559 § 1 k. p. c., art. 635 § 1 k. p. c.). Je˝eli ustawa przewiduje wszcz´cie post´powania tylko z urz´du (np. art. 543 k. p. c.),
wniosek b´dàcy podstawà wszcz´cia takiego post´powania traktowany jest jedynie jako sygna∏ dla sàdu o koniecznoÊci podj´cia dzia∏ania z urz´du. Wniosek taki nie podlega op∏acie.
W szerokie uprawnienia do dzia∏ania z urz´du zosta∏ wyposa˝ony sàd
opiekuƒczy. Zgodnie z art. 570 k. p. c., sàd opiekuƒczy mo˝e wszczàç post´powanie z urz´du, co nie wyklucza mo˝liwoÊci zg∏oszenia przez osob´
uprawnionà wniosku o wszcz´cie takiego post´powania. Przepis art. 95 ust.
1 pkt 4 dotyczy przede wszystkim, choç nie wy∏àcznie, spraw opiekuƒczych.
O tym, jakie sprawy opiekuƒcze mogà byç wszcz´te tylko na wniosek uprawnionego (wówczas od wniosku pobiera si´ op∏at´, chyba ˝e ustawa wyraênie
przewiduje zwolnienie takiego wniosku od op∏at – por. art. 95 ust. 1 pkt 2),
a jakie mogà byç wszcz´te z urz´du (wówczas wniosek b´dàcy podstawà
wszcz´cia przez sàd opiekuƒczy post´powania z urz´du nie podlega op∏acie), decydujà przepisy regulujàce poszczególne rodzaje spraw rozpoznawanych przez sàd opiekuƒczy (np. tylko na wniosek mo˝e byç wszcz´te post´powanie o zezwolenie na zawarcie ma∏˝eƒstwa – art. 561 k. p. c., o przysposobienie – art. 585 k. p. c.).
Równie˝ od pism sk∏adanych sàdowi opiekuƒczemu w wykonaniu obowiàzku wynikajàcego z ustawy albo na∏o˝onego przez ten sàd nie pobiera si´ op∏at.
Do tego rodzaju pism mo˝na zaliczyç: pismo zawiadamiajàce sàd opiekuƒczy
o zdarzeniu uzasadniajàcym wszcz´cie post´powania z urz´du (art. 572 § 1 k.
p. c.), pisemne sprawozdanie opiekuna sk∏adane sàdowi opiekuƒczemu dotyczàce osoby pozostajàcej pod opieka i zarzàdu majàtkiem tej osoby (art. 595
k. p. c.), pisemne wyjaÊnienie z∏o˝one przez opiekuna na ˝àdanie sàdu opiekuƒczego (art. 165 § 2 k. r. o.).
Zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy, nie pobiera si´ op∏at od wniosku, za˝alenia
i apelacji nieletniego w post´powaniu w sprawach nieletnich.
Ustawa z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: Dz. U z 2002 r. Nr 11, poz. 109 zm.) przewiduje, ˝e
w sprawach nieletnich stosuje si´ odpowiednio przepisy kodeksu post´powania cywilnego o trybie nieprocesowym. Jedynie w zakresie zbierania,
utrwalania i przeprowadzania dowodów przez Policj´, powo∏ywania i dzia∏ania obroƒcy oraz w post´powaniu poprawczym stosuje si´ przepisy kodeksu
post´powania karnego, ze zmianami przewidzianymi w ustawie (art. 20 tej
ustawy). Poza przypadkami, gdy wobec nieletniego zastosowano Êrodek poprawczy lub gdy Êrodek odwo∏awczy zawiera wniosek o orzeczenie Êrodka
poprawczego, post´powanie odwo∏awcze toczy si´ na podstawie Kodeksu
post´powania cywilnego, przy zachowaniu przepisów ustawy o post´powaniu opiekuƒczo-wychowawczym (art. 59 § 2 tej ustawy). W takim zakresie,
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w jakim do post´powania w sprawach nieletnich stosuje si´ przepisy kodeksu post´powania cywilnego, art. 95 ust. 3 przewiduje zwolnienie od op∏at
wniosku, za˝alenia i apelacji nieletniego.
Zgodnie z art. 96 ust. 1, nie majà obowiàzku uiszczenia kosztów sàdowych
(w tym op∏at sàdowych od wnoszonych pism procesowych) mi´dzy innymi:
strona dochodzàca ustalenia ojcostwa lub macierzyƒstwa oraz roszczeƒ z tym
zwiàzanych, strona dochodzàca roszczeƒ alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obni˝enie alimentów, strona w sprawach zwiàzanych z ochronà zdrowia psychicznego.
Strona dochodzàca ustalenia ojcostwa lub macierzyƒstwa
Sàdowego ustalenia ojcostwa mo˝e ˝àdaç dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka (art. 84 § 1 k. r. o.). Ustawowe zwolnienie od kosztów
sàdowych dotyczy ka˝dej z tych osób, tak˝e ojca dziecka.
Dziecko i matka dziecka sà zwolnieni od kosztów sàdowych zarówno wtedy, gdy dochodzà ustalenia ojcostwa i roszczeƒ z tym zwiàzanych w jednym
procesie, jak i wtedy, gdy dochodzà ich w osobnych procesach. Roszczenia
zwiàzane z ustaleniem ojcostwa regulujà art. 141 i 142 k. r. o. Je˝eli ojcostwo
m´˝czyzny, który nie jest m´˝em matki, nie zosta∏o ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogà dochodziç roszczeƒ majàtkowych zwiàzanych z ojcostwem tylko jednoczeÊnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa (art. 143 k. r. o.).
Ustawowe zwolnienie od kosztów sàdowych obejmuje równie˝ wydatki. Dotyczy to w szczególnoÊci dowodu z badaƒ kodu genetycznego (badaƒ DNA).
Gdy powództwo o ustalenie ojcostwa oka˝e si´ oczywiÊcie bezzasadne,
sàd w orzeczeniu koƒczàcym post´powanie w sprawie mo˝e obcià˝yç powoda nieuiszczonymi kosztami sàdowymi, bioràc pod uwag´ wszystkie okolicznoÊci sprawy (art. 96 ust. 4). Ratio legis tego przepisu stanowi stworzenie zapory finansowej przeciwko wyst´powaniu o ustalenie ojcostwa w sytuacjach,
gdy ˝àdanie takie jest oczywiÊcie bezzasadne, a ma na celu jedynie dokuczenie pozwanemu albo w intencji powoda ma stanowiç swoistà szykan´. W sprawie, w której powód jest zwolniony od kosztów sàdowych w ca∏oÊci, sàd
w orzeczeniu koƒczàcym post´powanie w sprawie w instancji obcià˝a nimi
przeciwnika, je˝eli istniejà do tego podstawy (art. 113 ust. 1). Mo˝e to jednak
mieç miejsce w sytuacji, w której dochodzi do przynajmniej cz´Êciowego
uwzgl´dnienia powództwa. W sprawie o ustalenie ojcostwa jest to mo˝liwe tylko w razie uwzgl´dnienia powództwa w ca∏oÊci. Je˝eli powództwo o ustalenie
ojcostwa zostaje oddalone, nie ma podstaw do obcià˝enia nieuiszczonymi
kosztami sàdowymi (w tym op∏atami) przeciwnika. Nie Êciàga si´ tak˝e tych
kosztów od przegrywajàcego powoda, nie mo˝na bowiem wówczas zastosowaç równie˝ art. 113 ust. 2. Przepis art. 96 ust. 4 stwarza szczególnà podstaw´ do obcià˝enia powoda nieuiszczonymi kosztami sàdowymi, gdy powódz-
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two o ustalenie ojcostwa okaza∏o si´ oczywiÊcie bezzasadne. Sàd nakazuje
wówczas pobranie od przegrywajàcego powoda nieuiszczonych kosztów sàdowych – op∏at oraz wydatków (np. zwiàzanych z przeprowadzeniem dowodów), pokrytych tymczasowo przez Skarb Paƒstwa, na podstawie art. 96 ust. 3,
w podobny sposób jak nakaza∏by pobranie tych kosztów od przegrywajàcego
pozwanego na podstawie art. 113 ust. 1.
Strona dochodzàca roszczeƒ alimentacyjnych
Zwolnienie strony dochodzàcej roszczeƒ alimentacyjnych dotyczy zarówno
powoda domagajàcego si´ zasàdzenia lub podwy˝szenia alimentów, jak i pozwanego broniàcego si´ przed ˝àdaniem obni˝enia alimentów lub ustalenia
nieistnienia (wygaÊni´cia) obowiàzku alimentacyjnego. W sprawie o obni˝enie
alimentów stronie pozwanej, która wnosi apelacj´ od wyroku obni˝ajàcego zasàdzone poprzednio na jej rzecz alimenty, przys∏uguje ustawowe zwolnienie
od kosztów sàdowych (postanowienie SN z 28 stycznia 1966 r., III CR 256/65,
OSNCP z 1966 r. nr 10, poz. 176, z glosà J. Jod∏owskiego, OSPiKA z 1968 r.,
nr 7-8, poz. 155).
Przez roszczenia alimentacyjne nale˝y rozumieç nie tylko ˝àdania dotyczàce realizacji obowiàzku alimentacyjnego (art. 128 i nast. k. r. o.), ale tak˝e inne
˝àdania dotyczàce wykonania obowiàzku zaspokajania potrzeb rodziny, w tym
dostarczania Êrodków utrzymania i wychowania (art. 23 k. r. o., art. 27 k. r. o.,
art. 60 k. r. o.). Dla zastosowania art. 96 ust. 1 pkt 2 nie ma znaczenia rozró˝nienie dotyczàce roszczeƒ „w przedmiocie zaspokojenia potrzeb rodziny”
i roszczeƒ „o alimenty”, gdy˝ art. 96 ust. 1 pkt 2 obejmuje swoim zasi´giem dochodzenie wszystkich tych roszczeƒ. Wspomniane rozró˝nienie nawiàzuje do
podstawy prawnej roszczeƒ o dostarczenie rodzinie lub jej cz∏onkom Êrodków
utrzymania i wychowania, z których roszczenia „alimentacyjne” uregulowane
zosta∏y w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego o obowiàzku alimentacyjnym (przede wszystkim art. 128 i nast. k. r. o), zaÊ roszczenia dotyczàce „zaspokojenia potrzeb rodziny” w przepisach kodeksu rodzinnego
i opiekuƒczego o ma∏˝eƒstwie (art. 23 k. r. o. i 27 k. r. o.). Te ostatnie majà równie˝ charakter alimentacyjny i powinny byç traktowane na równi z „alimentacyjnymi” tak˝e na gruncie art. 96 ust. 1 pkt 2 (uzasadnienie uchwa∏y SN z 11 wrzeÊnia 1992 r., III CZP 107/92, OSNCP z 1993 r. nr 5, poz. 73).
Od apelacji, w której strona obcià˝ona alimentami zaskar˝y∏a wyrok orzekajàcy rozwód ma∏˝eƒstwa w cz´Êci dotyczàcej rozstrzygni´cia o kosztach utrzymania i wychowania ma∏oletniego dziecka stron, pobiera si´ op∏at´, i to w ca∏oÊci. Praktyka taka znajduje uzasadnienie w za∏o˝eniu, ˝e przedmiotem sprawy jest rozwód, a nie dochodzenie alimentów w znaczeniu art. 96 ust. 1 pkt 2.
Rozstrzygni´cie o kosztach utrzymania dziecka uwarunkowane jest orzeczeniem rozwodu, stanowiàc integralnà jego cz´Êç.
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Wierzyciel, który bez potrzeby powoduje wszcz´cie egzekucji w sytuacji,
gdy d∏u˝nik zgodnie z tytu∏em wykonawczym dobrowolnie Êwiadczy alimenty
w wymaganej wysokoÊci i ustalonym terminie, sam powinien ponieÊç wywo∏ane tym post´powaniem koszty egzekucyjne, przys∏ugujàce organowi egzekucyjnemu. Zwolnienie wierzyciela dochodzàcego roszczeƒ alimentacyjnych od
uiszczenia kosztów sàdowych (art. 96 ust. 1 pkt 2), które rozciàga si´ tak˝e na
post´powanie egzekucyjne (art. 771 k. p. c.), w tym przypadku dotyczy tylko
kosztów niezb´dnych do celowego przeprowadzenia egzekucji (art. 770 k. p.
c.), a takiego charakteru nie majà koszty post´powania egzekucyjnego wszcz´tego bez potrzeby (postanowienie SN z 9 wrzeÊnia 1987 r., III CRN 233/87,
OSNCP z 1989 r. nr 10, poz. 161).
Strona w sprawach zwiàzanych z ochronà zdrowia psychicznego
W poprzednio obowiàzujàcym stanie prawnym, przed wejÊciem w ˝ycie
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych,
w sprawach zwiàzanych z ochronà zdrowia psychicznego ustawowe zwolnienie od kosztów sàdowych wynika∏o z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.)., który przewidywa∏, ˝e post´powanie przed sàdem opiekuƒczym w sprawach
okreÊlonych w tej ustawie jest wolne od kosztów sàdowych. Przepis ten zosta∏
zastàpiony art. 96 ust. 1 pkt 9. W obecnym stanie prawnym post´powanie
przed sàdem – tak˝e sàdem opiekuƒczym – w sprawach okreÊlonych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego jest wolne od kosztów sàdowych na
podstawie art. 96 ust. 1 pkt 9. Zwolnienie to obejmuje ca∏e post´powanie rozpoznawcze – tak˝e post´powanie odwo∏awcze (por. uchwa∏´ SN z 10 listopada 1995 r., III CZP 154/95, Prok. i Prawo z 1996 r. nr 2-3, s. 52) – oraz post´powanie wykonawcze.

V. Op∏aty kancelaryjne
Op∏acie kancelaryjnej podlega wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaÊwiadczenia, wyciàgu, innego dokumentu oraz kopii, a nadto
wniosek o wydanie odpisu ksi´gi wieczystej (art. 3 ust. 3). WysokoÊç op∏at kancelaryjnych regulujà art. 77 i 78. Przepisy te zastàpi∏y przepisy rozporzàdzenia
Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie wysokoÊci op∏at
kancelaryjnych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 139, poz. 650)
Op∏at´ kancelaryjnà pobiera si´ za: (1) wydanie przez sàd na podstawie akt
poÊwiadczonego odpisu, wypisu lub wyciàgu, zaÊwiadczenia lub innego dokumentu (art. 77), (2) wydanie niepoÊwiadczonej za zgodnoÊç z orygina∏em kopii dokumentu znajdujàcego si´ w aktach sprawy (art. 78). W zale˝noÊci od tego, czy wydawany jest odpis, wypis lub zaÊwiadczenie, czy te˝ jedynie kopia
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dokumentu znajdujàcego si´ w aktach, pobierana jest op∏ata w ró˝nej wysokoÊci. W pierwszym przypadku op∏ata wynosi 6 z∏otych (art. 77 ust. 1) lub 12 z∏otych (art. 77 ust. 2) za ka˝dà rozpocz´tà stronic´ wydawanego dokumentu,
w drugim przypadku jedynie 1 z∏oty za ka˝dà stronic´ kopii (art. 78).
Zró˝nicowanie wysokoÊci op∏aty kancelaryjnej zale˝y zatem od rodzaju
czynnoÊci dokonywanej przez sàd na wniosek strony i jest zrozumia∏e.
Wydanie poÊwiadczonego odpisu, wypisu, wyciàgu lub zaÊwiadczenia wymaga wi´kszego nak∏adu pracy, uwagi i starannoÊci ze strony kierownika sekretariatu lub przewodniczàcego wydzia∏u. Wydany stronie odpis, wypis, wyciàg lub zaÊwiadczenie majà charakter dokumentów urz´dowych (art. 244 §
1 k. p. c.). Kopia znajdujàcego si´ w aktach dokumentu (na ogó∏ strony wnoszà o kopie protoko∏ów rozpraw) nie ma charakteru dokumentu urz´dowego,
a spe∏nia jedynie funkcje informacyjne zapewniajàc stronie dost´p do znajdujàcych si´ w katach dokumentów (art. 9 k. p. c.).
Op∏at´ kancelaryjnà pobiera si´ tak˝e za wydanie na podstawie akt odpisu
orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocnoÊci lub wykonalnoÊci (art. 77 ust.
1 pkt 2 i pkt 3), nie pobiera si´ natomiast op∏aty od wniosku o sporzàdzenie
uzasadnienia oraz dor´czenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, zg∏oszonego w terminie tygodniowym od dnia og∏oszenia sentencji (art. 4 ust. 3).
Wed∏ug art. 4 ust. 3 nie pobiera si´ op∏aty od wniosku o sporzàdzenie uzasadnienia oraz dor´czenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, zg∏oszonego
w terminie tygodniowym od dnia og∏oszenia sentencji.
Jest to istotna zmiana w stosunku do poprzednio obowiàzujàcego art. 38
ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r., który przewidywa∏ pobranie op∏aty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem dor´czonego na skutek ˝àdania zg∏oszonego w terminie tygodniowym od og∏oszenia sentencji. Op∏at´ t´
pobiera∏o si´ przy zg∏oszeniu ˝àdania sporzàdzenia lub dor´czenia uzasadnienia. W doktrynie przyjmowano, ˝e przepis ten dotyczy∏ jedynie orzeczeƒ sàdu
pierwszej i drugiej instancji, które podlega∏y zaskar˝eniu.
W obecnym stanie prawnym nie pobiera si´ op∏at kancelaryjnych w przypadku dor´czenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem w nast´pujàcych sytuacjach:
(1) gdy orzeczenie zosta∏o wydane na posiedzeniu niejawnym, nie mia∏o zatem
miejsca og∏oszenie jego sentencji, a sàd mia∏ obowiàzek sporzàdzenia
z urz´du uzasadnienia; wydane na posiedzeniu niejawnym orzeczenie, które podlega∏o uzasadnieniu z urz´du, dor´cza si´ stronom z urz´du (zarówno sentencj´, jak i uzasadnienie) bez pobierania op∏at kancelaryjnych;
(2) gdy orzeczenie zosta∏o wydane na posiedzeniu jawnym, mia∏o zatem miejsce og∏oszenie jego sentencji, ale sàd mia∏ obowiàzek sporzàdzenia z urz´du uzasadnienia; wydane na posiedzeniu jawnym orzeczenie, które podlega∏o uzasadnieniu z urz´du, nie podlega jednak dor´czeniu z urz´du – do-
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r´cza si´ je tylko stronie, która za˝àda∏a dor´czenia odpisu orzeczenia
z uzasadnieniem; dor´czenie nast´puje bez pobierania op∏at kancelaryjnych, je˝eli wniosek o dor´czenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem zosta∏ zg∏oszony w terminie tygodniowym od dnia og∏oszenia sentencji; dotyczy to w szczególnoÊci wydanych przez sàd drugiej instancji wyroków oraz
postanowieƒ koƒczàcych post´powanie w sprawie (art. 387 § 1 k. p. c.,
art. 50513 § 1 k. p. c.);
(3) gdy orzeczenie zosta∏o wydane na posiedzeniu jawnym, mia∏o zatem miejsce og∏oszenie jego sentencji, i podlega ono uzasadnieniu na wniosek
strony zg∏oszony w terminie tygodniowym od og∏oszenia sentencji; po
sporzàdzeniu uzasadnienia na wniosek strony dor´cza si´ jej odpis orzeczenia z uzasadnieniem bez pobierania op∏aty kancelaryjnej; dotyczy to
w szczególnoÊci wydanych na posiedzeniu jawnym postanowieƒ sàdu
pierwszej instancji podlegajàcych zaskar˝eniu za˝aleniem (art. 357
§ 1 k. p. c.), wyroków sàdu pierwszej instancji (art. 328 § 1 k. p. c.), wyroków sàdu drugiej instancji w sprawach, w których apelacj´ oddalono
(art. 387 § 1 zdanie drugie k. p. c.);
(4) gdy orzeczenie zosta∏o wydane na posiedzeniu jawnym, lecz stronie dzia∏ajàcej bez profesjonalnego pe∏nomocnika pozbawionej wolnoÊci dor´cza si´
z urz´du odpis jego sentencji z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia
Êrodka zaskar˝enia (art. 327 § 2 k. p. c., jeÊli chodzi o orzeczenie sàdu pierwszej instancji oraz art. 387 § 3 k. p. c. w zwiàzku z art. 327 § 2 k. p. c., jeÊli
chodzi o orzeczenie sàdu drugiej instancji) lub gdy orzeczenie zosta∏o wydane na posiedzeniu niejawnym, jednak˝e nie podlega uzasadnieniu z urz´du,
lecz jedynie na wniosek strony zg∏oszony po dor´czeniu jej odpisu sentencji; w obu przypadkach stronie dor´cza si´ tylko odpis sentencji orzeczenia,
od chwili dor´czenia odpisu sentencji biegnie siedmiodniowy termin na zg∏oszenie wniosku o sporzàdzenie uzasadnienia i dor´czenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 328 § 1 k. p. c., art. 50513 § 1 in fine k. p. c.) – od
wniosku tego równie˝ nie pobiera si´ op∏aty, poniewa˝ dor´czenie odpisu
sentencji orzeczenia zast´puje w tych sytuacjach og∏oszenie sentencji.
Z powy˝szych rozwa˝aƒ wynika, ˝e art. 4 ust. 3, zgodnie z którym nie pobiera si´ op∏aty od wniosku o sporzàdzenie uzasadnienia oraz dor´czenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, zg∏oszonego w terminie tygodniowym od
dnia og∏oszenia sentencji, dotyczy: (a) zarówno wniosków o sporzàdzenie uzasadnienia i dor´czenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (je˝eli sàd nie sporzàdza uzasadnienia z urz´du, a jedynie na wniosek strony), jak i wniosków
o dor´czenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (je˝eli sàd sporzàdza uzasadnienie z urz´du, ale dor´cza jego odpis jedynie na wniosek strony); (b)
orzeczeƒ – zarówno wyroków, jak i postanowieƒ – wydawanych przez sàdy
pierwszej i drugiej instancji.
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Dor´czanie przez sàd z urz´du odpisów orzeczeƒ – czy to samej sentencji,
je˝eli uzasadnienia w ogóle si´ nie sporzàdza, bo nie jest ono wymagane (por.
art. 357 § 2 zdanie pierwsze k. p. c., art. 3989 § 2 zdanie drugie k. p. c.), czy to
sentencji i uzasadnienia, je˝eli sporzàdzenie uzasadnienia jest wymagane (por.
np. art. 357 § 2 zdanie drugie k. p. c., art. 397 § 11 k. p. c.) – by∏o i jest nadal
wolne od op∏at kancelaryjnych.
Przepis art. 4 ust. 3 stanowi, ˝e „nie pobiera si´ op∏aty od wniosku”, co jednak faktycznie oznacza, ˝e nie pobiera si´ op∏aty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem – op∏aty tej nie pobiera si´ zatem ani przy sk∏adaniu
wniosku o dor´czenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, ani przy dor´czaniu tego odpisu stronie. Inaczej mówiàc, w odniesieniu do odpisów orzeczeƒ
z uzasadnieniem, o których mowa w art. 4 ust. 3, nie stosuje si´ art. 77 i 78.
Przepis art. 4 ust. 3 nie dotyczy natomiast wniosku o dor´czenie odpisu
orzeczenia z uzasadnieniem, zg∏oszonego po up∏ywie siedmiodniowego terminu od og∏oszenia albo dor´czenia stronie sentencji orzeczenia. W takim wypadku dor´czenia dokonuje si´ na podstawie art. 9 k. p. c., pobierajàc op∏at´
kancelaryjnà jak za wydanie odpisu dokumentu z akt sprawy (art. 77).
Strona zwolniona od kosztów sàdowych lub tylko od op∏at sàdowych
z mocy ustawy, a tak˝e strona zwolniona od kosztów sàdowych lub tylko od
op∏at sàdowych przez sàd (referendarza) nie ma obowiàzku uiszczania op∏at
kancelaryjnych.
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Podmioty uprawnione do opiniowania
z zakresu badaƒ DNA w post´powaniu cywilnym i karnym
Analiza DNA i oparta na niej ekspertyza hemogenetyczna funkcjonuje w wymiarze sprawiedliwoÊci jako jeden z donioÊlejszych dowodów, a swoimi korzeniami si´ga do roku 1986, kiedy to w Wielkiej Brytanii przyczyni∏a si´ do ustalenia sprawcy zabójstwa dwóch dziewczàt i uwolnienia wczeÊniej podejrzanego o pope∏nienie tej zbrodni niewinnego cz∏owieka.
Dowód ten jest bardzo ceniony równie˝ w procesach dotyczàcych spornego ojcostwa. Poza orzecznictwem Sàdu Najwy˝szego, na jego szczególne walory zwraca uwag´ „Raport na temat zasad dotyczàcych ustalenia i konsekwencji prawnych rodzicielstwa” sporzàdzony przez Grup´ Roboczà nr 2 (CJ-FA-GT2) komisji ekspertów z dziedziny prawa rodzinnego, który w zasadzie 14
zawiera zalecenie, aby w post´powaniu dotyczàcym ustanowienia i zaprzeczenia rodzicielstwa promowaç dost´pnoÊç nowych technik medycznych i genetycznych i dopuszczaç dowód z informacji uzyskanych przy zastosowaniu takich technik (Raport na temat zasad dotyczàcych ustalenia i konsekwencji
prawnych rodzicielstwa, Rodzina i Prawo nr 1 (1) 2006).
Podstawà do zasi´gania opinii z zakresu badaƒ genetycznych w post´powaniu cywilnym – w tym w sprawach spornego ojcostwa – jest art. 290 § 1 kodeksu post´powania cywilnego, a w post´powaniu karnym – art. 193 § 2 kodeksu post´powania karnego. Pierwszy z powo∏anych przepisów stanowi, i˝
sàd mo˝e za˝àdaç opinii odpowiedniego instytutu naukowego lub naukowo-badawczego. Drugi z nich mówi natomiast, i˝ w celu wydania opinii mo˝na
zwróciç si´ do instytucji naukowej lub specjalistycznej.
Poj´cie instytutu naukowego, naukowo-badawczego oraz instytucji naukowej zawiera ustawa o zasadach finansowania nauki z dnia 8 paêdziernika
2004 r. (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 ze zm.), gdzie wyst´puje definicja „jednostki
naukowej”. W rozumieniu cytowanej ustawy jednostkami naukowymi prowadzàcymi w sposób ciàg∏y badania naukowe lub prace rozwojowe, obok podstawowych jednostek organizacyjnych szkó∏ wy˝szych lub wy˝szych szkó∏ zawodowych w rozumieniu statutów tych szkó∏, placówek naukowych PAN, jednostek badawczo-rozwojowych, mi´dzynarodowych instytutów naukowych
utworzonych na podstawie odr´bnych przepisów, jednostek organizacyjnych
posiadajàcych status jednostek badawczo-rozwojowych i Polskiej Akademii
Umiej´tnoÊci – sà równie˝ inne jednostki organizacyjne, posiadajàce osobowoÊç prawnà i siedzib´ w Polsce, w tym przedsi´biorcy posiadajàcy status
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centrum badawczo-rozwojowego nadawany na podstawie ustawy z dnia 29
lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej (Dz. U.
Nr 179, poz. 1484) – a wi´c, przy zachowaniu warunków okreÊlonych w cytowanej ustawie, równie˝ niepubliczne podmioty gospodarcze.
Przyznanie prywatnym podmiotom gospodarczym uprawnieƒ do opiniowania z zakresu DNA w sprawach cywilnych i karnych zosta∏o podyktowane przemianami spo∏eczno-gospodarczymi, które dokona∏y si´ w Polsce. Taki te˝ kierunek obra∏o orzecznictwo.
Sàd Najwy˝szy w wyroku z dnia 27 listopada 1996 r. (I CKU 27/96, w zbiorze
LEX nr 50561) uzna∏, ˝e dowód z badaƒ kodu genetycznego posiada pe∏nà wartoÊç poznawczà i dowodowà, jeÊli badania takie przeprowadzi∏a pracownia dzia∏ajàca w ramach katedry albo legitymujàca si´ atestem. Sàd Najwy˝szy wyraênie
rozdzieli∏ wi´c Katedry i Zak∏ady Medycyny Sàdowej od innych placówek, które
tak˝e uzna∏ za uprawnione do opiniowania z zakresu DNA – jeÊli ich doÊwiadczenie, wyposa˝enie i kwalifikacje pracowników b´dà stwierdzone atestem.
Nie bez znaczenia jest te˝ dokonana przez Sàd Najwy˝szy w wyroku z dnia 12
lutego 1987 r. (II CZ 15/87, w zbiorze LEX nr 8808) interpretacja poj´cia „inne jednostki organizacyjne” w rozumieniu przepisu § 7 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii bieg∏ych w post´powaniu sàdowym. Wed∏ug tej interpretacji przez „inne jednostki organizacyjne”, którym przys∏uguje wynagrodzenie za wydanà opini´, nale˝y uznaç osoby zbiorowe powo∏ane do realizacji okreÊlonych zadaƒ z zakresu innych dziedzin ni˝ medycyna, które majà wiadomoÊci specjalne potrzebne do rozstrzygania sprawy. Tym samym Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e jakkolwiek
przepisy k. p. c. dotyczàce opinii bieg∏ych wskazujà na mo˝liwoÊç za˝àdania opinii instytutu naukowego lub naukowo badawczego, jednak˝e nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e i inne jednostki organizacyjne, nie majàce statutu takiego instytutu mogà
wydawaç opini´, je˝eli tylko majà potrzebne wiadomoÊci specjalne.
Linia orzecznicza pozostaje w zgodzie z Rekomendacjà Komitetu Ministrów
Rady Europy No. R (92) 1 z dnia 10.02.1992 r. w sprawie analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) w post´powaniu karnym. Rekomendacja ta
– mimo jej tytu∏u odnoszàcego si´ tylko do spraw karnych – ma zastosowanie
równie˝ do post´powaƒ w sprawach cywilnych. Dokument ten zawiera szereg
zasad i zaleceƒ, którymi powinny si´ kierowaç rzàdy paƒstw cz∏onkowskich
przy tworzeniu ustawodawstwa wewn´trznego. Brak w nim kryterium „publicznoÊci” jednostek uprawnionych do przeprowadzania badaƒ DNA. Wymagania,
które Rekomendacja stawia laboratoriom wykonujàcym badania genetyczne
majà charakter wy∏àcznie jakoÊciowy, sprowadzajàcy si´ do ich odpowiedniego wyposa˝enia i doÊwiadczenia. Do tego ogólnego kryterium do∏àczony jest
szereg wymagaƒ szczegó∏owych, tj.: wysoki stopieƒ wiedzy zawodowej i praktycznej, po∏àczony z odpowiednimi procedurami kontroli wykonywanych ba-
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daƒ, nieskazitelnoÊç naukowa, w∏aÊciwe zabezpieczenie urzàdzeƒ i badanej
substancji, odpowiednie Êrodki gwarantujàce ca∏kowità poufnoÊç co do to˝samoÊci osób, których dotyczà wyniki analizy DNA oraz gwarancje przestrzegania postanowieƒ Rekomendacji (Wanda Stojanowska, Uwagi do Rekomendacji Komitetu Ministrów Rady Europy Nr R (92) 1 w sprawie wykorzystania analizy DNA w post´powaniu karnym, Prawo i Medycyna nr 5 z 2000 r.).
Tak wi´c, brak jest przeszkód do zlecania badaƒ genetycznych w post´powaniu cywilnym i karnym niepublicznym podmiotom gospodarczym, pod warunkiem spe∏niania przez nie wymogów jakoÊciowych.
Omawiana Rekomendacja sformu∏owa∏a pod adresem paƒstw cz∏onkowskich zalecenie ustalenia wykazu laboratoriów spe∏niajàcych zakreÊlone przez
nià wymagania jakoÊciowe i zapewnienia ich regularnej kontroli. Zalecenie to
nie zosta∏o dotychczas przez Polsk´ wykonane. Jedynym gwarantem jakoÊci
badaƒ genetycznych sà przeprowadzane najcz´Êciej przez mi´dzynarodowe
lub krajowe towarzystwa naukowe, mi´dzylaboratoryjne testy kompetencji. Ich
celem jest standaryzacja metod i procedur, standaryzacja nomenklatury, ocena bieg∏oÊci laboratorium w uzyskiwaniu poprawnych wyników oraz eliminowanie b∏´dów zapisu. Towarzystwa te wydajà certyfikaty, które stanowià o wysokim poziomie ekspertyz sporzàdzanych przez laboratoria, które podda∏y si´
wspomnianym testom i uzyska∏y pozytywne wyniki.
Najwa˝niejszym europejskim i stosowanym w Polsce systemem oceniajàcym jakoÊç i prawid∏owoÊç wykonywanych badaƒ DNA jest test kompetencji
GEDNAP – od German DNA Profiling Group (Niemiecka Grupa Profilowania Genetycznego). Historia testów GEDNAP zaczyna si´ na poczàtku lat 80-tych XX
wieku w zwiàzku z inicjatywà Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Sàdowej
(Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin) zorganizowania testów mi´dzylaboratoryjnych dotyczàcych prawid∏owoÊci wykonywanych wówczas badaƒ biologicznych. W miar´ rozrastania si´ w Niemczech oraz innych europejskich krajach sieci laboratoriów uczestniczàcych w certyfikacji, testy systemu GEDNAP
nieoficjalnie zmieni∏y nazw´ na: EDNAP – European DNA Profiling Group (Europejska Grupa Profilowania Genetycznego). Obecnie w testach systemu GEDNAP uczestniczy 175 laboratoriów z 28 krajów Europy. Honorowany jest on
przez grup´ ENFSI – European Network of Forensic Science Institutes (Europejska Sieç Instytutów Nauk Sàdowych) zrzeszajàcà instytuty nauk sàdowych oraz
laboratoria kryminalistyczne wymiaru sprawiedliwoÊci i organów Êcigania
paƒstw Unii Europejskiej. Placówki te wykonujà testy obowiàzkowo. W Polsce
bierze w nich udzia∏ Instytut Badaƒ DNA, Zak∏ad Medycyny Sàdowej w Gdaƒsku, Instytut Ekspertyz Sàdowych w Krakowie, Laboratorium Kryminalistyczne
Komendy Sto∏ecznej Policji oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy G∏ównej Policji. Fakt, i˝ testowi kompetencji GEDNAP poddajà si´ nasze
laboratoria resortowe Êwiadczy o tym, i˝ jest to jeden z najbardziej cenionych
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certyfikatów w Europie. Laboratoria bioràce udzia∏ w testach otrzymujà raz w roku po dwa zestawy próbek do badaƒ. Otrzymanie certyfikatu poprawnoÊci wyników we wszystkich badanych uk∏adach genetycznych nast´puje po bezb∏´dnym oznaczeniu profili DNA testowych Êladów biologicznych, poprzedzonym
ich identyfikacjà, czyli stwierdzeniem czy jest to krew, Êlina, nasienie czy te˝
mieszanina tych rodzajów Êladów (por. Agnieszka Tatra MiÊkiewicz „Najwy˝sza
jakoÊç badaƒ DNA”, Sto∏eczny Magazyn Policyjny nr 2/2005).
Równolegle do testów kompetencji GEDNAP Komisja Genetyki Sàdowej
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sàdowej i Kryminologii przeprowadza atestacj´ laboratoriów genetycznych dzia∏ajàcych przy akademickich Katedrach
i Zak∏adach Medycyny Sàdowej. Wydawane tym laboratoriom atesty potwierdzajà rzetelnoÊç wykonywanych przez nie analiz genetycznych.
Aktualnie opinie dla jednostek wymiaru sprawiedliwoÊci z zakresu badaƒ
genetycznych wykonujà pracownie policyjne, niepublicznych podmiotów gospodarczych oraz dzia∏ajàce w ramach Zak∏adów Medycyny Sàdowej. Dajàca
si´ zauwa˝yç konkurencja pomi´dzy tymi placówkami prowadzi do braku jednolitego systemu atestacji. Laboratoria Zak∏adów Medycyny Sàdowej z nielicznymi wyjàtkami nie uczestniczà w europejskich testach mi´dzylaboratoryjnych
GEDNAP. Laboratoria zaÊ policyjne i prywatne nie godzà si´ na przeprowadzanie ich atestacji przez konkurencyjne w stosunku do nich Zak∏ady Medycyny
Sàdowej, reprezentowane przez Komisj´ Genetyki Sàdowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sàdowej i Kryminologii. Konkurencja natomiast wymusza
ni˝sze ceny badaƒ oraz krótszy czas ich realizacji.
Wobec powy˝szego, nale˝a∏oby zastanowiç si´ nad zasadnoÊcià honorowania przez ustawodawc´ wszystkich tj. zarówno polskich jak i europejskich
atestów (certyfikatów) wystawianych przez jednostki do tego uprawnione,
w tym m. in. tych, którym poddajà si´ nasze pracownie resortowe potwierdzajàc w ten sposób ich rang´.
Brak wykazu laboratoriów posiadajàcych uznawane w Polsce oraz w Europie certyfikaty jakoÊci przeprowadzanych analiz genetycznych wymusza na organach zlecajàcych badania polimorfizmu DNA koniecznoÊç upewnienia si´
co do kompetencji danej placówki i spe∏niania przez nià wymogów jakoÊciowych. Pomaga w tym znajomoÊç wyst´powania takich certyfikatów jak GEDNAP czy atestów wydawanych przez Komisj´ Genetyki Sàdowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Sàdowej i Kryminologii.
Niemniej jednak, aby wype∏niç zalecenie Rekomendacji Komitetu Ministrów
Rady Europy Nr R (92) 1 – zasadnym wydaje si´ nowelizacja przepisów w tym
zakresie i sporzàdzenie na szczeblu krajowym, ogólnie obowiàzujàcego, wykazu laboratoriów posiadajàcych uznawane w Polsce oraz w Europie certyfikaty
jakoÊci przeprowadzanych badaƒ DNA.
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Przeprowadzanie dowodów za granicà
w sprawach rodzinnych
Potrzeba zwrócenia si´ przez sàd polski z wnioskiem o przeprowadzenie
dowodu za granicà w sprawie rodzinnej wystàpi w wypadku sprawy z tzw. elementem zagranicznym. Ma to miejsce wówczas, gdy:
– strona post´powania lub Êwiadek zamieszkuje albo przebywa za granicà,
– przeprowadzenie czynnoÊci dowodowych (np. badanie DNA) ma nastàpiç
za granicà,
– za granicà znajdujà si´ okreÊlone przedmioty materialne, dokumenty lub informacje niezb´dne jako dowody dla prawid∏owego rozpoznania sprawy
i wydania orzeczenia.
Istotnym powodem, dla którego zajdzie wówczas koniecznoÊç wystàpienia
z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu za granicà b´dzie zmniejszenie kosztów post´powania. W sprawach rodzinnych mamy bowiem cz´sto do czynienia z sytuacjà, gdy strona jest bàdê z mocy ustawy bàdê z mocy decyzji sàdu
zwolniona od ponoszenia kosztów post´powania, a ostatecznie koszty te sà
przejmowane na rachunek Skarbu Pastwa. Zatem nie bez znaczenia jest okolicznoÊç, ˝e przes∏uchanie np. Êwiadka przez sàd zagraniczny oka˝e si´ o wiele mniej kosztowne ni˝ sprowadzenie Êwiadka przed polski sàd.
Podstawy prawne takiej wspó∏pracy mo˝na przedstawiç w uj´ciu historycznym w sposób nast´pujàcy:

1. Przepisy cz´Êci mi´dzynarodowej Kodeksu Post´powania
Cywilnego – art. 1133.
Przede wszystkim odró˝niç nale˝y takà sytuacj´, gdy wniosek b´dzie dotyczy∏ przes∏uchania obywatela polskiego zamieszka∏ego za granicà, pracownika polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego, misji zagranicznej lub
urz´du konsularnego. W takim wypadku z wnioskiem o dokonanie przes∏uchania sàd zwraca si´ do polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub
urz´du konsularnego w tym kraju (§ 2). W wypadku gdy osoba majàca byç
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przes∏uchana nie jest obywatelem polskim albo chodzi o dokonanie innej
czynnoÊci post´powania – z wnioskiem sàd polski zawraca si´ do sàdu lub
innego organu paƒstwa obcego (§ 3).
Wobec braku odpowiedniej umowy mi´dzynarodowej lub innych aktów prawa mi´dzynarodowego regulujàcego zasady wspó∏pracy sàdów w takich sprawach – we wniosku kierowanym do organów lub sàdów innego paƒstwa nale˝y powo∏aç si´ na zasad´ wzajemnoÊci.
Znajdà wówczas zastosowanie przepisy rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci sàdów
w sprawach z zakresu mi´dzynarodowego post´powania cywilnego oraz karnego w stosunkach mi´dzynarodowych (Dz. U. Nr 17, poz. 164, zm. Dz. U.
z 2005r. Nr 109, poz. 916).
Trzeba jednak mieç na uwadze okolicznoÊç, i˝ wykonanie wniosku podlega
prawu wewn´trznemu paƒstwa, w którym dowód mia∏by byç przeprowadzony.
Paƒstwo wezwane mo˝e odmówiç wykonania wniosku, je˝eli jego wykonanie by∏oby sprzeczne z podstawowymi zasadami porzàdku prawnego danego paƒstwa.
Jako przyk∏ad mo˝e s∏u˝yç odmowa wykonania przez Iran wniosku o przes∏uchanie w charakterze strony obywatela iraƒskiego pozwanego w sprawie
o ustalenie ojcostwa i alimenty. Prawo tego paƒstwa nie przewiduje mo˝liwoÊci sàdowego ustalania ojcostwa i zasàdzania alimentów. Zatem wniosek sàdu
polskiego jako sprzeczny z podstawowymi zasadami porzàdku prawnego tego paƒstwa nie móg∏ byç wykonany.

2. Umowy mi´dzynarodowe.
a) dwustronne
b) wielostronne
Ad. a) W latach 50-tych a˝ do po∏owy lat 80-tych ubieg∏ego wieku Polska wykaza∏a si´ du˝à aktywnoÊcià w zawieraniu dwustronnych umów mi´dzynarodowych, które w sposób kompleksowy i szczegó∏owy regulowa∏y zasady
tzw. obrotu prawnego z zagranicà, w tym tak˝e przeprowadzania dowodów.
Z tego okresu pochodzi∏y umowy dwustronne z tzw. paƒstwami demokracji
ludowej (ZSRR, Czechos∏owacja, W´gry, Jugos∏awia, Kuba itp.) oraz niektórymi paƒstwami Afryki Pó∏nocnej i Azji, które obra∏y tzw. socjalistyczny model rozwoju (np. Libia, Algieria, Chiny). Do nielicznych nale˝a∏y wówczas
umowy dwustronne z paƒstwami tzw. Europy Zachodniej np. z Austrià,
Francjà, Grecjà. Nale˝y pami´taç, ˝e w stosunkach z niektórymi paƒstwami
obowiàzywa∏y nadal na zasadzie sukcesji umowy zawarte jeszcze przed II
Wojnà Âwiatowà np. Konwencja mi´dzy Polskà a Wielkà Brytanià i Pó∏nocnà Irlandià w przedmiocie post´powania w sprawach cywilnych i handlo-
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wych z 1931 r. (Dz. U. z 1932r. Nr 32, poz. 324; tekst: Dz. U. z 1932r. Nr 55,
poz. 533 i 534). Jej postanowienia majà nadal zastosowanie w stosunkach
z Australià, Bahama, Dominikanà, Fid˝i, Kanadà, Kenià, Lesotho, Nowà Zelandià, Suazi, Tanzanià i Tonga. Drugi okres intensywnych prac zwiàzanych
z przygotowywaniem i ratyfikowaniem dwustronnych umów o stosunkach
prawnych i pomocy prawnej nastàpi∏ w latach 90-tych. Zosta∏o to spowodowane radykalnymi zmianami w sytuacji geopolitycznej, po rozpadzie Zwiàzku Radzieckiego i Jugos∏awii. Skala obrotu prawnego z nowo powsta∏ymi
paƒstwami takimi jak Ukraina, Bia∏oruÊ, Litwa uzasadnia∏a potrzeb´ zawarcia dwustronnych umów, zw∏aszcza w sytuacji, gdy paƒstwa te nie by∏y stronami innych wielostronnych umów mi´dzynarodowych takich jak konwencje haskie czy konwencje Rady Europy, dotyczàce omawianych kwestii.
Ad. b) Od po∏owy lat 90 –tych nastàpi∏a aktywizacja Polski w przyst´powaniu
i ratyfikowaniu wielostronnych umów mi´dzynarodowych. Dla potrzeb obrotu prawnego w sprawach cywilnych, w tym tak˝e rodzinnych zasadnicze
znaczenie majà konwencje haskie. Sà to umowy wielostronne opracowane
przez Haskà Konferencj´ Prawa Prywatnego Mi´dzynarodowego – organizacj´ mi´dzynarodowà, w której Polska uczestniczy od kilkudziesi´ciu ju˝
lat. Pierwszà konwencjà haskà w tej dziedzinie, do jakiej Polska przystàpi∏a
by∏a Konwencja dotyczàca procedury cywilnej podpisana w Hadze dnia 17
lipca 1905r. (Dz. U. z 1926r. Nr 126, poz. 734 i 735). Konwencja ta wià˝e Polsk´ nadal w stosunkach z Islandià. Konwencja ta zosta∏a nast´pnie zastàpiona przez Konwencj´ dotyczàcà procedury cywilnej, podpisanà w Hadze
dnia 1 marca 1954r. (Dz. U. z 1963r. nr 17, poz. 90 i 91). T´ z kolei zastàpi∏a
– w zakresie przeprowadzania dowodów – Konwencja o przeprowadzaniu
dowodów za granicà w sprawach cywilnych i handlowych, sporzàdzona
w Hadze dnia 18 marca 1970r.(Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 582 i 583). Konwencja ta do niedawna tj. do czasu przystàpienia przez Polsk´ do Unii Europejskiej by∏a jednym z podstawowych aktów prawa mi´dzynarodowego w ramach obrotu prawnego z zagranicà. Aktualnie nadal obowiàzuje w stosunkach Polski z kilkunastoma paƒstwami, spoÊród których nale˝y wskazaç
min.: Stany Zjednoczone, Argentyn´, Izrael, Kuwejt, Meksyk, Norwegi´, Republik´ Po∏udniowej Afryki, Szwajcari´. Dla praktycznego stosowania ka˝dej umowy mi´dzynarodowej, a umów wielostronnych w szczególnoÊci,
podstawowe znaczenie ma znajomoÊç, poza tekstem samej umowy,
oÊwiadczeƒ i zastrze˝eƒ poszczególnych paƒstw –stron danej umowy.
OÊwiadczenia dotyczà warunków formalnych, takich jak j´zyk, w jakim nale˝y sporzàdzaç wnioski, wskazanie organów w∏aÊciwych do przyjmowania
wniosków, wskazujàce okreÊlone systemy prawne w∏aÊciwe do realizacji
wniosku (w wypadku, choçby paƒstw o strukturze federalnej, w których
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obowiàzuje wi´cej ni˝ jeden system prawny). Zastrze˝enia dotyczà najcz´Êciej wy∏àczenia stosowania przez dane paƒstwo okreÊlonych przepisów
umowy w odniesieniu do jego terytorium lub stosowanie ich pod okreÊlonymi warunkami. Stàd nieznajomoÊç oÊwiadczeƒ i zastrze˝eƒ z∏o˝onych
przez paƒstwo, do organów którego zostanie skierowany nasz wniosek
o przeprowadzenie dowodów, mo˝e skutkowaç odmowà nadania mu biegu
lub w ogóle odmowà wykonania. Jako przyk∏ad mo˝e s∏u˝yç skierowanie
wniosku o dor´czenie dokumentów do Belgii. Wniosek wraz z za∏àczonymi
dokumentami w ca∏oÊci zosta∏ przet∏umaczony na j´zyk francuski. Niestety,
jego realizacja mia∏a nastàpiç w tej cz´Êci Belgii, w której j´zykiem urz´dowym jest j´zyk flamandzki. Strona belgijska, powo∏ujàc si´ na treÊç oÊwiadczeƒ z∏o˝onych do Konwencji o dor´czaniu dokumentów sàdowych i pozasàdowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporzàdzonej w Hadze
dnia 15 listopada 1965r. (D. U. z 2000r. Nr 87, poz. 968 i 969) odmówi∏a wykonania wniosku. Podobna sytuacja mia∏a miejsce na gruncie stosowania
Konwencji haskiej z 1970r. w stosunku do Szwajcarii, w której funkcjonujà
4 j´zyki urz´dowe. Niezastosowanie si´ do odpowiednich oÊwiadczeƒ powoduje niestety przed∏u˝anie si´ post´powania oraz powstawanie dodatkowych, nieusprawiedliwionych kosztów, zwiàzanych z koniecznoÊcià ponownego t∏umaczenia wniosków lub dokumentów na inny j´zyk. Jako przyk∏ad
zastrze˝eƒ z∏o˝onych do Konwencji Haskiej z 1970r. mo˝na wskazaç zastrze˝enia Polski. W systemie prawa common law istnieje instytucja prawna
polegajàca na mo˝liwoÊci pozyskiwania dowodów jeszcze przed wszcz´ciem post´powania sàdowego, zwana pre-trial discovery of documents. Polska, przyst´pujàc do Konwencji, zastrzeg∏a, ˝e sàdy polskie nie b´dà wykonywa∏y wniosków, których przedmiotem b´dzie w∏aÊnie tego rodzaju post´powanie. JednoczeÊnie Polska wy∏àczy∏a stosowanie na swoim terytorium
niektórych postanowieƒ Konwencji np. mo˝liwoÊç przeprowadzania dowodów przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urz´dników konsularnych
paƒstw obcych w Polsce w odniesieniu do polskich obywateli lub obywateli paƒstw trzecich. Ratyfikowanie przez Polsk´ konwencji haskich wiàza∏o
si´ jeszcze z jednym zabiegiem – wprowadza∏o bowiem cz´Êciowà decentralizacj´ obrotu prawnego, majàcà na celu udzielenie wi´kszej swobody
sàdom w ramach mi´dzynarodowej wspó∏pracy sàdowej i wyeliminowanie
ogniwa poÊredniego, jakim by∏o Ministerstwo SprawiedliwoÊci w przekazywaniu wniosków sàdów polskich za granic´. W tym celu jako organy w∏aÊciwe do przekazywania wniosków za granic´ wskazano sàdy okr´gowe. By∏
to zabieg bardzo po˝yteczny i skuteczny, wypracowany zosta∏ bowiem pewien mechanizm samodzielnoÊci sàdów w obrocie zagranicznym, co u∏atwi∏o niewàtpliwie praktyczne stosowanie obowiàzujàcych obecnie regulacji
unijnych w tym zakresie.
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Przepisy prawa wspólnotowego dotyczàce przeprowadzania dowodów
w sprawach cywilnych wprowadzi∏y bowiem pe∏nà decentralizacj´, przewidujàc bezpoÊrednie wyst´powanie sàdu jednego paƒstwa cz∏onkowskiego,
(przed którymi toczy si´ post´powanie) z wnioskiem o przeprowadzenie dowodu do sàdu innego paƒstwa cz∏onkowskiego, który ten wniosek ma wykonaç. W odniesieniu jeszcze do Konwencji haskiej z 1970r. nale˝y zwróciç uwag´ na nast´pujàce kwestie. W ka˝dym wypadku wykonanie wniosku podlega
prawu paƒstwa wezwanego. Sàd wezwany oceniç musi, czy wykonanie wniosku, w Êwietle jego prawa, jest mo˝liwe. Na tym tle niestety cz´sto spotykamy
si´ z odmowà wykonywania wniosków kierowanych do Stanów Zjednoczonych,
których przedmiotem jest udzielenie informacji o stanie majàtkowym danej osoby, najcz´Êciej chodzi o informacje bankowe dotyczàce pozwanych w sprawach
o alimenty. Z regu∏y strona amerykaƒska powo∏ujàc si´ na obowiàzujàce regulacje w zakresie ochrony danych osobowych lub tajemnic´ bankowà odmawia
wykonania takich wniosków. Na wyraêne ˝àdanie strony amerykaƒskiej wniosek
o przeprowadzenie dowodu powinien zawieraç szczegó∏owy opis stanu faktycznego sprawy wraz z uzasadnieniem wniosku. Nie ma jednak ˝adnej gwarancji,
i˝ wniosek taki zostanie wykonany. Praktyka po stronie organów amerykaƒskich
jest niejednolita. Z odmowà wykonania tego rodzaju wniosków spotkaliÊmy si´
w stanach Illinois, Massachusetts, Nowy York. Dodatkowo nale˝y podnieÊç, ˝e
przy wykonywaniu wniosków przez stron´ amerykaƒskà nale˝y liczyç si´
z powstaniem kosztów i to niekiedy doÊç wysokich. Koszty takie mogà powstaç równie˝ wówczas, gdy osoba majàca byç przes∏uchana np. w charakterze Êwiadka nie w∏ada j´zykiem urz´dowym paƒstwa, w którym wniosek jest
wykonywany, a nie jest tak˝e obywatelem polskim. Sàd wezwany zmuszony
by∏ w takiej sytuacji dodatkowo powo∏aç t∏umacza i naliczy∏ wysokie koszty
z tym zwiàzane. Sprawa, o której mówi´ dotyczy∏a przes∏uchania na terenie
USA osoby, która nie zna∏a j´zyka angielskiego, pos∏ugiwa∏a si´ wy∏àcznie j´zykiem chiƒskim. W sytuacji takiej pewnym rozwiàzaniem mog∏oby byç skierowanie przez sàd wniosku o przeprowadzenie dowodu przez polskiego
urz´dnika konsularnego. Stany Zjednoczone nie wy∏àczy∏y bowiem tej mo˝liwoÊci w odniesieniu do swojego terytorium. Niestety innym zagadnieniem
„technicznym”, jakie pojawi∏o si´ w zwiàzku z takà mo˝liwoÊcià, by∏o zapytanie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, któremu podlegajà polskie
urz´dy konsularne za granicà, kto pokryje koszty zwiàzane nie tylko z t∏umaczeniem, ale choçby z wezwaniem tej osoby na przes∏uchanie do siedziby
konsulatu z odleg∏oÊci prawie 1000 km, co w realiach amerykaƒskich nie jest
niczym szczególnym. Pami´taç przy tym nale˝y, ˝e polskie urz´dy konsularne znajdujà si´ jedynie w 4 miastach na terytorium Stanów Zjednoczonych
(Waszyngton, Nowy York, Chicago i Los Angeles). W ostatecznoÊci sàd polski wycofa∏ wniosek.
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W tym miejscu wydaje si´ celowe zwrócenie uwagi na istotny problem zwiàzany ze sprawami o ustalenie ojcostwa i alimenty, w sytuacji gdy pozwany przebywa na terytorium Stanów Zjednoczonych. Zgodnie z przekazanymi przez
stron´ amerykaƒskà informacjami ojcostwo danego m´˝czyzny mo˝e byç ustalone przez sàd wy∏àcznie w wypadku przeprowadzenia badaƒ genetycznych.
Z naszego doÊwiadczenia wynika, ˝e wnioski o dochodzenie roszczeƒ alimentacyjnych od osób zobowiàzanych przebywajàcych w USA, których ojcostwo
zosta∏o ustalone przez sàd polski w post´powaniu, w którym nie przeprowadzono badaƒ genetycznych sà oddalane. Osobie dochodzàcej alimentów strona
amerykaƒska proponuje skierowanie sprawy przed tamtejszy sàd w celu potwierdzenia ojcostwa, zlecajàc jednoczeÊnie przeprowadzenie badania genetycznego. Praktyka przeprowadzania tych badaƒ jest ró˝norodna. W niektórych
stanach badania takie sà wykonywane przez miejscowe laboratoria, wnioskodawca jest zobowiàzany jednak na w∏asny koszt dostarczyç próbk´ materia∏u
biologicznego do badania, w innych stanach zobowiàzuje si´ wnioskodawc´
do przeprowadzenia takiego badania we w∏asnym zakresie i dostarczenie wyniku sàdowi. Wyd∏u˝a to post´powanie o uzyskanie alimentów, powoduje powstanie dodatkowych kosztów dla osoby uprawnionej do alimentów, a niekiedy
uniemo˝liwia wr´cz wydanie orzeczenia np. w wypadku braku mo˝liwoÊci uzyskania odpowiedniego materia∏u biologicznego do badania. Sà to niewàtpliwie
kwestie techniczne, wydaje si´ jednak, ˝e na tego rodzaju przyk∏adach mo˝na
doskonale zobrazowaç problemy, jakie napotykajà polskie sàdy przy wyst´powaniu z wnioskami o przeprowadzenie dowodu za granicà.

3. Przepisy prawa wspólnotowego: Rozporzàdzenie Rady (WE)
z dnia 28 maja 2001r. nr 1206/2001 o wspó∏pracy mi´dzy sàdami Paƒstw Cz∏onkowskich w zakresie przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (Dz. Urz. Nr
L 174 z 27 czerwca 2001r., s. 1)
Poza wersjà „papierowà” tekst polski przepisów prawa wspólnotowego
w zakresie wspó∏pracy sàdowej mo˝na znaleêç na stronie internetowej Ministerstwa SprawiedliwoÊci www.ms.gov.pl w dziale „Prawo wspólnot europejskich” w cz´Êci „Wspó∏praca sàdowa w sprawach cywilnych”.
Omawianie rozporzàdzenia 1206/2001nale˝y rozpoczàç od okreÊlenia zakresu jego stosowania. Jak wynika z samego tytu∏u ma ono zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. W treÊci rozporzàdzenia, podobnie jak to ma miejsce w wypadku Konwencji Haskiej z 1970r., nie zosta∏o zdefiniowane poj´cie
sprawy cywilnej lub handlowej, poj´cie to podlega wyk∏adni autonomicznej.
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Ze wzgl´dów praktycznych przyj´∏o si´ uwa˝aç, ˝e sà to sprawy, do których
majà zastosowanie przepisy rozporzàdzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22
grudnia 2000r. o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. WE Nr L 12/2001, s. 1) oraz rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r. o jurysdykcji oraz
uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich oraz w sprawach
dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, uchylajàcego rozporzàdzenie
rady (WE) Nr 1347/2000.
Sà one mo˝e bli˝ej znane pod roboczymi okreÊleniami: Bruksela I i Bruksela II bis. Wydaje si´ zatem, ˝e nie ma przeszkód, aby postanowienia Rozporzàdzenia 1206/2001 stosowaç tak˝e w sprawach rodzinnych.
Trzeba jednak podkreÊliç, ˝e poj´cie sprawy cywilnej w rozumieniu tego rozporzàdzenia nie jest tak jednoznaczne, a ostateczna wyk∏adnia nale˝y w tym zakresie do Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci w Luksemburgu, jako jedynego uprawnionego do dokonywania wyk∏adni prawa wspólnotowego.
Istotnà ró˝nicà w odniesieniu do omawianej wczeÊniej Konwencji Haskiej
z 1970r. jest zastosowanie rozporzàdzenia nie tylko do przeprowadzenia dowodu dla potrzeb toczàcego si´, ale tak˝e na potrzeby przysz∏ego post´powania
sàdowego. Zasad´ t´, bez mo˝liwoÊci wy∏àczenia, wprowadza art. 1 ust. 2
rozporzàdzenia.
Oznacza to mo˝liwoÊç wystàpienia z wnioskiem o zabezpieczenie dowodu
znajdujàcego si´ w innym paƒstwie.
Drugà nowoÊcià jest ca∏kowita decentralizacja w zakresie trybu przekazywania wniosków o przeprowadzenie dowodu. Jest to decentralizacja pe∏na,
wskazujàca sàdy jako jedyne organy bezpoÊrednio uprawnione do wyst´powania i przesy∏ania wniosków. Z wnioskiem wyst´puje bezpoÊrednio ten sàd,
który jest zainteresowany w przeprowadzeniu dowodu. Rozporzàdzenie wprowadza w tym celu dwa okreÊlenia: sàd wzywajàcy i sàd wezwany.
Rozporzàdzenie wprowadza ponadto pojecie „jednostki centralnej”, którà
z regu∏y b´dzie Ministerstwo SprawiedliwoÊci danego paƒstwa cz∏onkowskiego (tak jest w wypadku Polski). Rola jednostki centralnej zosta∏a jednak mocno ograniczona do funkcji jedynie informacyjnej i pomocniczej.
Istotnà nowoÊcià w stosunku do Konwencji haskiej z 1970r. jest wprowadzenie obowiàzku stosowania opracowanych specjalnie dla potrzeb rozporzàdzenia 1206/2001 formularzy, których jest 10. Ich zadaniem jest u∏atwienie ca∏ego
post´powania obejmujàcego wystàpienie i realizacj´ wniosku. W praktyce
ujawni∏o si´ niestety szereg niedoskona∏oÊci, mogàcych powodowaç trudnoÊci natury czysto technicznej przy pos∏ugiwaniu si´ formularzami. Szczegó∏o-
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we omówienie tej kwestii wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Dla
przyk∏adu chcia∏abym jednak wskazaç pkt. 12.2 formularza „A” Wniosek o wykonanie przeprowadzenia dowodu. Rozporzàdzenie przewiduje mo˝liwoÊç
przes∏uchania osób, mo˝e zatem dotyczyç przes∏uchania Êwiadka, strony lub
bieg∏ego. Natomiast w formularzu zawarto jedynie punkt dotyczàcy przes∏uchania Êwiadka, co powoduje problemy w sporzàdzeniu wniosku o przes∏uchanie osoby w innym charakterze ni˝ jako Êwiadka.
Pod poj´ciem „przeprowadzenie dowodu” nale˝y rozumieç wszelkie wypadki podejmowania Êrodków majàcych na celu pozyskanie informacji s∏u˝àcej ustaleniu stanu faktycznego.
Niestety, jak wykaza∏a praktyka, pod poj´ciem tym wed∏ug sàdów niektórych paƒstw cz∏onkowskich nie mieÊci si´ przeprowadzenie wywiadu Êrodowiskowego lub wniosek o ustalenie miejsca pobytu np. pozwanego w sprawie
o alimenty. Stanowisko takie prezentujà: Portugalia, W∏ochy, Holandia, a ostatnio tak˝e Niemcy. Wynika to mi´dzy innymi z faktu, ˝e wykonanie takiej czynnoÊci nie nale˝y w tych paƒstwach do sàdu lub organu sàdowego, ale np. do
Policji czy s∏u˝b socjalnych. Od pewnego czasu swoje us∏ugi w zakresie przeprowadzania wywiadów Êrodowiskowych oferuje organizacja International Social Service. Organizacja ta nie posiada akredytacji w Polsce. Z posiadanych
przeze mnie informacji wynika jednak, ˝e dzia∏a ona sprawnie min. w Niemczech, czy Wielkiej Brytanii.
Wydaje si´, ˝e wyjÊciem z sytuacji, gdy sàd paƒstwa cz∏onkowskiego odmawia wykonania wniosku, którego istotà jest przeprowadzenie wywiadu Êrodowiskowego – skorzystanie z mo˝liwoÊci, jakà daje Konwencja Haska
z 1970r. Zgodnie z art. 1 Konwencji ma ona zastosowanie do wniosków o przeprowadzenie dowodów lub wykonanie innych czynnoÊci sàdowych. Wydaje
si´ zatem, ˝e zakres zastosowania Konwencji jest szerszy ni˝ rozporzàdzenia.
Natomiast nie budzi wàtpliwoÊci, i˝ wniosek o przeprowadzenie grupowego badania krwi lub badania genetycznego jest wnioskiem o przeprowadzenie
dowodu w rozumieniu rozporzàdzenia. Wykonanie takich badaƒ mieÊci si´
w poj´ciu dowodu z opinii bieg∏ego.
Istotnà nowoÊcià jakie wprowadza rozporzàdzenie jest mo˝liwoÊç przeprowadzenia dowodu bezpoÊrednio przez sàd wzywajàcy. Rozporzàdzenie przewiduje dwa sposoby „trangranicznego” przeprowadzenia dowodu:
– rekwizycja czynna przez sàd wezwany (sàd paƒstwa; w którym dowód jest
przeprowadzany – art. 1 ust. 1 lit. a),
– rekwizycja bierna (bezpoÊrednie przeprowadzenie dowodu przez sàd wzywajàcy w paƒstwie wezwanym za zgodà w∏aÊciwego organu – art. 1 ust. 1 lit. b).
Jak dotychczas nieznany jest mi fakt wystàpienia z wnioskiem o bezpoÊrednie przeprowadzenie dowodu w innym paƒstwie cz∏onkowskim przez sàd polski. Natomiast odnotowaliÊmy wnioski o wyra˝enie zgody na bezpoÊrednie
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przeprowadzenie dowodu (telefoniczne przes∏uchanie strony) przez sàd
szwedzki w sprawie o podwy˝szenie alimentów.
„Nowinkà technicznà” jest wprowadzenie mo˝liwoÊci przeprowadzenia dowodu w formie tele- i wideokonferencji (art. 10 ust. 4).
Ograniczeniem w wykorzystaniu tej formy przeprowadzenia dowodu mo˝e
byç jedynie brak mo˝liwoÊci technicznych po stronie sàdu wezwanego. Zasadniczo sàdy okr´gowe majà dost´p do odpowiedniej aparatury, istnieje tak˝e
mo˝liwoÊç skorzystania ze specjalnych pomieszczeƒ do przeprowadzania tego rodzaju czynnoÊci, jakie oferujà firmy telekomunikacyjne. Jednak zainteresowanie ze strony sàdów cywilnych lub rodzinnych w przeprowadzeniu dowodu drogà wideokonferencji jest znikome.
Nale˝y ponadto zwróciç uwag´ na gwarancje obecnoÊci i udzia∏u stron i ich
pe∏nomocników w przeprowadzaniu dowodu (art. 11) oraz, co jest kolejnà nowoÊcià, obecnoÊci i udzia∏u przedstawicieli sàdu wzywajàcego (art. 12), o ile prawo
paƒstwa cz∏onkowskiego sàdu wzywajàcego takà mo˝liwoÊç przewiduje.
O planowanej obecnoÊci stron, pe∏nomocników, przedstawicieli sàdu wzywajàcego nale˝y powiadomiç sàd wezwany, wype∏niajàc w tym celu stosowny
formularz. Natomiast udzia∏ w przeprowadzaniu dowodów, przez co nale˝y rozumieç np. mo˝liwoÊç sk∏adania oÊwiadczeƒ lub zadawanie pytaƒ wymaga
z∏o˝enia wniosku do sàdu wezwanego i odbywa si´ za zgodà tego˝ sàdu i na
warunkach przez niego okreÊlonych.
Rozporzàdzenie okreÊla tak˝e sytuacje, w których mo˝na odmówiç wykonania wniosku (art. 14).
Bezwzgl´dnie wniosek o przes∏uchanie osoby nie b´dzie wykonany, je˝eli osoba ta powo∏a si´ na prawo odmowy zeznaƒ lub zakaz zeznaƒ przewidziane przez prawo paƒstwa cz∏onkowskiego sàdu wezwanego lub zgodnie z prawem paƒstwa cz∏onkowskiego sàdu wzywajàcego prawo to lub zakaz zosta∏o powo∏ane we wniosku i potwierdzone na ˝àdanie sàdu wezwanego (art. 14 ust. 1)
Poza tym wykonania wniosku mo˝na odmówiç jedynie wówczas, je˝eli
wniosek nie nale˝y do zakresu zastosowania rozporzàdzenia zgodnie z art. 1,
wykonanie wniosku zgodnie z prawem paƒstwa cz∏onkowskiego sàdu wezwanego nie nale˝y do zakresu dzia∏ania sàdów, sàd wzywajàcy nie zastosowa∏ si´
do wezwania o uzupe∏nienie wniosku lub nie przekaza∏ kaucji lub zaliczki (na
poczet przysz∏ych kosztów zwiàzanych z wykonaniem wniosku).
Co do zasady wnioski wykonuje si´ bezp∏atnie, jednak nale˝y ponieÊç koszty zwiàzane z wynagrodzeniem bieg∏ych, t∏umaczy lub powsta∏e w zwiàzku
z zastosowaniem szczególnej formy lub techniki albo zatrudnienia wyspecjalizowanej instytucji przy wykonywaniu wniosku.
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e rozporzàdzenie nie zawiera tzw. klauzuli porzàdku publicznego, tak jak w Konwencji haskiej z 1970r. Oznacza to, ˝e nie ma
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mo˝liwoÊci odmowy wykonania wniosku z powo∏aniem si´ na to, ˝e wykonanie go narusza suwerennoÊç lub bezpieczeƒstwo paƒstwa wezwanego.
Jak ju˝ wczeÊniej by∏a o tym mowa, niezwykle wa˝ne dla praktycznego stosowania rozporzàdzenia ma znajomoÊç oÊwiadczeƒ oraz informacji z∏o˝onych przez poszczególne paƒstwa cz∏onkowskie np. co do dopuszczalnego
j´zyka, w jakim wnioski powinny byç sporzàdzane, czy te˝ sposobu przekazywania wniosków.
Wszystkie niezb´dne w tym celu informacje zawarte sà na wskazanej wy˝ej
stronie internetowej Ministerstwa SprawiedliwoÊci lub na stronie internetowej
Europejskiej Sieci Sàdowniczej w sprawach cywilnych i handlowych
http://europa.eu.int/comm/justice_home/judicialatlascivil/
Strona ta jest tak˝e przydatna przy ustalaniu adresu sàdu wezwanego paƒstwa cz∏onkowskiego, do którego sàd polski chce skierowaç wniosek o przeprowadzenie dowodu, jak równie˝ o dor´czenie dokumentów, zgodnie z rozporzàdzeniem Rady (WE) nr 1348/2000 o dor´czaniu dokumentów sàdowych
i pozasàdowych w sprawach cywilnych lub handlowych w Paƒstwach Cz∏onkowskich (Dz. Urz. Nr L 160 z 30 czerwca 2000r., s. 37).
Koƒczàc chcia∏abym podkreÊliç, ˝e niniejsze opracowanie z oczywistych
przyczyn nie mo˝e zawieraç szczegó∏owego omówienia zasygnalizowanych
kwestii teoretycznych i praktycznych, pozostawiajàc niektóre zagadnienia poza zakresem opracowania.
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PROJEKTY
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego

28 kwietnia 2006 r.

Ustawa z dnia .......
o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuƒczy, Kodeks
post´powania cywilnego i Prawo o aktach stanu cywilnego
(zmiany dotychczasowego tekstu przepisu
lub tekst nowych przepisów zaznaczone kursywà)

Art. 1. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy (Dz. U.
Nr 9, poz. 59, z póên. zm. 21) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) § 3 art. 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w § 2, wraz z zaÊwiadczeniem sporzàdzonym
przez kierownika urz´du stanu cywilnego na podstawie art. 41 § 1 duchowny przekazuje do urz´du stanu cywilnego przed up∏ywem pi´ciu dni od zawarcia ma∏˝eƒstwa;
nadanie jako przesy∏ki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z przekazaniem do urz´du stanu cywilnego. Je˝eli zachowanie
tego terminu nie jest mo˝liwe z powodu si∏y wy˝szej, bieg terminu ulega zawieszeniu
przez czas trwania przeszkody. Przy obliczaniu biegu terminu nie uwzgl´dnia si´ dni
uznanych ustawowo za wolne od pracy.”;
2) uchyla si´ art. 26;
3) w art. 52:
a) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustanowienia przez sàd rozdzielnoÊci majàtkowej mo˝e ˝àdaç tak˝e wierzyciel
jednego ma∏˝onka, je˝eli uprawdopodobni, ˝e zaspokojenie wierzytelnoÊci stwierdzonej
tytu∏em wykonawczym wymaga dokonania podzia∏u majàtku wspólnego ma∏˝onków.”
b) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Ustanowienie rozdzielnoÊci majàtkowej przez sàd na ˝àdanie jednego z ma∏˝onków nie wy∏àcza zawarcia przez ma∏˝onków umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej. Je˝eli rozdzielnoÊç majàtkowa zosta∏a ustanowiona na ˝àdanie wierzyciela, ma∏˝onkowie mogà
1

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36,
poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr
52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122, poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 772
i Nr 130, poz. 1188.
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zawrzeç umow´ majàtkowà ma∏˝eƒskà po dokonaniu podzia∏u majàtku wspólnego lub
po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelnoÊci, lub po
up∏ywie trzech lat od ustanowienia rozdzielnoÊci.”;
4) w art. 58:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W wyroku orzekajàcym rozwód sàd rozstrzyga o w∏adzy rodzicielskiej nad
wspólnym ma∏oletnim dzieckiem obojga ma∏˝onków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokoÊci ka˝dy z ma∏˝onków obowiàzany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sàd uwzgl´dnia porozumienie ma∏˝onków o sposobie wykonywania w∏adzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, je˝eli jest ono zgodne z dobrem dziecka.”;
b) dodaje si´ §1a w brzmieniu:
„§ 1a. Sàd mo˝e powierzyç wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,
ograniczajàc w∏adz´ rodzicielskà drugiego do okreÊlonych obowiàzków i uprawnieƒ
w stosunku do osoby dziecka. Sàd mo˝e pozostawiç w∏adz´ rodzicielskà obojgu rodzicom, je˝eli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1. Rodzeƒstwo powinno wychowywaç si´ wspólnie, chyba ˝e dobro dziecka wymaga innego rozstrzygni´cia”;
5) tytu∏ II otrzymuje tytu∏:
„Pokrewieƒstwo i powinowactwo”;
6) dotychczasowy dzia∏ I w tytule II oznacza si´ jako dzia∏ II, dzia∏ II jako dzia∏ III,
dzia∏ III jako dzia∏ IV i dodaje si´ dzia∏ I w brzmieniu:
„Dzia∏ I. Przepisy ogólne
Art. 617. § 1. Krewnymi w linii prostej sà osoby, z których jedna pochodzi od drugiej.
Krewnymi w linii bocznej sà osoby, które pochodzà od wspólnego przodka, a nie sà
krewnymi w linii prostej.
§2. Stopieƒ pokrewieƒstwa okreÊla si´ wed∏ug liczby urodzeƒ, wskutek których pokrewieƒstwo powsta∏o.
Art. 618. § 1. Z ma∏˝eƒstwa wynika powinowactwo mi´dzy ma∏˝onkiem a krewnymi
drugiego ma∏˝onka. Trwa ono mimo ustania ma∏˝eƒstwa.
§2. Lini´ i stopieƒ powinowactwa okreÊla si´ wed∏ug linii i stopnia pokrewieƒstwa.”;
7) dzia∏ II w tytule II otrzymuje brzmienie:
„Dzia∏ II. Rodzice i dzieci
Rozdzia∏ I. Pochodzenie dziecka
Oddzia∏ 1. Macierzyƒstwo
Art. 619. Matkà dziecka jest kobieta, która je urodzi∏a.
Art. 6110. §1. Je˝eli sporzàdzono akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców albo
macierzyƒstwo kobiety wpisanej jako matka w akcie urodzenia dziecka zosta∏o zaprzeczone, mo˝na ˝àdaç ustalenia macierzyƒstwa.
§ 2. Powództwo o ustalenie macierzyƒstwa wytacza dziecko przeciwko matce, a je˝eli matka nie ˝yje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sàd opiekuƒczy.
§ 3. Matka wytacza powództwo przeciwko dziecku.
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Art. 6111. Matka nie mo˝e wytoczyç powództwa o ustalenie macierzyƒstwa po osiàgni´ciu przez dziecko pe∏noletnoÊci.
Art. 6112. § 1. Je˝eli w akcie urodzenia wpisana jest jako matka kobieta, która dziecka nie urodzi∏a, mo˝na ˝àdaç zaprzeczenia macierzyƒstwa.
§ 2. Powództwo o zaprzeczenie macierzyƒstwa dziecko wytacza przeciwko kobiecie
wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako jego matka, a je˝eli kobieta ta nie ˝yje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sàd opiekuƒczy.
§ 3. Matka wytacza powództwo przeciwko kobiecie wpisanej w akcie urodzenia jako
matka dziecka i przeciwko dziecku, a je˝eli kobieta ta nie ˝yje – przeciwko dziecku.
§ 4. Kobieta wpisana jako matka w akcie urodzenia dziecka, wytacza powództwo
przeciwko dziecku.
§ 5. M´˝czyzna, którego ojcostwo zosta∏o ustalone z uwzgl´dnieniem macierzyƒstwa
kobiety wpisanej jako matka w akcie urodzenia dziecka, wytacza powództwo przeciwko
dziecku i tej kobiecie, a je˝eli ona nie ˝yje – przeciwko dziecku.
Art. 6113. §1. Matka mo˝e wytoczyç powództwo o zaprzeczenie macierzyƒstwa w ciàgu szeÊciu miesi´cy od urodzenia dziecka.
§2. Kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka jako matka dziecka, mo˝e wytoczyç
powództwo o zaprzeczenie macierzyƒstwa w ciàgu szeÊciu miesi´cy od sporzàdzenia
aktu urodzenia.
§3. M´˝czyzna, którego ojcostwo zosta∏o ustalone z uwzgl´dnieniem macierzyƒstwa
kobiety wpisanej jako matka w akcie urodzenia dziecka, mo˝e wytoczyç powództwo
o zaprzeczenie macierzyƒstwa w ciàgu szeÊciu miesi´cy od dnia, w którym dowiedzia∏
si´, ˝e kobieta wpisana w akcie urodzenia dziecka nie jest matkà dziecka, nie póêniej ni˝
do osiàgni´cia przez dziecko pe∏noletnoÊci.
Art. 6114. Dziecko mo˝e wytoczyç powództwo o zaprzeczenie macierzyƒstwa w ciàgu trzech lat od osiàgni´cia pe∏noletnoÊci.
Art. 6115. Ustalenie i zaprzeczenie macierzyƒstwa nie jest dopuszczalne po Êmierci
dziecka. Jednak˝e w razie Êmierci dziecka, które wytoczy∏o powództwo, ustalenia macierzyƒstwa mogà dochodziç jego zst´pni.
Art. 6116. Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyƒstwa mo˝e wytoczyç tak˝e
prokurator, je˝eli wymaga tego dobro dziecka lub ochrona interesu spo∏ecznego; wytoczenie powództwa o zaprzeczenie macierzyƒstwa nie jest dopuszczalne po Êmierci dziecka.
Oddzia∏ 2. Ojcostwo
Art. 62. § 1. Je˝eli dziecko urodzi∏o si´ w czasie trwania ma∏˝eƒstwa albo przed
up∏ywem trzystu dni od jego ustania lub uniewa˝nienia, domniemywa si´, ˝e pochodzi
ono od m´˝a matki. Domniemania tego nie stosuje si´, je˝eli dziecko urodzi∏o si´ po
up∏ywie trzystu dni od orzeczenia separacji.
§ 2. Je˝eli dziecko urodzi∏o si´ przed up∏ywem trzystu dni od ustania lub uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa, lecz po zawarciu przez matk´ drugiego ma∏˝eƒstwa, domniemywa
si´, ˝e pochodzi ono od drugiego m´˝a.
§ 3. Domniemania powy˝sze mogà byç obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
Art. 63. Mà˝ matki mo˝e wytoczyç powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciàgu
szeÊciu miesi´cy od dnia, w którym dowiedzia∏ si´ o urodzeniu dziecka przez ˝on´, nie
póêniej jednak ni˝ do osiàgni´cia przez dziecko pe∏noletnoÊci.

Rodzina i Prawo Nr 2 (2) 2006

45

Art. 64. § 1. Je˝eli mà˝ matki zosta∏ ca∏kowicie ubezw∏asnowolniony z powodu choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeƒ psychicznych, na które zapad∏ w ciàgu
terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, powództwo mo˝e wytoczyç jego przedstawiciel ustawowy. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym
wypadku szeÊç miesi´cy od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego, a je˝eli
przedstawiciel powzià∏ wiadomoÊç o urodzeniu si´ dziecka dopiero póêniej – szeÊç
miesi´cy od dnia, w którym t´ wiadomoÊç powzià∏.
§ 2. Je˝eli przedstawiciel ustawowy m´˝a ca∏kowicie ubezw∏asnowolnionego nie
wytoczy∏ powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, mà˝ mo˝e wytoczyç powództwo po
uchyleniu ubezw∏asnowolnienia. Termin do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku szeÊç miesi´cy od dnia uchylenia ubezw∏asnowolnienia, a je˝eli mà˝ powzià∏
wiadomoÊç o urodzeniu si´ dziecka dopiero póêniej – szeÊç miesi´cy od dnia w którym
t´ wiadomoÊç powzià∏.
Art. 65. Je˝eli mà˝ matki zapad∏ na chorob´ psychicznà lub innego rodzaju zaburzenia psychiczne w ciàgu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie ojcostwa
i mimo istnienia podstaw do ubezw∏asnowolnienia ca∏kowitego nie zosta∏ ubezw∏asnowolniony, mo˝e on wytoczyç powództwo w ciàgu szeÊciu miesi´cy od ustania choroby
lub zaburzeƒ, a gdy powzià∏ wiadomoÊç o urodzeniu si´ dziecka dopiero póêniej –
w ciàgu szeÊciu miesi´cy od dnia, w którym t´ wiadomoÊç powzià∏.
Art. 66. Mà˝ matki powinien wytoczyç powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a je˝eli matka nie ˝yje – przeciwko dziecku.
Art. 67. Zaprzeczenie ojcostwa nast´puje przez wykazanie, ˝e mà˝ matki nie jest ojcem dziecka.
Art. 68. Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, je˝eli dziecko zosta∏o pocz´te w nast´pstwie zabiegu medycznego, na który mà˝ matki wyrazi∏ zgod´.
Art. 69. § 1. Matka mo˝e wytoczyç powództwo o zaprzeczenie ojcostwa swego m´˝a w ciàgu szeÊciu miesi´cy od urodzenia dziecka.
§ 2. Matka powinna wytoczyç powództwo o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko m´˝owi i dziecku, a je˝eli mà˝ nie ˝yje – przeciwko dziecku.
§ 3 Artyku∏ 64 i 65 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 70. §1. Dziecko po dojÊciu do pe∏noletnoÊci mo˝e wytoczyç powództwo o zaprzeczenie ojcostwa m´˝a swojej matki, nie póêniej jednak jak w ciàgu trzech lat od
osiàgni´cia pe∏noletnoÊci.
§ 2. Dziecko powinno wytoczyç powództwo przeciwko m´˝owi swojej matki i matce,
a je˝eli matka nie ˝yje – przeciwko jej m´˝owi. Je˝eli mà˝ matki nie ˝yje, powództwo powinno byç wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sàd opiekuƒczy.
[§ 3 – uchylony]
Art. 71. Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po Êmierci dziecka.
Art. 72. §1. Je˝eli nie zachodzi domniemanie, ˝e ojcem dziecka jest mà˝ jego matki, albo gdy domniemanie takie zosta∏o obalone, ustalenie ojcostwa mo˝e nastàpiç albo przez uznanie ojcostwa, albo na mocy orzeczenia sàdu.
§ 2. Uznanie ojcostwa nie mo˝e nastàpiç po osiàgni´ciu przez dziecko pe∏noletnoÊci.
§ 3. Uznanie ojcostwa nie mo˝e nastàpiç, je˝eli toczy si´ sprawa o ustalenie ojcostwa.
Art. 73. § 1. Uznanie ojcostwa nast´puje gdy m´˝czyzna, od którego dziecko pochodzi, oÊwiadczy przed kierownikiem urz´du stanu cywilnego, ˝e jest ojcem dziecka, a jednoczeÊnie z nim obecna matka dziecka potwierdzi, i˝ ojcem dziecka jest ten m´˝czyzna.
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§ 2. Kierownik urz´du stanu cywilnego wyjaÊnia osobom zamierzajàcym z∏o˝yç
oÊwiadczenia konieczne do uznania ojcostwa, przepisy regulujàce obowiàzki i prawa
wynikajàce z uznania, przepisy o nazwisku dziecka oraz ró˝nic´ pomi´dzy uznaniem ojcostwa a przysposobieniem dziecka.
§ 3. Kierownik urz´du stanu cywilnego odmawia przyj´cia oÊwiadczenia o uznaniu
ojcostwa, je˝eli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powzià∏ wàtpliwoÊç co do pochodzenia dziecka.
§ 4. Uznanie ojcostwa mo˝e nastàpiç tak˝e przed sàdem opiekuƒczym a za granicà
równie˝ przed polskim konsulem lub osobà wyznaczonà do wykonywania funkcji konsula, je˝eli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice sà obywatelami polskimi.
Art. 74. § 1. W razie niebezpieczeƒstwa gro˝àcego bezpoÊrednio ˝yciu dziecka,
matki i m´˝czyzny, od którego dziecko pochodzi, oÊwiadczenia konieczne do uznania
ojcostwa mogà zostaç z∏o˝one tak˝e w formie aktu notarialnego, albo do protoko∏u wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marsza∏ka województwa, sekretarza
powiatu albo gminy.
§ 2. Protokó∏ podpisuje osoba, która przyj´∏a oÊwiadczenie oraz osoby, które je z∏o˝y∏y, chyba ˝e któraÊ z nich nie mo˝e go podpisaç. Przyczyn´ braku podpisu nale˝y podaç w protokole.
§ 3. Protokó∏ lub wypis z aktu notarialnego zawierajàce oÊwiadczenia o uznaniu ojcostwa powinny byç niezw∏ocznie przes∏ane do urz´du stanu cywilnego przez organ,
który je przyjà∏ lub notariusza, który sporzàdzi∏ akt notarialny.
Art. 75. § 1. Mo˝na uznaç ojcostwo przed urodzeniem si´ dziecka ju˝ pocz´tego.
§ 2. Je˝eli dziecko urodzi∏o si´ po zawarciu przez matk´ ma∏˝eƒstwa z innym m´˝czyznà ni˝ ten, który uzna∏ ojcostwo, art. 62 nie stosuje si´.
Art. 76. Uznanie ojcostwa nie mo˝e nastàpiç po Êmierci dziecka.
Art. 77. OÊwiadczenia konieczne do uznania ojcostwa mogà z∏o˝yç osoby, które
ukoƒczy∏y szesnaÊcie lat i nie istniejà podstawy do ich ca∏kowitego ubezw∏asnowolnienia.
Art. 78. § 1. M´˝czyzna, który uzna∏ ojcostwo mo˝e wytoczyç powództwo o ustalenie bezskutecznoÊci uznania w terminie szeÊciu miesi´cy od dnia, w którym dowiedzia∏ si´, ˝e nie jest ojcem uznanego dziecka. W razie uznania ojcostwa przed urodzeniem si´ dziecka ju˝ pocz´tego bieg tego terminu nie mo˝e rozpoczàç si´ przed urodzeniem si´ dziecka.
§ 2. Przepisy art. 64 i 65 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 79. Przepisy o ustaleniu bezskutecznoÊci uznania ojcostwa stosuje si´ odpowiednio do matki dziecka, która potwierdzi∏a ojcostwa.
Art. 80. Po osiàgni´ciu przez dziecko pe∏noletnoÊci powództwo o ustalenie bezskutecznoÊci uznania ojcostwa nie mo˝e byç wytoczone ani przez matk´ dziecka, ani przez
m´˝czyzn´, który uzna∏ ojcostwo.
Art. 81. § 1. Dziecko mo˝e ˝àdaç ustalenia bezskutecznoÊci uznania ojcostwa, je˝eli uznajàcy m´˝czyzna nie jest jego ojcem.
§ 2. Z ˝àdaniem tym dziecko mo˝e wystàpiç po dojÊciu do pe∏noletnoÊci, nie póêniej
jednak ni˝ w ciàgu trzech lat od jej osiàgni´cia,
§ 3. Przepisy art. 64 i 65 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 82. § 1. M´˝czyzna, który uzna∏ swoje ojcostwo wytacza powództwo o ustalenie bezskutecznoÊci uznania przeciwko dziecku i matce, a je˝eli matka nie ˝yje – przeciwko dziecku.
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§ 2. Matka wytacza powództwo o ustalenie bezskutecznoÊci uznania ojcostwa przeciwko dziecku i m´˝czyênie, który uzna∏ ojcostwo, a je˝eli m´˝czyzna ten nie ˝yje – przeciwko dziecku.
§ 3. Dziecko wytacza powództwo o ustalenie bezskutecznoÊci uznania przeciwko
m´˝czyênie, który uzna∏ ojcostwo i przeciwko matce, a gdy matka nie ˝yje – tylko przeciwko temu m´˝czyênie. Je˝eli m´˝czyzna ten nie ˝yje, powództwo powinno byç wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sàd opiekuƒczy.
Art. 83. Po Êmierci dziecka ustalenie bezskutecznoÊci uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne.
Art. 84. § 1. Sàdowego ustalenia ojcostwa mo˝e ˝àdaç dziecko, jego matka oraz
domniemany ojciec dziecka. Jednak˝e matka ani domniemany ojciec nie mogà wystàpiç z takim ˝àdaniem po Êmierci dziecka lub po osiàgni´ciu przez nie pe∏noletnoÊci.
§ 2. Dziecko albo matka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu, a gdy ten nie ˝yje – przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez
sàd opiekuƒczy.
§ 3. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie ˝yje – przeciwko dziecku.
§ 4. W razie Êmierci dziecka, które by∏o powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa,
ustalenia mogà dochodziç jego zst´pni.
Art. 85. § 1. Domniemywa si´, ˝e ojcem dziecka jest ten, kto obcowa∏ z matkà dziecka nie dawniej ni˝ w trzechsetnym, a nie póêniej ni˝ w sto osiemdziesiàtym pierwszym
dniu przed urodzeniem si´ dziecka.
§ 2. OkolicznoÊç, ˝e matka w tym okresie obcowa∏a tak˝e z innym m´˝czyznà, mo˝e byç podstawà do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okolicznoÊci wynika, ˝e
ojcostwo innego m´˝czyzny jest bardziej prawdopodobne.
Art. 86. Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskutecznoÊci uznania ojcostwa mo˝e wytoczyç tak˝e prokurator, je˝eli wymaga tego dobro
dziecka lub ochrona interesu spo∏ecznego; wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa oraz o ustalenie bezskutecznoÊci uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne po
Êmierci dziecka.
Rozdzia∏ II. Stosunki mi´dzy rodzicami i dzieçmi
Oddzia∏ I. Przepisy ogólne
Art. 87. Rodzice i dzieci obowiàzani sà do wzajemnego szacunku i wspierania si´.”
Art. 88. § 1. Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, ˝e pochodzi od m´˝a
matki, nosi takie samo nazwisko obojga ma∏˝onków. Je˝eli ma∏˝onkowie majà ró˝ne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w zgodnych oÊwiadczeniach ma∏˝onków. Ma∏˝onkowie mogà wskazaç nazwisko jednego z nich lub nazwisko utworzone z po∏àczenia
nazwiska matki z nazwiskiem ojca.
§ 2. OÊwiadczenia w sprawie nazwiska dzieci sk∏adane sà jednoczeÊnie z oÊwiadczeniami o nazwisku przysz∏ych ma∏˝onków. Je˝eli nie zosta∏y z∏o˝one zgodne oÊwiadczenia w sprawie nazwiska dzieci, noszà one nazwisko z∏o˝one z nazwiska matki i do∏àczonego nazwiska ojca.
§ 3. Ma∏˝onkowie mogà dokonaç zmiany wyboru nazwiska ich dzieci, sk∏adajàc kierownikowi urz´du stanu cywilnego przy sporzàdzeniu aktu urodzenia ich pierwszego
wspólnego dziecka zgodne oÊwiadczenia, o których mowa w § 1.
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§ 4. Przepisy powy˝sze stosuje si´ odpowiednio do nazwiska dziecka, którego rodzice zawarli ma∏˝eƒstwo po urodzeniu si´ dziecka. Je˝eli rodzice zawarli ma∏˝eƒstwo
po ukoƒczeniu przez dziecko trzynastego roku ˝ycia, do zmiany nazwiska dziecka potrzebne jest tak˝e wyra˝enie zgody przez dziecko osobiÊcie.
Art. 89. § 1. Je˝eli ojcostwo zosta∏o ustalone przez uznanie, dziecko nosi nazwisko wskazane przez rodziców. Rodzice mogà wskazaç nazwisko matki lub ojca, albo nazwisko utworzone z po∏àczenia nazwiska matki z nazwiskiem ojca. W braku porozumienia rodziców dziecko nosi nazwisko z∏o˝one z nazwiska matki i do∏àczonego nazwiska
ojca. Je˝eli w chwili uznania dziecko ukoƒczy∏o trzynasty rok ˝ycia, do zmiany nazwiska
dziecka potrzebne jest tak˝e wyra˝enie zgody przez dziecko osobiÊcie.
§ 2. Sàd w wyroku ustalajàcym ojcostwo albo sàd opiekuƒczy w wydanym póêniej
postanowieniu nadaje dziecku nazwisko stosujàc odpowiednio przepis § 1.
§ 3. Je˝eli dziecko ukoƒczy∏o lat trzynaÊcie, do nadania nazwiska ojca albo nazwiska utworzonego z po∏àczenia nazwiska matki z nazwiskiem ojca potrzebne jest tak˝e
wyra˝enie zgody przez dziecko osobiÊcie.
§ 4. Je˝eli ojcostwa dziecka nie ustalono, dziecko nosi nazwisko matki. Dziecku
nieznanych rodziców nazwisko nadaje sàd opiekuƒczy.
Art. 90. § 1. Je˝eli matka ma∏oletniego dziecka zawar∏a ma∏˝eƒstwo z m´˝czyznà, który nie jest ojcem tego dziecka, ma∏˝onkowie mogà z∏o˝yç przed kierownikiem
urz´du stanu cywilnego oÊwiadczenie, ˝e dziecko b´dzie nosi∏o nazwisko m´˝a matki
lub takie samo nazwisko obojga ma∏˝onków, albo nazwisko utworzone z po∏àczenia nazwiska matki z nazwiskiem m´˝a, je˝eli ma∏˝onkowie majà ró˝ne nazwiska. Do zmiany
nazwiska dziecka, które ukoƒczy∏o lat trzynaÊcie potrzebne jest wyra˝enie przez nie zgody osobiÊcie.
§ 2. Nadanie dziecku nazwiska m´˝a matki nie jest dopuszczalne, je˝eli nosi ono
nazwisko ojca lub nazwisko utworzone z po∏àczenia nazwiska matki z nazwiskiem ojca,
chyba ˝e nazwisko ojca zosta∏o nadane na podstawie sàdowego ustalenia ojcostwa
w braku porozumienia rodziców.
Art. 901. § 1. Nazwisko dziecka utworzone przez po∏àczenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka lub z nazwiskiem jej m´˝a nie mo˝e sk∏adaç si´ z wi´cej ni˝ dwóch
cz∏onów. Z∏o˝one nazwisko dziecka sk∏ada si´ z pierwszych cz∏onów nazwiska matki, ojca lub m´˝a matki.
§ 2. Dzieci pochodzàce od tego samego m´˝a matki noszà takie samo nazwisko.
Art. 91. § 1. Dziecko, które ma dochody z w∏asnej pracy, powinno przyczyniaç si´
do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, je˝eli mieszka u rodziców.
§ 2. Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest obowiàzane pomagaç im we wspólnym gospodarstwie.
Oddzia∏ 2. W∏adza rodzicielska
Art. 92. Dziecko pozostaje a˝ do pe∏noletnoÊci pod w∏adzà rodzicielskà.
Art. 93. § 1. W∏adza rodzicielska przys∏uguje obojgu rodzicom.
§ 2. Je˝eli wymaga tego dobro dziecka, sàd w wyroku ustalajàcym pochodzenie
dziecka mo˝e orzec o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu w∏adzy rodzicielskiej
jednego lub obojga rodziców. Przepisy art. 107, 109, 110 i 111 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 94. § 1. Je˝eli jedno z rodziców nie ˝yje albo nie ma pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych, w∏adza rodzicielska przys∏uguje drugiemu z rodziców. To samo doty-
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czy wypadku, gdy jedno z rodziców zosta∏o pozbawione w∏adzy rodzicielskiej albo gdy
jego w∏adza rodzicielska uleg∏a zawieszeniu.
§ 2. Je˝eli ˝adnemu z rodziców nie przys∏uguje w∏adza rodzicielska albo je˝eli rodzice sà nieznani, ustanawia si´ dla dziecka opiek´.
Art. 95. § 1. W∏adza rodzicielska obejmuje w szczególnoÊci obowiàzek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobà i majàtkiem dziecka oraz do wychowania
dziecka, z poszanowaniem jego godnoÊci.
§ 2. „Dziecko pozostajàce pod w∏adzà rodzicielskà winno rodzicom pos∏uszeƒstwo,
a w sprawach, w których mo˝e samodzielnie podejmowaç decyzje i sk∏adaç oÊwiadczenia woli, powinno wys∏uchaç opinii i zaleceƒ rodziców formu∏owanych dla jego dobra.”
§ 3. W∏adza rodzicielska powinna byç wykonywana tak, jak tego wymaga dobro
dziecka i interes spo∏eczny.
§4. Rodzice przed powzi´ciem decyzji w wa˝niejszych sprawach dotyczàcych osoby lub majàtku dziecka powinni je wys∏uchaç, je˝eli rozwój umys∏owy, stan zdrowia i stopieƒ dojrza∏oÊci dziecka na to pozwala oraz uwzgl´dniç w miar´ mo˝liwoÊci jego rozsàdne ˝yczenia.
Art. 96. § 1. Rodzice wychowujà dziecko pozostajàce pod ich w∏adzà rodzicielskà
i kierujà nim. Obowiàzani sà troszczyç si´ o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywaç je nale˝ycie do pracy dla dobra spo∏eczeƒstwa odpowiednio do jego uzdolnieƒ.
§ 2. Rodzice, którzy nie majà pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych uczestniczà
w sprawowaniu bie˝àcej pieczy nad osobà dziecka i w jego wychowaniu, chyba ˝e sàd
opiekuƒczy ze wzgl´du na dobro dziecka postanowi inaczej.
Art. 97. § 1. Je˝eli w∏adza rodzicielska przys∏uguje obojgu rodzicom, ka˝de z nich
jest obowiàzane i uprawnione do jej wykonywania.
§ 2. Jednak˝e o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygajà wspólnie; w braku porozumienia mi´dzy nimi rozstrzyga sàd opiekuƒczy.
Art. 98. § 1. Rodzice sà przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostajàcego pod
ich w∏adzà rodzicielskà. Je˝eli dziecko pozostaje pod w∏adzà rodzicielskà obojga rodziców, ka˝de z nich mo˝e dzia∏aç samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.
§ 2. Jednak˝e ˝adne z rodziców nie mo˝e reprezentowaç dziecka:
1) przy czynnoÊciach prawnych mi´dzy dzieçmi pozostajàcymi pod ich w∏adzà rodzicielskà;
2) przy czynnoÊciach prawnych mi´dzy dzieckiem a jednym z rodziców lub jego
ma∏˝onkiem, chyba ˝e czynnoÊç prawna polega na bezp∏atnym przysporzeniu
na rzecz dziecka albo ˝e dotyczy nale˝nych dziecku od drugiego z rodziców
Êrodków utrzymania i wychowania.
§ 3. Przepisy paragrafu poprzedzajàcego stosuje si´ odpowiednio w post´powaniu
przed sàdem lub innym organem paƒstwowym.
Art. 99. Je˝eli ˝adne z rodziców nie mo˝e reprezentowaç dziecka pozostajàcego
pod w∏adzà rodzicielskà, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sàd opiekuƒczy.
Art. 100. § 1. Sàd opiekuƒczy lub inne organy w∏adzy publicznej obowiàzane sà
udzielaç pomocy rodzicom, je˝eli jest ona potrzebna do nale˝ytego wykonywania w∏adzy rodzicielskiej. W szczególnoÊci ka˝de z rodziców mo˝e zwróciç si´ do sàdu opiekuƒczego o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej a tak˝e zwróciç si´ do sàdu
opiekuƒczego lub innego w∏aÊciwego organu w∏adzy publicznej o zapewnienie dziecku
pieczy zast´pczej.
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§ 2. W wypadkach, o których mowa w § 1, sàd opiekuƒczy lub inne organy w∏adzy
publicznej zawiadamiajà jednostk´ organizacyjnà pomocy spo∏ecznej o potrzebie udzielenia rodzinie dziecka odpowiedniej pomocy.
Art. 101. § 1. Rodzice obowiàzani sà sprawowaç z nale˝ytà starannoÊcià zarzàd
majàtkiem dziecka pozostajàcego pod ich w∏adzà rodzicielskà.
§ 2. Zarzàd sprawowany przez rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego u˝ytku.
§ 3. Rodzice nie mogà bez zezwolenia sàdu opiekuƒczego dokonywaç czynnoÊci
przekraczajàcych zakres zwyk∏ego zarzàdu ani wyra˝aç zgody na dokonywanie takich
czynnoÊci przez dziecko.
Art. 102. W umowie darowizny albo w testamencie mo˝na zastrzec, ˝e przedmioty
przypadajàce dziecku z tytu∏u darowizny lub testamentu nie b´dà obj´te zarzàdem
sprawowanym przez rodziców. W wypadku takim, gdy darczyƒca lub spadkodawca nie
wyznaczy∏ zarzàdcy, sprawuje zarzàd kurator ustanowiony przez sàd opiekuƒczy.
Art. 103. Czysty dochód z majàtku dziecka powinien byç przede wszystkim obracany na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeƒstwa, które wychowuje si´ razem z nim, nadwy˝ka zaÊ na inne uzasadnione potrzeby rodziny.
Art. 104. §1. Sàd opiekuƒczy mo˝e nakazaç rodzicom, ˝eby sporzàdzili inwentarz
majàtku dziecka i przedstawili go sàdowi oraz zawiadamiali sàd o wa˝niejszych zmianach w stanie tego majàtku, a w szczególnoÊci w razie nabycia przez dziecko przedmiotów majàtkowych o znacznej wartoÊci.
§ 2. Sàd opiekuƒczy mo˝e w uzasadnionych wypadkach ustaliç wartoÊç rozporzàdzeƒ dotyczàcych ruchomoÊci, pieni´dzy i papierów wartoÊciowych, których dziecko
lub rodzice mogà dokonywaç ka˝dego roku bez zezwolenia sàdu opiekuƒczego, z zastrze˝eniem postanowieƒ art. 103.
Art. 105. Po ustaniu zarzàdu rodzice obowiàzani sà oddaç dziecku lub jego przedstawicielowi ustawowemu zarzàdzany przez nich majàtek dziecka. Na ˝àdanie dziecka
lub jego przedstawiciela ustawowego, zg∏oszone przed up∏ywem roku od ustania zarzàdu, rodzice obowiàzani sà z∏o˝yç rachunek z zarzàdu. ˚àdanie to nie mo˝e jednak
dotyczyç dochodów z majàtku pobranych w czasie wykonywania w∏adzy rodzicielskiej.
Art. 106. Je˝eli wymaga tego dobro dziecka, sàd opiekuƒczy mo˝e zmieniç orzeczenie o w∏adzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania zawarte w wyroku orzekajàcym rozwód bàdê separacj´, bàdê ustalajàcym pochodzenie dziecka.
Art. 107. §1. Je˝eli w∏adza rodzicielska przys∏uguje obojgu rodzicom ˝yjàcym w roz∏àczeniu, sàd opiekuƒczy mo˝e ze wzgl´du na dobro dziecka okreÊliç sposób wykonywania tej w∏adzy.
§ 2. Sàd mo˝e powierzyç wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczajàc w∏adz´ rodzicielskà drugiego do okreÊlonych obowiàzków i uprawnieƒ w stosunku do osoby dziecka. Sàd mo˝e pozostawiç w∏adz´ rodzicielskà obojgu rodzicom, je˝eli
rodzice przedstawili porozumienie o sposobie wykonywania w∏adzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, zgodne z dobrem dziecka. Rodzeƒstwo powinno wychowywaç si´ wspólnie, chyba ˝e dobro dziecka wymaga innego rozstrzygni´cia.
Art. 108. Rodzice, którzy wykonywajà w∏adz´ rodzicielskà nad dzieckiem ubezw∏asnowolnionym ca∏kowicie, podlegajà takim ograniczeniom, jakim podlega opiekun.
Art. 109. § 1. Je˝eli dobro dziecka jest zagro˝one, sàd opiekuƒczy wyda odpowiednie zarzàdzenia.

Rodzina i Prawo Nr 2 (2) 2006

51

§ 2. Sàd opiekuƒczy mo˝e w szczególnoÊci:
„1) zobowiàzaç rodziców oraz ma∏oletniego do okreÊlonego post´powania lub skierowaç rodziców do placówek albo specjalistów zajmujàcych si´ terapià rodzinnà,
poradnictwem lub Êwiadczàcych rodzinie innà stosownà pomoc z jednoczesnym
wskazaniem kontroli wykonania wydanych zarzàdzeƒ,
2) okreÊliç, jakie czynnoÊci nie mogà byç przez rodziców dokonywane bez zezwolenia sàdu, albo poddaç rodziców innym ograniczeniom, jakim podlega opiekun,
3) poddaç wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej sta∏emu nadzorowi kuratora sàdowego,
4) skierowaç ma∏oletniego do organizacji lub instytucji powo∏anej do przygotowania
zawodowego albo do innej placówki sprawujàcej cz´Êciowà piecz´ nad dzieçmi,
5) zarzàdziç umieszczenie ma∏oletniego w rodzinie zast´pczej albo w placówce
opiekuƒczo-wychowawczej.
§ 3. Sàd opiekuƒczy mo˝e tak˝e powierzyç zarzàd majàtkiem ma∏oletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.
§ 4. W przypadku, o którym mowa w art. 109 §2 pkt 5, sàd opiekuƒczy zawiadamia
o wydaniu orzeczenia powiatowe centrum pomocy rodzinie, które udziela rodzinie
dziecka odpowiedniej pomocy i sk∏ada sàdowi opiekuƒczemu sprawozdania dotyczàce sytuacji rodziny i udzielanej pomocy, w terminach okreÊlonych przez sàd, a tak˝e
wspó∏pracuje z kuratorem sàdowym. Sàd opiekuƒczy, ze wzgl´du na okolicznoÊci uzasadniajàce umieszczenie ma∏oletniego w rodzinie zast´pczej albo w placówce opiekuƒczo – wychowawczej, mo˝e tak˝e ustanowiç nadzór kuratora sàdowego nad sposobem
wykonywania w∏adzy rodzicielskiej nad ma∏oletnim.”
Art. 110. § 1. W razie przemijajàcej przeszkody w wykonywaniu w∏adzy rodzicielskiej sàd opiekuƒczy mo˝e orzec jej zawieszenie.
§ 2. Zawieszenie b´dzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie.
Art. 111. § 1. Je˝eli w∏adza rodzicielska nie mo˝e byç wykonywana z powodu trwa∏ej przeszkody albo je˝eli rodzice nadu˝ywajà w∏adzy rodzicielskiej lub w sposób ra˝àcy zaniedbujà swe obowiàzki wzgl´dem dziecka, sàd opiekuƒczy pozbawi rodziców
w∏adzy rodzicielskiej. Pozbawienie w∏adzy rodzicielskiej mo˝e byç orzeczone tak˝e
w stosunku do jednego z rodziców.
§ 1a. Sàd mo˝e pozbawiç rodziców w∏adzy rodzicielskiej, je˝eli mimo udzielonej pomocy nie usta∏y przyczyny zastosowania art. 109 § 2 pkt 5, a w szczególnoÊci gdy rodzice trwale nie interesujà si´ dzieckiem.
§ 2. W razie ustania przyczyny, która by∏a podstawà pozbawienia w∏adzy rodzicielskiej, sàd opiekuƒczy mo˝e w∏adz´ rodzicielskà przywróciç.
Art. 112. Pozbawienie w∏adzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie mo˝e byç orzeczone tak˝e w wyroku orzekajàcym rozwód lub uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa.
Oddzia∏ 3. Piecza zast´pcza
Art. 1121. § 1. Je˝eli ze wzgl´du na dobro dziecka nie mo˝e ono lub nie powinno
przebywaç u swoich rodziców, nale˝y zapewniç dziecku piecz´ zast´pczà, umieszczajàc je w rodzinie zast´pczej albo w placówce opiekuƒczo-wychowawczej do czasu ustania przyczyn ustanowienia pieczy zast´pczej.
§ 2. Umieszczenie dziecka w rodzinie zast´pczej albo w placówce opiekuƒczo-wychowawczej mo˝e nastàpiç po wyczerpaniu mo˝liwoÊci udzielenia pomocy rodzicom dziecka,
chyba ˝e dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezw∏ocznie pieczy zast´pczej.
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„Art. 1122. Rodzeƒstwo powinno byç umieszczone w tej samej rodzinie zast´pczej lub
placówce opiekuƒczo-wychowawczej, chyba ˝e by∏oby to sprzeczne z dobrem dziecka.”
„Art. 1123. Piecza zast´pcza powinna byç wykonywana z poszanowaniem praw
dziecka. Dziecku w szczególnoÊci nale˝y zapewniç utrzymywanie kontaktów z rodzicami i innymi osobami bliskimi, ciàg∏oÊç wychowania, poszanowanie jego to˝samoÊci etnicznej, religijnej, kulturowej i j´zykowej.”
Art. 1124. §1. W orzeczeniu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zast´pczej albo w placówce opiekuƒczo-wychowawczej sàd wskazuje rodzin´ zast´pczà lub typ placówki.
W miar´ mo˝liwoÊci sàd powinien orzec o umieszczeniu dziecka w rodzinie zast´pczej
lub w placówce rodzinnej.
§ 2. W wypadkach nag∏ych umieszczenie dziecka w rodzinie zast´pczej mo˝e nastàpiç na podstawie umowy mi´dzy rodzinà zast´pczà i starostà zawartej na wniosek rodziców dziecka lub za ich zgodà. O zawartej umowie starosta powiadamia niezw∏ocznie
sàd.
§ 3. W wypadkach nag∏ych dziecko mo˝e zostaç przyj´te do placówki opiekuƒczo-wychowawczej zapewniajàcej pobyt ca∏odobowy na wniosek dziecka lub jego rodziców, o czym placówka przyjmujàca niezw∏ocznie zawiadamia sàd i w∏aÊciwà jednostk´
organizacyjnà pomocy spo∏ecznej.
Art. 1125. § 1. Pe∏nienie funkcji rodziny zast´pczej mo˝e byç powierzone ma∏˝onkom
lub osobie niepozostajàcej w zwiàzku ma∏˝eƒskim, je˝eli ich kwalifikacje osobiste uzasadniajà przekonanie, ˝e b´dà nale˝ycie pe∏niç funkcj´ rodziny zast´pczej.
§ 2. Przy doborze rodziny zast´pczej sàd uwzgl´dni przygotowanie kandydatów do
pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej, mo˝liwoÊci zaspokajania przez nich potrzeb dziecka, odpowiednià ró˝nic´ wieku mi´dzy kandydatami do pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej a dzieckiem i w miar´ mo˝liwoÊci uwzgl´dni wol´ dziecka.
Art. 1126. § 1. Obowiàzek i prawo wykonywania bie˝àcej pieczy nad osobà dziecka
umieszczonego w rodzinie zast´pczej albo w placówce opiekuƒczo-wychowawczej, jego wychowania i reprezentowania w tych sprawach, a w szczególnoÊci w dochodzeniu
Êwiadczeƒ alimentacyjnych, nale˝à do rodziny zast´pczej albo placówki opiekuƒczo-wychowawczej. Pozosta∏e obowiàzki i prawa wynikajàce z w∏adzy rodzicielskiej nale˝à do
rodziców dziecka.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli sàd opiekuƒczy postanowi∏ inaczej.
Art. 1127. Odr´bne przepisy regulujà tworzenie rodzin zast´pczych i placówek opiekuƒczo – wychowawczych, ich finansowanie, pomoc ze Êrodków publicznych na rzecz
dzieci podlegajàcych pieczy zast´pczej oraz zasady odp∏atnoÊci rodziców za pobyt ich
dzieci w rodzinach zast´pczych i w placówkach opiekuƒczo – wychowawczych.
Oddzia∏ 4. Kontakty z dzieckiem
Art. 113. § 1. Niezale˝nie od w∏adzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko majà prawo i obowiàzek utrzymywania ze sobà kontaktów.
§ 2. Kontakty z dzieckiem obejmujà w szczególnoÊci pobyt z dzieckiem (odwiedziny,
spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego sta∏ego pobytu) i bezpoÊrednie porozumiewanie si´, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych Êrodków porozumiewania si´ na odleg∏oÊç, w tym ze Êrodków komunikacji elektronicznej.
Art. 1131. § 1. Je˝eli dziecko przebywa stale u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice okreÊlajà wspólnie, kierujàc
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si´ dobrem dziecka i bioràc pod uwag´ jego rozsàdne ˝yczenia; w braku porozumienia
rozstrzyga sàd opiekuƒczy.
§ 2. Przepisy § 1 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli dziecko nie przebywa u ˝adnego
z rodziców, a piecz´ nad nim sprawuje opiekun lub gdy zosta∏o umieszczone w rodzinie
zast´pczej albo w placówce opiekuƒczo – wychowawczej.
Art. 1132. § 1. Je˝eli wymaga tego dobro dziecka, sàd opiekuƒczy ograniczy utrzymywanie kontaktów rodziców i dziecka.
§ 2 Sàd opiekuƒczy mo˝e w szczególnoÊci;
1) zakazaç spotykania si´ z dzieckiem;
2) zakazaç zabierania dziecka poza miejsce jego sta∏ego pobytu;
3) zezwoliç na spotykanie si´ z dzieckiem tylko w obecnoÊci drugiego z rodziców
albo opiekuna, kuratora sàdowego lub innej osoby wskazanej przez sàd,
4) ograniczyç kontakty do okreÊlonych sposobów porozumiewania si´ na odleg∏oÊç,
5) zakazaç porozumiewania si´ na odleg∏oÊç.
Art. 1133. Je˝eli utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem powa˝nie zagra˝a
dobru dziecka lub je narusza, sàd zaka˝e ich utrzymywania.
Art. 1134. Sàd opiekuƒczy orzekajàc w sprawie kontaktów z dzieckiem, mo˝e zobowiàzaç rodziców do okreÊlonego post´powania, w szczególnoÊci skierowaç ich do placówek lub specjalistów zajmujàcych si´ terapià rodzinnà, poradnictwem lub Êwiadczàcych rodzinie innà stosownà pomoc.
Art. 1135. W razie zmiany okolicznoÊci sàd opiekuƒczy mo˝e zmieniç rozstrzygni´cie
w sprawie kontaktów.
Art. 1136. Przepisy niniejszego oddzia∏u stosuje si´ odpowiednio do kontaktów rodzeƒstwa, dziadków, powinowatych w linii prostej oraz innych osób, które przez d∏u˝szy
czas sprawowa∏y nad dzieckiem piecz´.”;
8) w art. 128 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1 i dodaje si´ §
2 i 3 w brzmieniu:
„§2. Je˝eli wymagajà tego wzgl´dy s∏usznoÊci obowiàzek alimentacyjny wzgl´dem
dziecka obcià˝a ma∏˝onka jego ojca lub matki, od którego dziecko nie pochodzi, chyba
˝e rodzice dziecka mogà mu dostarczyç Êrodki utrzymania lub wychowania.”
§3. Taki sam obowiàzek obcià˝a dziecko wzgl´dem ma∏˝onka jego ojca lub matki od
którego dziecko nie pochodzi, je˝eli ma∏˝onek ten przyczynia∏ si´ do wychowania lub
utrzymania dziecka.”;
9) w art. 133 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Rodzice mogà uchyliç si´ od Êwiadczeƒ alimentacyjnych wzgl´dem dziecka
pe∏noletniego, je˝eli sà one po∏àczone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub je˝eli
dziecko nie dok∏ada staraƒ w celu uzyskania mo˝noÊci samodzielnego utrzymania si´.”;
10) w art. 135
a) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wykonanie obowiàzku alimentacyjnego wzgl´dem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymaç si´ samodzielnie albo wobec osoby niepe∏nosprawnej mo˝e polegaç w ca∏oÊci lub w cz´Êci na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie
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uprawnionego; w takim wypadku Êwiadczenie alimentacyjne pozosta∏ych zobowiàzanych polega na pokrywaniu w ca∏oÊci lub w cz´Êci kosztów utrzymania lub wychowania
uprawnionego.”
b) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Âwiadczenia z funduszów pomocy spo∏ecznej podlegajàce zwrotowi przez zobowiàzanego do alimentacji oraz Êwiadczenia dla rodziny zast´pczej nie wp∏ywajà na zakres obowiàzku alimentacyjnego.”;
11) art. 137 otrzymuje brzmienie:
„Art. 137. § 1. Roszczenia alimentacyjne przedawniajà si´ z up∏ywem roku.
§ 2. Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa
o alimenty sàd uwzgl´dnia nakazujàc jednorazowà zap∏at´ odpowiedniej kwoty pieni´˝nej albo podwy˝szajàc na okreÊlony czas wysokoÊç zasàdzonych Êwiadczeƒ alimentacyjnych.”;
12) art. 144 uchyla si´;
13) po art. 144 dodaje si´ art. 1441:
„Art. 1441. Zobowiàzany mo˝e uchyliç si´ od wykonania obowiàzku alimentacyjnego
wzgl´dem uprawnionego, je˝eli ˝àdanie alimentów jest sprzeczne z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego. Nie dotyczy to obowiàzku rodziców wzgl´dem ich ma∏oletniego dziecka.”;
14) w art. 148
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 148. § 1. Nie mo˝e byç ustanowiona opiekunem osoba, która nie ma pe∏nej
zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych albo zosta∏a pozbawiona praw publicznych.
b) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Opiekunem ma∏oletniego nie mo˝e byç ustanowiona tak˝e osoba, która zosta∏a pozbawiona w∏adzy rodzicielskiej albo skazana za przest´pstwo przeciwko wolnoÊci
seksualnej lub obyczajnoÊci na szkod´ ma∏oletniego, albo osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia dzia∏alnoÊci zwiàzanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacjà
ma∏oletnich lub opieka nad nimi, albo obowiàzek powstrzymywania si´ od przebywania
w okreÊlonych Êrodowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania si´ z okreÊlonymi osobami lub zakaz opuszczania okreÊlonego miejsca pobytu bez zgody sàdu.”;
15) w art. 149 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W braku takich osób sàd opiekuƒczy zwraca si´ o wskazanie osoby, której
opieka mog∏aby byç powierzona, do w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej pomocy spo∏ecznej albo do organizacji spo∏ecznej, do której nale˝y piecza nad ma∏oletnimi, a je˝eli pozostajàcy pod opiekà przebywa w placówce opiekuƒczo – wychowawczej albo
w zak∏adzie poprawczym lub w schronisku dla nieletnich sàd mo˝e si´ zwróciç tak˝e do
tej placówki albo do tego zak∏adu lub schroniska.”;

16) art. 150 uchyla si´;
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17) art. 158 otrzymuje brzmienie:
„Art. 158. O decyzjach w wa˝niejszych sprawach, które dotyczà osoby lub majàtku
ma∏oletniego opiekun powinien informowaç jego rodziców, którzy uczestniczà w sprawowaniu bie˝àcej pieczy nad osobà dziecka i w jego wychowaniu.”;
18) art. 162 otrzymuje brzmienie:
„Art. 162. § 1. Sàd opiekuƒczy przyzna opiekunowi za sprawowanie opieki na jego
˝àdanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu
ustania opieki lub zwolnienia go od niej.
§ 2. Wynagrodzenia nie przyznaje si´, je˝eli nak∏ad pracy opiekuna jest nieznaczny
lub gdy sprawowanie opieki czyni zadoÊç zasadom wspó∏˝ycia spo∏ecznego.
§ 3. Wynagrodzenie pokrywa si´ z dochodów lub z majàtku osoby, dla której opieka
zosta∏a ustanowiona, a je˝eli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majàtku, wynagrodzenie jest pokrywane ze Êrodków publicznych na podstawie przepisów o pomocy spo∏ecznej.”;
19) w art. 163 po § 2 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Art. 162. § 3 stosuje si´ odpowiednio.”;
20) art. 179 otrzymuje brzmienie:
„Art. 179. §1. Organ paƒstwowy, który ustanowi∏ kuratora, przyzna mu na jego ˝àdanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagrodzenie przyznane kuratorowi pokrywa si´ z dochodów lub z majàtku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, a je˝eli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów i majàtku, wynagrodzenie pokrywa ten, kto ˝àda∏ ustanowienia kuratora.
§ 2. Je˝eli osoba dla której z urz´du zosta∏a ustanowiona kuratela nie ma odpowiednich dochodów lub majàtku, wynagrodzenie kuratora pokrywa si´ ze Êrodków publicznych na podstawie przepisów o pomocy spo∏ecznej.”;
Art. 2. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.
93, z póên. zm. 2) art. 6801 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6801. § 1. Ma∏˝onkowie sà najemcami lokalu bez wzgl´du na istniejàce mi´dzy
nimi stosunki majàtkowe, je˝eli nawiàzanie stosunku najmu lokalu majàcego s∏u˝yç zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych za∏o˝onej przez nich rodziny nastàpi∏o w czasie
trwania ma∏˝eƒstwa. Je˝eli mi´dzy ma∏˝onkami istnieje rozdzielnoÊç majàtkowa albo
2

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19,
poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985
r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464,
z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85,
poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646
i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr
74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr
130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49,
poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz.
959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 462.
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rozdzielnoÊç majàtkowa z wyrównaniem dorobków do wspólnoÊci najmu stosuje si´ odpowiednio przepisy o wspólnoÊci ustawowej.
§ 2. Ustanie wspólnoÊci majàtkowej w czasie trwania ma∏˝eƒstwa nie powoduje
ustania wspólnoÊci najmu lokalu majàcego s∏u˝yç zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych rodziny. Sàd, stosujàc odpowiednio przepisy o ustanowieniu w wyroku rozdzielnoÊci majàtkowej, mo˝e z wa˝nych powodów na ˝àdanie jednego z ma∏˝onków znieÊç
wspólnoÊç najmu lokalu.”
Art. 3. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post´powania cywilnego
(Dz. U. Nr 43, poz. 296, z póên. zm. 3) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 17 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) o prawa majàtkowe, w których wartoÊç przedmiotu sporu przewy˝sza siedemdziesiàt pi´ç tysi´cy z∏otych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania i o ustanowienie rozdzielnoÊci majàtkowej mi´dzy ma∏˝onkami oraz spraw o uzgodnienie treÊci ksi´gi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,”;
2) po art. 216 dodaje si´ art. 2161 w brzmieniu:
„Art. 2161. §1. Sàd w sprawach dotyczàcych osoby dziecka wys∏ucha je, je˝eli jego
rozwój umys∏owy, stan zdrowia i stopieƒ dojrza∏oÊci na to pozwala. Wys∏uchanie ma∏oletniego w toku post´powania nast´puje poza salà posiedzeƒ sàdowych.
§ 2. Sàd stosownie do okolicznoÊci, rozwoju umys∏owego, stanu zdrowia i stopnia
dojrza∏oÊci dziecka uwzgl´dni jego zdanie i rozsàdne ˝yczenia.”;
3) Art. 451 otrzymuje brzmienie:
„Art. 451. Przepisy art. 444, 445 i 4451 stosuje si´ odpowiednio w sprawach o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa.”

3

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27,
poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983
r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123,
z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz.
198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115,
poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr
24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz.
882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz.
757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665,
Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001
r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353,
Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr
84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr
240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119,
poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004
r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891 i Nr 121, poz. 1264,
Dz. U. 05.13.98, Dz. U. 04.172.1804, Dz. U. 05.13.98, Dz. U. 05.22.185, Dz. U. 05.13.98, Dz. U.
05.86.732, Dz. U. 04.9.75, Dz. U. 05.122.1024, Dz. U. 05.169.1413, Dz. U. 05.178.1478, Dz. U.
05.183.1538, Dz. U. 04.237.2384, Dz. U. 05.172.1438, Dz. U. 05.169.1417
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4) Art. 452 otrzymuje brzmienie:
„Art. 452. W sprawach o ustanowienie rozdzielnoÊci majàtkowej mi´dzy ma∏˝onkami stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 426, 431, 432, 435 § 1, 441 i 446.”;
5) art. 453 otrzymuje brzmienie:
„Art. 453. Przepisy niniejszego dzia∏u stosuje si´ w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskutecznoÊci uznania ojcostwa oraz
o rozwiàzanie przysposobienia.”;
6) po art. 453 dodaje si´ art. 4531 w brzmieniu:
„§ 3. Matka lub ojciec dziecka majà zdolnoÊç procesowà w sprawach o ustalenie lub
zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o ustalenie bezskutecznoÊci uznania ojcostwa
tak˝e wtedy, gdy majà ograniczonà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, jednak˝e ukoƒczyli 16 lat.”;
7) w art. 454
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W sprawach o ustalenie macierzyƒstwa albo ojcostwa prokurator wytaczajàc
powództwo wskazuje w pozwie dziecko, na którego rzecz wytacza powództwo oraz pozywa domniemanego ojca lub matk´ dziecka, a je˝eli osoby te nie ˝yjà – kuratora ustanowionego na ich miejsce.”,
b) po § 1 dodaje si´ § 11 w brzmieniu:
„§ 11. W sprawach o zaprzeczenie macierzyƒstwa prokurator wytaczajàc powództwo
pozywa kobiet´ wpisanà jako matka w akcie urodzenia dziecka oraz m´˝czyzn´, którego ojcostwo zosta∏o ustalone, a je˝eli osoby te nie ˝yjà – kuratora ustanowionego na ich
miejsce oraz dziecko.”
c) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W sprawach o ustalenie bezskutecznoÊci uznania ojcostwa prokurator wytaczajàc powództwo pozywa dziecko oraz m´˝czyzn´, który dziecko uzna∏, a je˝eli ten nie
˝yje – kuratora ustanowionego na jego miejsce, a tak˝e matk´ dziecka, je˝eli ta ˝yje.”;
8) art. 4541 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4541. §1. Powództwo wzajemne o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyƒstwa albo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa jest niedopuszczalne.
§2. W czasie trwania procesu o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyƒstwa albo
o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa nie mo˝e byç wszcz´ta odr´bna sprawa o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyƒstwa albo o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.
§3. Strona pozwana mo˝e jednak równie˝ ˝àdaç ustalenia lub zaprzeczenia macierzyƒstwa albo ustalenia lub zaprzeczenia ojcostwa.”;
9) art. 456 otrzymuje brzmienie:
„Art. 456. § 1. Post´powanie umarza si´ w razie Êmierci jednej ze stron, a je˝eli
w charakterze tej samej strony wyst´puje kilka osób, w razie Êmierci wszystkich tych
osób, z zastrze˝eniem wyjàtków przewidzianych w paragrafach nast´pujàcych.
§ 2. W sprawie o ustalenie macierzyƒstwa wytoczonej przez dziecko, w sprawie
o ustalenie ojcostwa wytoczonej przez dziecko albo jego matk´, jak równie˝ w sprawie
o zaprzeczenie macierzyƒstwa wytoczonej przez dziecko, w sprawie wytoczonej przez
dziecko przeciwko m´˝owi jego matki o zaprzeczenie ojcostwa bàdê przeciwko m´˝-
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czyênie, który uzna∏ ojcostwo o ustalenie bezskutecznoÊci uznania, post´powanie zawiesza si´ w razie Êmierci pozwanych do czasu ustanowienia przez sàd orzekajàcy kuratora, który wst´puje do sprawy na miejsce zmar∏ego. To samo stosuje si´ w sprawie o rozwiàzanie przysposobienia w razie Êmierci przysposabiajàcego.
§ 3. W sprawie o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyƒstwa, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa oraz w sprawie o ustalenie bezskutecznoÊci uznania ojcostwa post´powanie umarza si´ w razie Êmierci dziecka, chyba ˝e dziecko, które wytoczy∏o powództwo
o ustalenie macierzyƒstwa albo o ustalenie ojcostwa, pozostawi∏o zst´pnych; w takim
wypadku post´powanie zawiesza si´. Je˝eli zst´pni nie zg∏oszà w ciàgu szeÊciu miesi´cy po wydaniu postanowienia o zawieszeniu post´powania, wniosku o jego podj´cie,
sàd post´powanie umorzy.”;
10) po art. 456 dodaje si´ art. 4561 w brzmieniu:
„Art. 4561. §1. W sprawach o ustalenie macierzyƒstwa odpis pozwu dor´cza si´ m´˝czyênie, którego dotyczy domniemanie pochodzenia dziecka od m´˝a matki i zawiadamia si´ go o terminach rozprawy.
§ 2. W sprawach o zaprzeczenie macierzyƒstwa odpis pozwu dor´cza si´ m´˝czyênie,
którego ojcostwa dotyczy wynik post´powania i zawiadamia si´ go o terminach rozprawy.”;
11) art. 457 otrzymuje brzmienie:
„Art. 457. W sprawach o zaprzeczenie macierzyƒstwa, o zaprzeczenie ojcostwa lub
o ustalenie bezskutecznoÊci uznania ojcostwa, albo o rozwiàzanie przysposobienia odpis pozwu dor´cza si´ prokuratorowi i zawiadamia go o terminach rozprawy.”;
12) w art. 576 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 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 ma∏oletniego w toku post´powania nast´puje poza salà posiedzeƒ sàdowych.”
13) art. 579 otrzymuje brzmienie:
„Art. 579. Postanowienia w sprawach o przyznanie, powierzenie wykonywania,
ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie w∏adzy rodzicielskiej, ustalenie,
ograniczenie albo zakazanie kontaktów z dzieckiem mogà byç wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Dotyczy to tak˝e zmiany rozstrzygni´ç w tym przedmiocie, zawartych w wyroku orzekajàcym rozwód lub uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa. Postanowienia takie stajà si´ skuteczne i wykonalne po uprawomocnieniu si´.”;
14) art. 5791 otrzymuje brzmienie:
Art. 5791. §1. Po powzi´ciu wiadomoÊci o umieszczeniu dziecka w rodzinie zast´pczej lub w placówce opiekuƒczo – wychowawczej bez orzeczenia sàdu opiekuƒczego
sàd ten niezw∏ocznie wszczyna post´powanie opiekuƒcze.
§2. Sàd opiekuƒczy okresowo, nie rzadziej ni˝ raz na szeÊç miesi´cy, dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce opiekuƒczo-wychowawczej; je˝eli wymaga tego dobro dziecka, sàd wszczyna post´powanie o pozbawienie w∏adzy rodzicielskiej jego rodziców.”;
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15) art. 581 otrzymuje brzmienie:
„Art. 581. § 1. Uznanie dziecka mo˝e nastàpiç tak˝e przed sàdem opiekuƒczym niew∏aÊciwym wed∏ug przepisów ogólnych. W takim wypadku o uznaniu zawiadamia si´
w∏aÊciwy sàd opiekuƒczy.
§ 2. Je˝eli kierownik urz´du stanu cywilnego odmówi∏ przyj´cia oÊwiadczeƒ koniecznych do uznania ojcostwa, uznanie ojcostwa mo˝e nastàpiç przed sàdem opiekuƒczym,
w∏aÊciwym ze wzgl´du na siedzib´ urz´du stanu cywilnego, którego kierownik odmówi∏
przyj´cia tych oÊwiadczeƒ.
§ 3. Je˝eli przyczynà odmowy przyj´cia przez kierownika urz´du stanu cywilnego
oÊwiadczeƒ koniecznych do uznania ojcostwa by∏a wàtpliwoÊç co do pochodzenia
dziecka albo, gdy takà wàtpliwoÊç powzià∏ sàd opiekuƒczy, sàd ten zobowiàzuje uznajàcego ojcostwo, matk´ i dziecko, którego uznanie dotyczy, do przeprowadzenia badania genetycznego we wskazanej placówce naukowej w celu potwierdzenia ojcostwa uznajàcego.
§ 4. Sàd opiekuƒczy odmawia przyj´cia oÊwiadczeƒ o uznaniu ojcostwa, je˝eli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy badanie, o którym mowa w przepisie poprzedzajàcym, wykluczy∏o ojcostwo lub nie zosta∏o przeprowadzone.”;
16) po art. 582 dodaje si´ art. 5821 w brzmieniu:
„Art. 5821 §1. W sprawach o kontakty z dzieckiem art. 582 stosuje si´ odpowiednio.
§2. Sàd opiekuƒczy w celu zapewnienia wykonywania kontaktów mo˝e w szczególnoÊci:
1) zobowiàzaç osob´ uprawnionà do kontaktu z dzieckiem lub osob´, pod której pieczà dziecko pozostaje, lub obie te osoby, do pokrycia kosztów podró˝y i pobytu dziecka lub tak˝e osoby towarzyszàcej dziecku, w tym kosztów powrotu do miejsca sta∏ego
pobytu,
2) zobowiàzaç osob´, pod której pieczà dziecko pozostaje do z∏o˝enia na rachunek
depozytowy sàdu odpowiedniej kwoty pieni´˝nej w celu pokrycia wydatków uprawnionego zwiàzanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek niewykonania lub niew∏aÊciwego wykonania przez osob´ zobowiàzanà obowiàzków wynikajàcych z postanowienia
o kontaktach,
3) odebraç od osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem lub osoby, pod której pieczà dziecko pozostaje, lub od obu tych osób, przyrzeczenie okreÊlonego zachowania.”;
17) po art. 59813 dodaje si´ art. 59814 w brzmieniu:
„Art. 59814. Post´powanie okreÊlone w art. 598 6 – 598 12 mo˝e byç podj´te na nowo
na podstawie tego samego postanowienia, o którym mowa w art. art. 5985, je˝eli zobowiàzany ponownie w okresie 3 miesi´cy od wydania tego postanowienia postàpi∏
sprzecznie z treÊcià postanowienia dotyczàcego w∏adzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dziecka, opieki lub kontaktów z dzieckiem.”;
18) w art. 755 § 1 pkt 4 uzyskuje brzmienie:
„4) uregulowaç sposób roztoczenia pieczy nad ma∏oletnimi dzieçmi, tak˝e na podstawie pisemnego porozumienia rodziców o sposobie wykonywania w∏adzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem”;
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Art. 4. W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.
jedn.: Dz. U. z 2004, Nr 161, poz. 1688)
1) w art. 40 po ust. 3 dodaje si´ ust 3a: w brzmieniu:
„3a. Przyj´cie w sprawie nazwiska dziecka oÊwiadczeƒ, o których mowa w art. 88 §
3 kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego wymaga sporzàdzenia protoko∏u.”;
2) w art. 43 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Je˝eli kierownik urz´du stanu cywilnego odmówi∏ przyj´cia oÊwiadczeƒ koniecznych do uznania ojcostwa, nie póêniej ni˝ w terminie 7 dni podaje na piÊmie przyczyn´ odmowy, je˝eli za˝àda∏ tego m´˝czyzna, który twierdzi, ˝e jest ojcem, albo matka
dziecka. ˚àdanie mo˝e byç zg∏oszone bezpoÊrednio po odmowie przyj´cia oÊwiadczeƒ.
Kierownik urz´du stanu cywilnego przesy∏a odpis decyzji z uzasadnieniem do urz´du
stanu cywilnego, w którym zosta∏ sporzàdzony akt urodzenia dziecka.”
Art. 5. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz.
593 z póên. zmian.) w art. 73 uchyla si´ ust. 3.
Art. 6. Ilekroç w dotychczasowych przepisach jest mowa o uznaniu dziecka nale˝y
przez to rozumieç uznanie ojcostwa, a gdy mowa jest o uniewa˝nieniu uznania, nale˝y
przez to rozumieç ustalenie bezskutecznoÊci uznania.
Art. 7. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ do stosunków w niej unormowanych, chocia˝by powsta∏y przed jej wejÊciem w ˝ycie, z zachowaniem postanowienia ust. 2.
2. Do wszcz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
3. Nie mo˝e byç ustanowiona opiekunem osoba, która zosta∏a pozbawiona praw rodzicielskich lub praw opiekuƒczych na podstawie przepisów obowiàzujàcych przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553;
ost. zm.: Dz. U. z 2005 r., Nr 178, poz. 1479).
Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Uzasadnienie
I.
1. Cele i zasadnoÊç nowelizacji. Zasadniczym celem projektowanej nowelizacji
jest dostosowanie unormowaƒ Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego dotyczàcych stosunków mi´dzy rodzicami i dzieçmi do zmienionego, zw∏aszcza w ostatnim pi´tnastoleciu, spo∏ecznego i prawnego kontekstu stosowania przepisów kodeksowych. W okresie ponad czterdziestoletniego obowiàzywania Kodeks rodzinny i opiekuƒczy by∏ dziewi´ciokrotnie nowelizowany. Dwie nowelizacje (z 2001 r. i 2003 r.) mia∏y bardzo ograniczony zakres i czysto technicznoprawny charakter (dodanie do art. 1 paragrafu 4 normujàcego zawieranie ma∏˝eƒstw przed polskim konsulem i dostosowanie w art. 8 §
3 terminologii kodeksowej do terminologii nowego prawa pocztowego z 2003 r.). Tylko
dwie nowelizacje (z 1995 r. i 2000 r.) bezpoÊrednio odnosi∏y si´ do tytu∏u II k. r. o. („Pokrewieƒstwo”). Nowela z 1995 r. zmodyfikowa∏a kodeksowà regulacj´ przysposobienia;
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nowe brzmienie otrzyma∏ dzia∏ II („Przysposobienie”) tytu∏u II k. r. o. („Pokrewieƒstwo”).
Celem „ma∏ej” nowelizacji k. r. o. z 2000 r. by∏o stworzenie prawnej podstawy wspierania rodziny naturalnej dziecka umieszczonego w rodzinie zast´pczej albo skierowanego do placówki opiekuƒczo – wychowawczej i zwi´kszenia szansy szybkiego powrotu
dziecka do rodziców naturalnych (art. 109 § 4 k. r. o. i 5791 k. p. c.), w wypadku zaÊ
utrzymywania si´ dysfunkcji i patologii rodziny naturalnej – otwarcie drogi do adopcji
dziecka, skracajàcej jego pobyt w placówce opiekuƒczo wychowawczej (art. 111 §1a k.
r. o. i 5791 k. p. c.).
Pozosta∏e nowelizacje k. r. o. tylko „ubocznie” obejmowa∏y przepisy normujàce status prawny dziecka oraz stosunki mi´dzy rodzicami i dzieçmi, dostosowujàc treÊç tych
unormowaƒ do modyfikacji innych instytucji rodzinnoprawnych. Potrzeba zmian unormowaƒ k. r. o. odnoszàcych si´ do sytuacji prawnej dziecka i stosunków mi´dzy rodzicami i dzieçmi wynika z treÊci umów mi´dzynarodowych ratyfikowanych przez Polsk´
i z postanowieƒ Konstytucji. Nale˝y równie˝ uwzgl´dniç postulaty de lege ferenda sformu∏owane zarówno w doktrynie prawa, jak i w judykaturze oraz w wystàpieniach Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Senacki projekt nowelizacji unormowaƒ k. r. o. w zakresie w∏adzy rodzicielskiej, wniesiony do Sejmu 15 listopada 1995
r. (druk sejm. nr 1357), krytycznie oceniany w Êrodowiskach prawniczych, zosta∏ odrzucony przez Sejm ju˝ w pierwszym czytaniu (18. 01. 1996 r.).
Prawo rodzinne pozostaje pod bezpoÊrednim wp∏ywem panujàcych poglàdów moralnych i religijnych oraz obyczajów. Mi´dzy innymi dlatego cechà charakterystycznà
prawa rodzinnego jest jego wzgl´dna autonomia w ramach systemu prawa. Nawet
istotne zmiany prawa rodzinnego mogà dokonywaç si´ mimo niezmiennoÊci systemu
gospodarczego i politycznego paƒstwa, zaÊ przekszta∏cenia stosunków gospodarczych, spo∏ecznych i politycznych nie muszà wywo∏ywaç zasadniczych zmian w prawie
rodzinnym. Projektujàc nowelizacje przepisów prawa rodzinnego, zw∏aszcza odnoszàcych si´ do niemajàtkowych stosunków rodzinnych, trzeba zatem uwzgl´dniaç pierwiastek tradycji powszechnie wyst´pujàcy w stosunkach rodzinnych. Nie nale˝y mechanicznie kopiowaç obcych wzorców prawnych i zalecanych standardów mi´dzynarodowych albo narzucaç apriorycznie sformu∏owanych wzorców zachowaƒ, jako rzekomo
bardziej nowoczesnych ni˝ te, które zyska∏y powszechnà spo∏ecznà akceptacj´.
W celu utrzymania wewn´trznej spójnoÊci unormowaƒ nowelizowanego obszaru
stosunków prawnych, zakresem projektowanej nowelizacji zosta∏y obj´te przepisy
odnoszàce si´ do pochodzenia dziecka, w∏adzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców
i dzieci, stosunków alimentacyjnych mi´dzy rodzicami i dzieçmi, zast´pczej pieczy
nad dzieckiem.
Projekt zawiera ponadto propozycje zmian przepisów k. r. o., k. c. i k. p. c., które polegajà na uzupe∏nieniu lub jurydycznej korekcie unormowaƒ przyj´tych w ramach poprzednich nowelizacji, a mianowicie – z 1998 r. w sprawie ma∏˝eƒstwa konkordatowego (art. 8 § 3 k. r. o.) i z 2004 r. w kwestii majàtkowych stosunków ma∏˝eƒskich (art. 52
k. r. o) albo majà na celu niezb´dne dostosowanie obowiàzujàcych przepisów do poprzednich nowelizacji k. r. o. albo k. p. c. (art. 6801 k. c.; art. art. 17 pkt 4; 451; 452).
2. Pokrewieƒstwo i powinowactwo – definicje ustawowe; ustalenie i zaprzeczenie macierzyƒstwa. K. r. o. nale˝y uzupe∏niç przepisami, które choçby tylko
przez wzglàd na poprawnoÊç legislacji powinny znajdowaç si´ w kodeksie. Tytu∏ II
k. r. o. („Pokrewieƒstwo”) nie zawiera mianowicie unormowania, które okreÊla∏oby
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pokrewieƒstwo i stanowi∏oby podstaw´ ustalania linii oraz stopni pokrewieƒstwa. K.
r. o. nie normuje przes∏anek ustalenia i zaprzeczenia macierzyƒstwa oraz legitymacji procesowej w takich sprawach. Orzecznictwo radzi sobie z tà lukà, ale fakt ten nie
zmienia negatywnej oceny stanu kodeksowej regulacji, nie obejmujàcej ustalenia
i zaprzeczenia macierzyƒstwa. Ustalenie macierzyƒstwa, nie zaÊ ustalenie ojcostwa,
ma podstawowe znaczenie dla ustalenia stanu cywilnego dziecka, a dost´pnoÊç
(choçby prawnie nie normowana) technik wspomaganej medycznie prokreacji ludzkiej podwa˝a uniwersalnoÊç twierdzenia ujmowanego tradycyjnie w formu∏´ paremii
mater semper certa est. W szczególnoÊci, wobec braku prawnej regulacji, sporne
staje si´ macierzyƒstwo w sytuacji, gdy jedna kobieta dziecko urodzi∏a (tzw. macierzyƒstwo biologiczne, zast´pcze), a od drugiej dziecko „pochodzi” genetycznie (tzw.
macierzyƒstwo genetyczne).
3. Uznanie ojcostwa. Wspó∏czeÊnie mo˝liwe jest pewne ustalenie, na podstawie
badania genetycznego, pochodzenia dziecka od rodziców. Mo˝liwoÊç taka nie wyst´powa∏a w latach szeÊçdziesiàtych ubieg∏ego wieku, kiedy tworzono kodeks rodzinny
i opiekuƒczy. Ju˝ z tej przyczyny zasadà powinno byç obecnie oparcie prawnego stosunku rodzicielskiego (macierzyƒstwa, ojcostwa) na rzeczywistym zwiàzku biologicznym pomi´dzy dzieckiem a matkà i ojcem. W sytuacjach typowych nie jest jednak celowe (z przyczyn spo∏ecznych, ekonomicznych, organizacyjnych) weryfikowanie istnienia biologicznej wi´zi pokrewieƒstwa w ka˝dym wypadku, w szczególnoÊci je˝eli prawdopodobieƒstwo jej istnienia jest bardzo wysokie, graniczàce z pewnoÊcià. DobrowolnoÊç przyj´cia wobec pozama∏˝eƒskiego dziecka ca∏okszta∏tu obowiàzków i uprawnieƒ, wynikajàcych z prawnego stosunku rodzicielskiego, stwarza domniemanie, i˝ –
w sytuacjach typowych – motywem dzia∏ania m´˝czyzny przyjmujàcego te obowiàzki
wobec dziecka, którego nie urodzi∏a jego ˝ona, jest jego zwiàzek genetyczny z dzieckiem. Dlatego, obok ustalenia ojcostwa przez sàd, dopuszcza si´ dobrowolne ustalenie prawnego stosunku ojcostwa. Celowe jest jednak sformu∏owanie takich przes∏anek
jego skutecznoÊci, które – na tyle na ile jest to mo˝liwe bez rutynowego sprawdzenia,
czy wyst´pujà wi´zi genetyczne – w maksymalnym stopniu zapewnia∏yby ustalanie
prawnego stosunku rodzicielskiego zgodnie z rzeczywistoÊcià. Zmiana koncepcji dobrowolnego ustalenia ojcostwa jest mo˝liwa w zwiàzku z rozwojem nauk przyrodniczych (badania genetyczne) oraz po˝àdana w celu dostosowania stanu prawnego do
standardów mi´dzynarodowych i spe∏nienia oczekiwaƒ spo∏ecznych.
W projekcie proponuje si´ zastàpienie dotychczasowej czynnoÊci prawnej uznania
dziecka uznaniem ojcostwa. Uznanie ojcostwa w projekcie jest przyznaniem przez ojca
przed wskazanym organem paƒstwowym (kierownikiem urz´du stanu cywilnego, sàdem opiekuƒczym) faktu, i˝ okreÊlone dziecko od niego pochodzi. Uznanie ojcostwa
zosta∏o potraktowane jako „akt wiedzy” obojga rodziców dziecka, przeÊwiadczonych,
˝e dziecko od nich pochodzi. Przes∏ankà koniecznà prawnej donios∏oÊci uznania ojcostwa jest potwierdzenie przez matk´ dziecka pochodzenia dziecka od m´˝czyzny przyznajàcego ojcostwo. OÊwiadczenie matki potwierdzajàcej ojcostwo nie b´dzie wi´c (tak
jak w obecnym stanie prawnym) jej „zgodà” na uznanie.
Konsekwencjà traktowania uznania ojcostwa jako aktu wiedzy o pochodzeniu dziecka od okreÊlonych osób, wspó∏uczestniczàcych w czynnoÊciach koniecznych do uznania ojcostwa, jest bezskutecznoÊç uznania ojcostwa je˝eli dziecko nie pochodzi od
m´˝czyzny, który uzna∏ ojcostwo.
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Zmiana koncepcji uznania proponowana w projekcie spowodowa∏a odmienne od
dotychczasowych kryteria oceny zdolnoÊci do uznania i wp∏ywu na jego skutecznoÊç
osób trzecich (przedstawicieli ustawowych).
Przyj´to za∏o˝enie, ˝e uznanie mo˝e nastàpiç wy∏àcznie wskutek osobistego dzia∏ania m´˝czyzny, od którego dziecko pochodzi i matki dziecka. Skoro uznanie jest stwierdzeniem faktu mo˝e byç dokonane tylko osobiÊcie przez osoby, które majà wiedz´ na
jego temat. Konieczne jest jednak osiàgni´cie pewnego stopnia dojrza∏oÊci intelektualnej i spo∏ecznej gwarantujàcej zdolnoÊç rozumienia znaczenia uznania ojcostwa jako
instytucji o okreÊlonych, donios∏ych skutkach prawnych. Przyj´to, ˝e ukoƒczenie szesnastego roku ˝ycia stwarza dodatnià prognoz´ w tym wzgl´dzie (zob. art. 77 k. r. o.
w proponowanym brzmieniu).
Osoba szesnastoletnia po trzech latach od uzyskania ograniczonej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych nabywa pewne doÊwiadczenia w korzystaniu z niej. Dzi´ki realizacji obowiàzku szkolnego i d∏u˝szemu uczestnictwu w ˝yciu spo∏ecznym ma wi´ksze mo˝liwoÊci
podejmowania ˝yciowych decyzji, w szczególnoÊci – co do uznania (potwierdzenia) ojcostwa. Warto przypomnieç, ˝e kobieta, która ukoƒczy∏a lat szesnaÊcie, od dawna przez polskiego ustawodawc´ jest uwa˝ana za wystarczajàco dojrza∏à, aby przyznaç jej legitymacj´
do wystàpienia z wnioskiem o zezwolenie jej przez sàd na zawarcie ma∏˝eƒstwa, gdy
z okolicznoÊci wynika, ˝e b´dzie to zgodne z dobrem za∏o˝onej rodziny (art. 10 k. r. o.).
SkutecznoÊç oÊwiadczenia o uznaniu ojcostwa nie powinna byç uzale˝niona od
zgody przedstawiciela ustawowego uznajàcego, skoro – bez jego zgody –matka lub
ojciec mogà wystàpiç o ustalenie pochodzenia lub zaprzeczenie pochodzenia swego
dziecka ju˝ wtedy, gdy majà ograniczonà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych (z powodu ubezw∏asnowolnienia cz´Êciowego albo ma∏oletnioÊci, pod warunkiem ukoƒczenia
16 lat – zob. proponowany art. 4531 k. p. c.). Nale˝y te˝ zwa˝yç, ˝e w cz´Êci stanów
faktycznych przedstawiciele ustawowi ma∏oletniego ojca (najcz´Êciej jego rodzice,
dziadkowie dziecka, którego uznanie ojcostwa dotyczy) mogliby odmawiajàc zgody
na uznanie ojcostwa kierowaç si´ bardziej w∏asnym interesem (ch´ç unikni´cia lub oddalenia w czasie realizacji obowiàzku alimentacyjnego wobec wnuka) ni˝ dobrem
swego syna i jego dziecka.
Nie powinni mieç uprawnienia do z∏o˝enia oÊwiadczeƒ przyznajàcych i potwierdzajàcych ojcostwo rodzice dziecka, którzy zostali ca∏kowicie ubezw∏asnowolnieni lub zachodzà podstawy do takiego ubezw∏asnowolnienia dlatego, ˝e takie osoby nie sà w stanie nale˝ycie chroniç w∏asnych interesów. Istnieje bowiem zagro˝enie, ˝e dokonywana
przez nie ocena stanu faktycznego (tak˝e odnoÊnie do pochodzenia dziecka) mog∏aby
byç mylna. Przyj´to natomiast za∏o˝enie, ˝e osoba ubezw∏asnowolniona cz´Êciowo posiada wystarczajàce rozeznanie dla powzi´cia przeÊwiadczenia co do pochodzenia od
rodziców dziecka, którego ojcostwo ma zostaç ustalone wskutek uznania. Skoro uznanie jest, wed∏ug projektu, aktem „wiedzy” – przyznaniem i potwierdzeniem ojcostwa – nie
jest istotne czy matce dziecka przys∏uguje w∏adza rodzicielska nad nim (zob. art. 77 k. r.
o. w projektowanym brzmieniu). Nale˝y przypomnieç, ˝e legitymacja czynna matki do
˝àdania ustalenia ojcostwa przez sàd nie zale˝y od tego czy matce przys∏uguje w∏adza
rodzicielska nad jej ma∏oletnim dzieckiem (zob. te˝ proponowany art. 4531 k. p. c.).
W projekcie przewidziane sà mechanizmy zwi´kszajàce prawdopodobieƒstwo
uznania ojcostwa zgodnie z „prawdà genetycznà”. Jest to przede wszystkim wspó∏udzia∏ matki w uznaniu ojcostwa. Matka bowiem w sytuacjach typowych wie czy uzna-
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jàcy jest ojcem dziecka, które urodzi∏a. Je˝eli wi´c dzia∏a w dobrej wierze, co si´ domniemywa, nie dopuÊci do uznania przez m´˝czyzn´, którego nie uwa˝a za ojca. Wymagana w projekcie ustawy jednoczesna obecnoÊç m´˝czyzny uznajàcego ojcostwo
i matki dziecka potwierdzajàcej ojcostwo (art. 73 § 1 w projektowanym brzmieniu) stanowi gwarancj´ unikni´cia b∏´du m´˝czyzny co do to˝samoÊci dziecka (stwierdza, ˝e
jest ojcem dziecka urodzonego przez t´ kobiet´) i b∏´du matki dziecka co do to˝samoÊci ojca jej dziecka (stwierdza, ˝e ojcem dziecka, które urodzi∏a jest ten m´˝czyzna).
Wymaganie jednoczesnej obecnoÊci rodziców dodaje aktowi uznania ojcostwa powagi i podkreÊla jego donios∏oÊç. Mo˝e mieç równie˝ wp∏yw na odstàpienie od zamiaru
z∏o˝enia nieprawdziwych oÊwiadczeƒ. Jednoczesna obecnoÊç matki dziecka i m´˝czyzny, który uznaje ojcostwo, umo˝liwia kierownikowi USC (innemu uprawnionemu organowi) ocen´ ich zachowania, reakcji na wyjaÊnienie, ˝e dziecko mo˝e byç uznane tylko przez ojca, a w konsekwencji powzi´cia wàtpliwoÊci co do pochodzenia dziecka.
Kierownik USC wed∏ug projektowanych przepisów nie jest biernym odbiorcà oÊwiadczeƒ sk∏adajàcych si´ na uznanie ojcostwa, poniewa˝ ocenia dopuszczalnoÊç uznania,
wyjaÊnia zainteresowanym istot´ uznania i ró˝nic´ pomi´dzy uznaniem a przysposobieniem (art. 73 § 2). Powinien upewniç si´, czy osoby zamierzajàce z∏o˝yç oÊwiadczenia konieczne do uznania ojcostwa zrozumia∏y, ˝e ich oÊwiadczenia stanowià stwierdzenie faktu ojcostwa, który stanowi przes∏ank´ koniecznà dla uznania, a gdy ma wàtpliwoÊci co do pochodzenia dziecka od m´˝czyzny ma obowiàzek odmowy przyj´cia
oÊwiadczeƒ (art. 73 § 3). Powinno to sk∏oniç zainteresowanych do przeprowadzenia badania genetycznego lub do odstàpienia od zamiaru uznania, gdy by∏ on podj´ty w z∏ej
wierze (w sytuacji gdy zainteresowani wiedzieli, ˝e dziecko nie pochodzi od m´˝czyzny,
który zamierza∏ z∏o˝yç oÊwiadczenie, i˝ jest ojcem dziecka).
Projekt ustawy ustanawia zakaz uznania ojcostwa po wszcz´ciu post´powania
procesowego o ustalenie ojcostwa w celu wyeliminowania wypadków uznania w z∏ej
wierze (art. 72 § 3). Projekt nie przewiduje Êrodka zaskar˝enia, je˝eli organ uprawniony odmawia przyj´cia oÊwiadczeƒ koniecznych do uznania. Je˝eli jednak przyj´cia
oÊwiadczeƒ koniecznych do uznania odmówi∏ zainteresowanym kierownik USC, to
mogà oni zg∏osiç zamiar ich z∏o˝enia przed sàdem opiekuƒczym. Tak˝e odmowa
przyj´cia oÊwiadczeƒ przez sàd opiekuƒczy nie zamyka drogi do ustalenia ojcostwa,
gdy˝ zarówno matka dziecka, jak i domniemany ojciec mogà wszczàç proces o ustalenie ojcostwa.
4. NiedopuszczalnoÊç wzruszenia stanu cywilnego osoby zmar∏ej. W projekcie
ustawy wykluczone zosta∏o wszcz´cie przez kogokolwiek procesu o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia osoby zmar∏ej (zob. art. art. 6115, 71, 83, 84 § 1 zd. 2), z wyjàtkiem prokuratora (art. art. 6116; 86), który mo˝e wytoczyç wy∏àcznie powództwo o ustalenie macierzyƒstwa albo o ustalenie ojcostwa, je˝eli wymaga tego dobro dziecka lub
ochrona interesu spo∏ecznego.
Wykluczone zosta∏o równie˝ uznanie ojcostwa po Êmierci dziecka, chocia˝by pozostawi∏o zst´pnych (zob. art. 76). Stan cywilny (rodzinny) jest dobrem osobistym, którego kszta∏towanie powinno byç pozostawione osobom najbardziej bezpoÊrednio i niemajàtkowo zainteresowanym, chyba ˝e nadrz´dny interes spo∏eczny wymaga∏by wyjàtkowo interwencji prokuratora (zob. art. art. 6116 i 86). Dopuszczona zosta∏a wi´c kontynuacja przez zst´pnych zmar∏ego wy∏àcznie procesów o ustalenie macierzyƒstwa albo
o ustalenie ojcostwa, wszcz´tych przez samà osob´ najbardziej bezpoÊrednio zainte-
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resowanà (zob. projektowane art. art. 6115 zd. 2, 84 § 4 k. ro. i art. 456 § 3 k. p. c.). Kontynuowanie natomiast procesu o zaprzeczenie pochodzenia dziecka po jego Êmierci
przez zst´pnych tego dziecka mog∏oby powodowaç brak ustalenia stanu cywilnego zarówno ich, jak i dziecka, skoro zgodnie z przyj´tà w projekcie zasadà wykluczone zosta∏o wszcz´cie przez kogokolwiek, z wyjàtkiem prokuratora (do czego nie jest on zobowiàzany), procesu o ustalenie pochodzenia osoby zmar∏ej (zob. art. art. 6116 oraz 86),
a ustawa wyklucza uznanie ojcostwa po Êmierci dziecka, chocia˝by pozostawi∏o zst´pnych (zob. art. 76).
5. Nazwisko dziecka. Obowiàzujàce przepisy jako zasad´ przyjmujà, ˝e dziecko
pochodzàce od m´˝a matki (art. 88 § 1 k. r. o.) i dziecko pozama∏˝eƒskie uznane przez
ojca (art. 89 § 1 k. r. o.) nosi nazwisko ojca (chyba ˝e zosta∏y z∏o˝one zgodne oÊwiadczenia bezpoÊrednio zainteresowanych, i˝ dziecko b´dzie nosiç nazwisko matki). Natomiast w wypadku sàdowego ustalenia ojcostwa dziecko otrzymuje nazwisko ojca
z mocy orzeczenia sàdu tylko na swój wniosek lub na wniosek jego przedstawiciela
ustawowego (art. 89 § 2 k. r. o.).
W dwóch pierwszych wypadkach wskazuje si´ niekiedy na faworyzowanie nazwiska
ojca (zob. skierowane do Ministra SprawiedliwoÊci wystàpienie z 10.12.2004 r. Pe∏nomocnika Rzàdu ds. Równego Statusu Kobiet i M´˝czyzn). Natomiast przepis art. 89 §
2 k. r. o. w obecnym brzmieniu nie uwzgl´dnia dokonanej w 2004 r. zmiany przepisu art.
84 k. r. o., polegajàcej na przyznaniu czynnej legitymacji w procesie o ustalenie ojcostwa tak˝e domniemanemu ojcu. Wydaje si´, ˝e zapewnieniu jednakowego statusu
matki i ojca dziecka, tak˝e tego, którego ojcostwo ustalone zostaje w wyroku sàdowym,
zw∏aszcza koƒczàcym proces wszcz´ty przez ojca s∏u˝y∏oby przyj´cie zasady, zgodnie
z którà w braku porozumienia rodziców dziecka co do jego nazwiska, nosi∏oby ono nazwisko z∏o˝one z nazwiska matki i do∏àczonego do niego nazwiska ojca.
6. W∏adza rodzicielska. A. Termin „w∏adza rodzicielska” jest utrwalony w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej i nie wzbudza zastrze˝eƒ. Niekiedy tylko proponuje si´ zastàpienie
terminu i instytucji w∏adzy rodzicielskiej terminem i instytucjà „pieczy rodzicielskiej„(por.
np. senacki projekt nowelizacji unormowaƒ k. r. o. w zakresie w∏adzy rodzicielskiej,
wniesiony do Sejmu 15 listopada 1995 r. (druk sejm. nr 1357), krytycznie oceniany
w Êrodowiskach prawniczych i odrzucony przez Sejm ju˝ w pierwszym czytaniu). Rodzice powinni dysponowaç „w∏adczymi” kompetencjami wobec osoby i majàtku dziecka, które ze wzgl´du na stan swego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego, brak (lub skromny zasób) doÊwiadczenia ˝yciowego nie jest w stanie podejmowaç
samodzielnie decyzji w sposób odpowiedni dla jego dobra. W∏adza rodzicielska nie wyklucza uwzgl´dniania opinii dziecka lub wspó∏decydowania o sprawach dziecka. Wàtpliwe wi´c jest, czy zastàpienie terminu „w∏adza” terminem „piecza” mia∏oby istotny
„wychowawczy” wydêwi´k. Nie mo˝na abstrahowaç od spo∏ecznych i obyczajowych
realiów (rozchwianie systemu ocen i wartoÊci, upadek i brak autorytetów moralnych
w okresie przyspieszonych przemian spo∏ecznych i obyczajowych). Trzeba te˝ zwróciç
uwag´ na „w∏adcze” dzia∏anie rodziców w stosunkach z osobami trzecimi przy reprezentowaniu dziecka i za∏atwianiu jego spraw w ramach przys∏ugujàcej im autonomii
w sprawowaniu w∏adzy rodzicielskiej. Terminy „piecza”, „odpowiedzialnoÊç rodzicielska” eksponujà nadmiernie tylko niektóre aspekty kompleksu praw i obowiàzków sk∏adajàcych si´ na sytuacj´ prawnà rodziców w relacji do dziecka i osób trzecich. Proponowany w Rekomendacji RE Nr R (84) 4 w sprawie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej za-
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kres znaczeniowy terminu „odpowiedzialnoÊç rodzicielska” obejmuje poza tym wszelkie prawa i obowiàzki rodzicielskie, tak˝e te, które wg k. r. o. elementem w∏adzy rodzicielskiej nie sà (obowiàzek alimentacyjny, prawo do osobistej stycznoÊci z dzieckiem).
Termin „w∏adza rodzicielska” jest okreÊleniem adekwatnym do roli rodziców w sferze wychowywania dziecka w relacji do innych podmiotów. Art. 48 Konstytucji zapewnia rodzicom pierwszeƒstwo w podejmowaniu wobec dziecka dzia∏aƒ wychowawczych. Jak si´ wydaje, termin „w∏adza rodzicielska” lepiej odzwierciedla przys∏ugujàcà
rodzicom autonomi´ wykonywania ich praw i obowiàzków. W∏adza z natury swej jest
autonomiczna, piecza – niekoniecznie Osoby starsze dzi´ki nabytemu doÊwiadczeniu
˝yciowemu z natury rzeczy sà predystynowane do kierowania osobami m∏odszymi, nie
majàcymi wystarczajàcego doÊwiadczenia ˝yciowego, i podejmowania w ich interesie
decyzji „w∏adczych”, które na cywilnoprawnej p∏aszczyênie stosunków mi´dzy rodzicami i dzieçmi znajdujà wyraz w sk∏adaniu oÊwiadczeƒ woli i dokonywaniu czynnoÊci za
dziecko i w jego imieniu. Projekt zachowuje wymóg pos∏uszeƒstwa ze strony dziecka,
z zaakcentowaniem jednak rosnàcej samodzielnoÊci dorastajàcych dzieci w podejmowaniu decyzji i sk∏adaniu oÊwiadczeƒ woli (zob. projektowane brzmienie art. 95 § 2 k. r.
o.). W projekcie po∏o˝ony zosta∏ nacisk na zapewnienie racjonalnego partnerstwa rodziców i dzieci towarzyszàcego w∏adzy rodzicielskiej. Rodzice mianowicie przed powzi´ciem decyzji w wa˝niejszych sprawach dotyczàcych osoby lub majàtku dziecka
powinni je wys∏uchaç, je˝eli rozwój umys∏owy, stan zdrowia i stopieƒ dojrza∏oÊci dziecka na to pozwala oraz uwzgl´dniç w miar´ mo˝liwoÊci jego rozsàdne ˝yczenia (art. 95
§ 4 k. r. o.). Dziecko zaÊ w sprawach, w których mo˝e samodzielnie podejmowaç decyzje i sk∏adaç oÊwiadczenia woli (posiadajàc ograniczonà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych), powinno wys∏uchaç opinii i zaleceƒ rodziców formu∏owanych dla jego dobra (art.
95 § 2 k. r. o.).
B. Dzia∏ania rodziców w ró˝nych sferach przys∏ugujàcej im w∏adzy rodzicielskiej,
a przede wszystkim w ramach pieczy nad osobà dziecka i jego reprezentowania, powinny byç podejmowane z poszanowaniem godnoÊci dziecka (zob. projektowane
brzmienie art. 95 k. r. o.), a osobiste relacje dzieci i rodziców winny byç oparte na wzajemnym szacunku (zob. projektowane brzmienie art. 87 k. r. o.). Wyraêne sformu∏owanie w przepisach k. r. o. proponowanych nakazów b´dzie mia∏o nie tylko walor perswazyjny i wychowawczy, lecz tak˝e – normatywny. Aczkolwiek nakazy, o których mowa nie
nadajà si´ do bezpoÊredniego egzekwowania, to ocena ich przestrzegania mo˝e wp∏ywaç na ocen´ wykonywania praw we wzajemnych stosunkach rodziców i dzieci (choçby przez pryzmat konstrukcji nadu˝ycia prawa), a nakaz poszanowania godnoÊci
dziecka b´dzie stanowi∏ jedno z wyodrebnionych kryteriów oceny prawid∏owoÊci wykonywania w∏adzy rodzicielskiej.
C. Projekt przewiduje zapewnienie rodzicom niemajàcym pe∏nej zdolnoÊci prawnej
uprawnienia do sprawowaniu bie˝àcej pieczy nad osobà dziecka i jego wychowaniu,
chyba ˝e sàd opiekuƒczy ze wzgl´du na dobro dziecka postanowi inaczej (art. 96 § 2 k.
r. o.). Projektowane unormowania usankcjonujà cz´ste przypadki faktycznego udzia∏u
rodziców dziecka nie majàcych pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych w sprawowaniu pieczy nad dzieckiem. Dotyczy to zw∏aszcza ma∏oletnich niezam´˝nych matek,
a w szczególnoÊci tych, które mimo ukoƒczonych szesnastu lat nie mogà obecnie sprawowaç prawnie usankcjonowanej pieczy nad dzieckiem w przeciwieƒstwie do rówieÊniczek pozostajàcych w zwiàzkach ma∏˝eƒskich i posiadajàcych dzi´ki zawarciu ma∏˝eƒ-
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stwa pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych i pe∏ni´ w∏adzy rodzicielskiej. Proponowane przepisy tworzà zarazem, w interesie dziecka, podstaw´ do sàdowych rozstrzygni´ç, ograniczajàcych lub wykluczajàcych ca∏kowicie udzia∏ rodziców, o których mowa, w sprawowaniu pieczy nad dzieckiem i jego wychowywaniu. Projektowane unormowania nie tworzà jednak ograniczonej w∏adzy rodzicielskiej, lecz prawnà podstaw´
wspó∏udzia∏u rodziców niemajàcych pe∏nej zdolnoÊci prawnej w wykonywaniu pieczy,
wychowywania i reprezentacji dziecka przez drugiego z rodziców, któremu przys∏ugiwa∏aby w∏adza rodzicielska albo przez opiekuna dziecka (zob. te˝ projektowany art.
158 i jego uzasadnienie).
D. Przyznanie m´˝czyênie legitymacji do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa (art. 84 k. r. o.) sk∏ania do zmiany art. 93 § 2 k. r. o. Po nowelizacji art. 84 k. r. o.
w procesie o ustalenie pochodzenia dziecka zarówno matka dziecka, jak i domniemany ojciec mogà wyst´powaç w charakterze powoda albo pozwanego. Wydaje si´, ˝e
wi´c, ˝e nale˝y w punkcie poczàtkowym nowych regulacji przyjàç nabycie w∏adzy rodzicielskiej ex lege przez matk´ i ojca, zarówno w razie sàdowego ustalenia ojcostwa,
jak i macierzyƒstwa. W wyroku ustalajàcym pochodzenie dziecka sàd móg∏by orzec
o zawieszeniu, ograniczeniu lub pozbawieniu w∏adzy rodzicielskiej jednego lub obojga
rodziców (przepisy art. 107, 109, 110 i 111 k. r. o. by∏yby stosowane odpowiednio).
Obecnie przepis art. 93 § 2 k. r. o. tworzy tylko alternatyw´, a mianowicie – albo ca∏kowity brak w∏adzy rodzicielskiej, albo pe∏nia takiej w∏adzy ojca, którego ojcostwo zosta∏o ustalone w wyroku sàdowym. Dzi´ki natomiast proponowanemu unormowaniu –
w interesie dziecka i jego rodziców – ju˝ w wyroku ustalajàcym pochodzenie dziecka,
zw∏aszcza – ojcostwo, sàd móg∏by dzia∏aç elastycznie, modyfikujàc ewentualnie w∏adz´
rodzicielskà w sposób odpowiedni do ka˝dego indywidualnego wypadku, tak˝e w razie ustalenia macierzyƒstwa. Proponowanej zmiany brzmienia art. 93 § 2 k. r. o. nie wymusza natomiast postanowienie przepisu art. 48 ust. 2 Konstytucji, g∏oszàce i˝ „ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich mo˝e nastàpiç tylko w przypadkach okreÊlonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sàdu”. Gwarancyjnà ochronà konstytucyjnà zosta∏y bowiem obj´te prawa, które ju˝ istniejà, albowiem
Konstytucja stanowi wyraênie o pozbawieniu lub ograniczeniu praw rodzicielskich.
W wyroku z dnia 28 kwietnia 2003 r., K18/02. TK zwróci∏ wi´c uwag´, ˝e ustalenie pochodzenia dziecka nie musi prowadziç automatycznie do nabycia przez rodziców w∏adzy rodzicielskiej (uzasadnienie wyroku, pkt C).
E. Zarzàdzanie majàtkiem dziecka jest atrybutem w∏adzy rodzicielskiej, ale podlegajàcym ograniczeniu w sferze czynnoÊci przekraczajàcych zakres zwyk∏ego zarzàdu
(101 § 3 k. r. o.), wy∏àczeniu w nast´pstwie oÊwiadczenia spadkodawcy lub darczyƒcy,
dokonujàcym przysporzenia na rzecz dziecka (art. 102 k. r. o.) albo na mocy orzeczenia sàdu (art. 109 k. r. o.).
Poniewa˝ stosowanie art. 101 k. r. o., który dotyczy zarzàdu majàtkiem dziecka nie
nastr´cza sàdom trudnoÊci, nale˝y zachowaç go w niezmienionej postaci. Taksatywne
wyliczenie czynnoÊci zarzàdu majàtkiem dziecka, które wymaga∏yby zezwolenia sàdu
mog∏oby spetryfikowç katalog czynnoÊci w sposób nieodpowiadajàcy zmieniajàcym
si´ dynamicznie stosunkom gospodarczym i spo∏ecznym,. Dla zarzàdu majàtkiem
dziecka nie jest odpowiedni wzorzec zarzàdu majàtkiem wspólnym ma∏˝onków (art. 36
i 37 k. r. o.), oderwany od zró˝nicowania czynnoÊci zarzàdu na dwie kategorie i obejmujàcy katalog zamkni´ty czynnoÊci wymagajàcych dzia∏ania obojga ma∏˝onków (art.
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37 k. r. o.). Ma∏˝onkowie bowiem oboje uczestniczà w zarzàdzie, majà mo˝liwoÊç skutecznej kontroli swoich poczynaƒ (art. 361 k. r. o., art. 40 k. r. o.). Dziecko zaÊ samo nie
uczestniczy (poza sytuacjami wskazanymi w art. 20 – 22 k. c.) w zarzàdzie swoim majàtkiem, a czynnik szybkoÊci obrotu nie odgrywa takiej roli, jak w zarzàdzie majàtkiem
ma∏˝onków. W wypadkach, o którym mowa najistotniejsze jest dobro dziecka, jego interes majàtkowy. Sàd wi´c in casu powinien rozstrzygaç w razie wàtpliwoÊci co do charakteru czynnoÊci zarzàdu majàtkiem dziecka i wypowiadaç si´ w kwestii dopuszczalnoÊci jej dokonania przez rodziców dziecka.
Poniewa˝ znaczny majàtek dziecka nie jest obecnie rzadkoÊcià (êród∏em majàtku
dziecka sà najcz´Êciej darowizna i dziedziczenie, a sporadycznie – realizacja roszczeƒ
odszkodowawczych i wygrane w grach losowych), nale˝y – w interesie dziecka – stworzyç podstaw´ formu∏owania przez sàd adresowanego do obojga rodziców nakazu
sporzàdzenia inwentarza majàtku dziecka i informowania o wa˝niejszych zmianach
w majàtku dziecka. W celu zaÊ u∏atwienia wykonywania zarzàdu majàtkiem dzieckiem,
zw∏aszcza o znacznej wartoÊci oraz zró˝nicowanym sk∏adzie i zarazem w celu zabezpieczenia majàtku przed nieuzasadnionym jego uszczupleniem w d∏u˝szym okresie
czasu poprzez drobne nawet czynnoÊci zwyk∏ego zarzàdu nale˝y zaproponowaç przyznanie sàdowi opiekuƒczemu kompetencji do okreÊlenia rocznego limitu rozporzàdzeƒ
dotyczàcych ruchomoÊci, pieni´dzy i papierów wartoÊciowych (zob. projektowane
brzmienie art. 104 k. r. o.), z uwzgl´dnieniem powinnoÊci odnoÊnie do dysponowania
czystym dochodem z majàtku dziecka w sposób okreÊlony w ustawie (art. 103 k. r. o.).
F. Poniewa˝ w praktyce orzeczniczej doÊç powszechna jest tendencja do pozostawiania rodzicom pozostajàcym w roz∏àczeniu pe∏nej w∏adzy rodzicielskiej bez nale˝ytego zbadania rzeczywistych mo˝liwoÊci zgodnego jej wykonywania w sposób odpowiadajàcy dobru dziecka, proponuje si´ – w nawiàzaniu do postulatów w tej sprawie formu∏owanych w doktrynie (W. Stojanowska) – uwarunkowanie omawianych rozstrzygni´ç przedstawieniem sàdowi porozumienia rodziców o sposobie wykonywania w∏adzy rodzicielskiej i utrzymywania z dzieckiem kontaktów. Koncepcja porozumienia rodziców nawiàzuje do amerykaƒskiego wzorca t. zw. „planu wychowawczego” b´dàcego wynikiem negocjacji mi´dzy rodzicami i dobrowolne? go zobowiàzania si´ przez
nich przed sàdem do okreÊlonego sposobu sprawowania w∏adzy rodzicielskiej i utrzymywania z dzieckiem kontaktów. Analogiczny plan („porozumienie” wg projektu) sporzàdzajà rodzice i przedstawiajà sàdowi do akceptacji. Pomocà rodzicom mogliby s∏u˝yç pracownicy Rodzinnych OÊrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych, ∏àczàc wsparcie z mediacjà i terapià rodzinnà.
Nale˝y równie˝ sformu∏owaç zasad´, zgodnie z którà rodzeƒstwo powinno wychowywaç si´ wspólnie, chyba ˝e dobro dziecka wymaga innego rozstrzygni´cia (podobnie – w odniesieniu do pieczy zast´pczej – zob. ni˝ej pkt 5b).
7. Piecza zast´pcza. Do 1975 r. w k. r. o. nie by∏o ˝adnej wzmianki poÊwi´conej organizacji rodzin zast´pczych, zakresu uprawnieƒ (upowa˝nieƒ) i obowiàzków rodziców
zast´pczych, placówek opiekuƒczo – wychowawczych i rodziców naturalnych oraz wyboru rodziców zast´pczych. Cz´Êciowo luk´ t´ wype∏ni∏y dodane w 1975 r. przepisy art.
1121 i 1122. Wed∏ug art. 1122 k. r. o. sprawy doboru rodzin zast´pczych oraz wspó∏dzia∏ania sàdów opiekuƒczych z organami administracji paƒstwowej w tych sprawach,
a tak˝e zakresu i form pomocy Paƒstwa na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinach zast´pczych i zasady odp∏atnoÊci rodziców za pobyt ich dzieci w tych rodzinach oraz po-
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st´powanie w tych sprawach – regulujà odr´bne przepisy. Zadania publiczne zwiàzane
z pieczà nad dzieckiem zosta∏y przeniesione najpierw z dziedziny oÊwiaty (ustawa
z 7.09.1991 r. o systemie oÊwiaty) do pomocy spo∏ecznej, normowanej pierwotnie ustawà z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej, a obecnie – ustawà z 12. 03. 2004
r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 594 z póên. zm.; dalej w skrócie u. o. p. s.).
Istnieje wi´c dwutorowoÊç regulacji zast´pczej pieczy nad dzieckiem, w której nale˝na
k. r. o. rola wiodàca uleg∏a znacznemu os∏abieniu. Struktur´ i istot´ zast´pczej pieczy
nad dzieckiem okreÊlajà wy∏àcznie przepisy pozakodeksowe. K. r. o. nie okreÊla równie˝ zasad umieszczenia dziecka w rodzinach zast´pczych i placówkach opiekuƒczo –
wychowawczych. Zasad´ nierozdzielania rodzeƒstwa kierowanego do placówek opiekuƒczo – wychowawczych powinien ustanawiaç k. r. o., nie zaÊ (jak obecnie) odr´bne
przepisy o pomocy spo∏ecznej.
Zamieszczenie w k. r. o. podstawowej regulacji zast´pczej pieczy nad dzieckiem
ustabilizuje stan prawny w tym zakresie, zapobiegajàc doraênym, czàstkowym i niespójnym zmianom przepisów pozakodeksowych, usytuowanych w sferze prawa publicznego. W rozdziale II tytu∏u II k. r. o. po oddziale 2 „W∏adza rodzicielska” mo˝na by
umieÊciç oddzia∏ 3 „Zast´pcza piecza nad dzieckiem”.
Projektowana nowelizacja uwzgl´dnia w szczególnoÊci zasady konstytucyjne
wyra˝one w art. 72 (prawo dziecka pozbawionego pieczy rodzicielskiej do opieki
i pomocy w∏adz publicznych), w art. 48 (pierwszeƒstwo rodziców w podejmowaniu
wobec dziecka dzia∏aƒ wychowawczych), art. 47 (ochrona ˝ycia prywatnego i rodzinnego). Wzi´te pod uwag´ zosta∏y postanowienia Konwencji o prawach dziecka
z 1989 r., a zw∏aszcza jej art. 20 stanowiàcy, ˝e dziecko pozbawione czasowo lub na
sta∏e swego Êrodowiska rodzinnego lub gdy ze wzgl´du na swoje dobro nie mo˝e
pozostawaç w tym Êrodowisku, ma prawo do specjalnej ochrony i pomocy ze strony paƒstwa, które powinny zapewniç takiemu dziecku „opiek´ zast´pczà”, w szczególnoÊci przez umieszczenie dziecka w rodzinie zast´pczej lub w „odpowiedniej instytucji powo∏anej do opieki nad dzieçmi”. Projekt nowelizacji nawiàzuje tak˝e do
standardów prawnych Rady Europy, zawartych w Rezolucji Nr (77) 33 w sprawie
umieszczania dzieci poza rodzinà (przyj´ta przez Komitet Ministrów RE 3. 11. 1977
r.) i rekomendacji nr R (87) 6 w sprawie rodzin zast´pczych (przyj´ta przez Komitet
Ministrów RE 20. 03. 1987 r.).
Âcis∏y formalny i funkcjonalny zwiàzek pieczy zast´pczej z w∏adzà rodzicielskà uzasadnia umiejscowienie regulacji pieczy zast´pczej w dziale II (Rodzice i dzieci) Tytu∏u II
k. r. o. W ten sposób podkreÊlona zostaje koniecznoÊç traktowania pieczy zast´pczej
jako przede wszystkim formy wsparcia dla rodziny naturalnej dziecka, a wi´c jako swoistego sposobu przywracania rodzinie jej funkcji, w miejsce dominujàcego obecnie
w praktyce odbierania dziecka niewydolnym wychowawczo rodzicom. Z regu∏y ustanowienie pieczy zast´pczej jest skutkiem ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej, a wi´c powiàzane jest z ideà reintegracji, nie zaÊ definitywnego roz∏àczenia rodziny. Niezbyt liczne sà natomiast wypadki ∏àcznego sprawowania przez te same osoby pieczy zast´pczej i funkcji (prawnego) opiekuna.
Usytuowanie przepisów o pieczy zast´pczej w k. r. o. (nie zaÊ w ustawie z dziedziny prawa publicznego) jednoznacznie b´dzie wskazywaç sàdom wià˝àce je
w sprawach opiekuƒczych podstawowe i kierunkowe unormowania dotyczàce pieczy zast´pczej.

70

Rodzina i Prawo Nr 2 (2) 2006

Projekt kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego

Sprawowanie pieczy zast´pczej ma charakter s∏u˝ebny wobec pierwotnej i naturalnej pieczy rodziców. W zwiàzku z tym umieszczenie dziecka w rodzinie zast´pczej lub
w placówce opiekuƒczo-wychowawczej – we wszystkich przypadkach, w których jest
to mo˝liwe – s∏u˝yç powinno powrotowi dziecka do jego rodziny naturalnej (reintegracji rodziny). Piecza zast´pcza realizowana przez rodzin´ zast´pczà nie powinna wi´c –
ani pod wzgl´dem normatywnym, ani w praktyce – upodabniaç si´ do przysposobienia. Przeciwnie, nale˝y jednoznacznie te dwie instytucje prawne rozró˝niaç. Konsekwencjà powy˝szych za∏o˝eƒ jest wyra˝ona w proponowanych przepisach (tak jak
w obowiàzujàcych uregulowaniach ustawy o pomocy spo∏ecznej) zasada tymczasowoÊci sprawowania pieczy zast´pczej. W takim postrzeganiu pieczy zast´pczej mieÊci si´
za∏o˝enie o obowiàzku ochrony wi´zów uczuciowych ∏àczàcych dziecko z jego rodzicami (jako tymi, do których ma ono powróciç) i innymi osobami bliskimi (zob. te˝ proponowane unormowania kontaktów z dzieckiem, a zw∏aszcza art. 1131 § 2 k. r. o.).
Umieszczenie dziecka w rodzinie zast´pczej lub w placówce opiekuƒczo-wychowawczej nie powinno byç traktowane jak pe∏ne odebranie go rodzinie naturalnej, lecz
jak forma pomocy udzielonej dziecku i rodzinie. Prawnym tego wyrazem powinno byç
umo˝liwienie zapewnienia dziecku pieczy zast´pczej zarówno na podstawie orzeczenia
sàdu dotyczàcego ingerencji w sfer´ w∏adzy rodzicielskiej, jak i w ramach pomocy rodzicom w sprawowaniu przez nich w∏adzy rodzicielskiej przewidzianej w art. 100 k. r. o.
(zob. te˝ proponowane § 2 i 3 art. 1124). Zadaniem sàdów rodzinnych i innych instytucji wspierajàcych rodzin´, w tym przede wszystkim powiatowych, a tak˝e gminnych,
struktur pomocy spo∏ecznej, jest wspólne, skoordynowane dzia∏anie na rzecz ochrony
dobra dziecka i jego prawa do ˝ycia w rodzinie. Prawnym obowiàzkiem sàdów i wymienionych instytucji jest ich Êcis∏a wspó∏praca, którà przewidujà §229 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z 19. 11. 1987 r. – regulamin wewn´trznego urz´dowania sàdów
powszechnych oraz art. 112 ust. 10 i 11 u. p. s.
8. Kontakty z dzieckiem. Przepis art. 113 k. r. o. nie jest wystarczajàcà podstawà
odpowiedniego dla dobra dziecka kszta∏towania zasad i zakresu osobistych kontaktów
rodziców i dzieci. Nale˝y wi´c stworzyç szerszà podstaw´ orzekania o osobistej stycznoÊci rodziców i dzieci, gdy wymaga tego dobro dziecka. Niezb´dne jest unormowanie
zasad i zakresu osobistej stycznoÊci dziecka oraz jego rodzeƒstwa, dziadków, powinowatych w linii prostej oraz innych osób, które przez d∏u˝szy czas sprawowa∏y piecz´
nad dzieckiem. Ze wzgl´du na to, i˝ prawo do kontaktów z dzieckiem nie stanowi elementu w∏adzy rodzicielskiej jego unormowanie zamieszczone zosta∏o w odr´bnym oddziale 3 rozdzia∏u II („Stosunki mi´dzy rodzicami i dzieçmi”) tytu∏u II („Pokrewieƒstwo”).
Uwzgl´dniajàc dominujàce zapatrywanie doktryny i orzecznictwa uj´to kontakty
z dzieckiem jako atrybut niezale˝ny od w∏adzy rodzicielskiej, ale nale˝àcy do „praw rodzicielskich” wskazanych w art. 48 ust. 2 Konstytucji RP. Kontakty te powinny stanowiç
przedmiot nie tylko prawa, ale i obowiàzku rodziców, co z kolei jest w pe∏ni zgodne
z charakterem w∏adzy rodzicielskiej i u∏atwiaç powinno stosowanie prawa dotyczàcego
kontaktów, jako instytucji zbli˝onej w miar´ mo˝noÊci swoim charakterem do instytucji
w∏adzy rodzicielskiej, która tak˝e stanowi prawo i obowiàzek. Utrzymywanie kontaktów
z dzieckiem projekt nowelizacji ujmuje tak˝e jako prawo i obowiàzek dziecka. Takie podejÊcie odpowiada postanowieniom art. 9 ust. 3 Konwencji o prawach dziecka, który stanowi, ˝e dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpoÊrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjàtkiem przypadków, gdy jest to
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sprzeczne z najlepiej poj´tym interesem dziecka. Projekt nowelizacji uwzgl´dnia równie˝
art. 10 tej Konwencji, stanowiàcy ˝e dziecko, którego rodzice przebywajà w ró˝nych paƒstwach, b´dzie mia∏o prawo do utrzymywania regularnych (z wyjàtkiem okolicznoÊci
nadzwyczajnych), osobistych stosunków i bezpoÊrednich kontaktów z obojgiem rodziców. Projekt bierze pod uwag´ tak˝e treÊç Konwencji przyj´tej przez paƒstwa cz∏onkowskie Rady Europy w Wilnie w maju 2002 r. w sprawie kontaktów z dzieçmi.
9. Obowiàzek alimentacyjny. Wspó∏czesna rodzina pe∏ni funkcj´ ekonomiczno-zabezpieczajàcà przede wszystkim w ramach rodziny dwupokoleniowej (tzw. rodziny ma∏ej) skupiajàcej rodziców i dzieci. W Polsce nadal jednak sà ˝ywe wi´zi z rodzinà pochodzenia, w tym z rodzeƒstwem i to zjawisko jest godne aprobaty. Kràg osób uprawnionych i zobowiàzanych do alimentacji obejmujàcy krewnych w linii prostej i rodzeƒstwo uwzgl´dnia polskà obyczajowoÊç i poczucie tzw. solidarnoÊci rodzinnej. Trafnie ujmuje ustawodawca obowiàzek alimentacyjny mi´dzy rodzeƒstwem, zaliczajàcym si´
do rodziny pochodzenia (termin socjologiczny), jako obowiàzek s∏abszy, poniewa˝ zobowiàzany wzgl´dem brata (siostry) mo˝e uchyliç si´ od Êwiadczeƒ, gdyby powodowa∏y one nadmierny uszczerbek dla niego lub jego najbli˝szej rodziny. Chodzi tu
zw∏aszcza o rodzin´ za∏o˝onà przez zawarcie ma∏˝eƒstwa. W razie zbiegu obowiàzku
alimentacyjnego wzgl´dem ma∏˝onka i dziecka oraz obowiàzku wzgl´dem rodzeƒstwa
pierwszeƒstwo ma obowiàzek z art. 27 i 133 k. r. o.
Nale˝y utrzymaç obowiàzek alimentacyjny mi´dzy pasierbem oraz ojczymem lub
macochà, poniewa˝ dotyczy on doÊç cz´stego zjawiska, tzw. rodziny zrekonstruowanej. Równie˝ i w tym przypadku w polskim spo∏eczeƒstwie aprobuje si´ spe∏nianie roli
rodzicielskiej przez ma∏˝onka ojca lub matki dziecka, zw∏aszcza wzgl´dem dziecka ma∏ego (zob. projektowane §§ 2 i 3 art. 128 k. r. o.).
Po˝àdane jest jednoznaczne unormowanie odmowy wykonania obowiàzku alimentacyjnego ze wzgl´du na sprzecznoÊç z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego ˝àdania alimentów (zob. projektowany art. 1441 k. r. o.). Rozwiàzanie zagadnienia nadu˝ycia prawa podmiotowego przez ˝àdajàcego Êwiadczeƒ alimentacyjnych ewoluowa∏o od ca∏kowitej odmowy przyj´cia takiego zarzutu (S. Grzybowski, J. Gwiazdomorski) do jego wyraênej akceptacji w razie szczególnie nagannego zachowania si´ uprawnionego wzgl´dem zobowiàzanego, a tak˝e zawinionego, lekcewa˝àcego zachowania uprawnionego
uniemo˝liwiajàcego utrzymanie si´ w∏asnymi si∏ami (T. Smyczyƒski, Wytyczne SN
w sprawach o alimenty, OSNCP 1988, poz. 42). Mo˝liwoÊç uchylenia si´ od Êwiadczeƒ
alimentacyjnych z powo∏aniem si´ na sprzecznoÊç ˝àdania z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego odpowiada poczuciu sprawiedliwoÊci i nie jest instrumentem odp∏aty za naganne zachowanie si´ uprawnionego. Odpowiednie rozwiàzanie normatywne istnieje
w ustawodawstwie wielu paƒstw (Niemcy, Francja, Litwa, Rosja, Estonia). Chroni si´
w ten sposób równie˝ uzasadniony interes zobowiàzanego i Êrodki jego utrzymania
przed ˝àdaniem niezas∏ugujàcym na ochron´.
Istnieje wyraêna potrzeba os∏abienia obowiàzku alimentacyjnego rodziców wzgl´dem dziecka pe∏noletniego, poniewa˝ rodzice nie majàc wp∏ywu na postaw´ ˝yciowà
dziecka nie powinni byç obcià˝eni zbyt d∏ugo obowiàzkiem alimentacyjnym,
z uszczerbkiem dla swojego utrzymania. Ponadto mo˝liwoÊç ˝àdania alimentów od rodziców przez pe∏noletnie dziecko, mimo braku w∏asnych staraƒ o uzyskanie samodzielnoÊci, usprawiedliwia nagannà postaw´ dziecka, tworzy z∏e wzorce zachowania i jest
etycznie nieusprawiedliwione (zob. projektowany art. 133 § 2 k. r. o.).
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Poniewa˝ wàtpliwoÊci wzbudza zagadnienie wp∏ywu Êwiadczeƒ socjalnych na istnienie i zakres obowiàzku alimentacyjnego cz∏onków rodziny, nale˝y t´ zale˝noÊç jednoznacznie unormowaç (zob. projektowany § 3 art. 135 k. r. o.). Celowe wydaje si´ równie˝ wprowadzenie do k. p. c. przepisu, który wskazywa∏by na mo˝liwoÊç pe∏nej oceny
w jednym procesie zakresu obowiàzków alimentacyjnych zobowiàzanych w tej samej
kolejnoÊci wobec tej samej osoby (zob. projektowany art. 4581 k. p. c.).
W interesie stron stosunków alimentacyjnych kwestia zasadnoÊci ˝àdania alimentów za czas miniony powinna byç jednoznacznie unormowana, z uwzgl´dnieniem t. zw.
kapitalizacji renty alimentacyjnej (zob. projektowany § 2 art. 137).
10. Opieka. Przepisy k. r. o. o opiece wymagajà zarówno zmian dostosowujàcych
je do powiàzanych z nimi i zmienionych lub zmienianych obecnie przepisów kodeksu i innych ustaw, jak i cz´Êciowej zmiany obecnego modelu opieki. W szczególnoÊci ze wzgl´du na zmiany prawa karnego konieczne jest nadanie nowego brzmienia
przepisowi art. 148 k. r. o., który ustanawia bezwzgl´dnie wià˝àce sàd opiekuƒczy
wy∏àczenia okreÊlonych osób od sprawowania opieki. Kodeks karny z 1997 r. nie
przewiduje bowiem orzekania tzw. kar dodatkowych, które mog∏y byç orzekane na
podstawie przepisów wczeÊniej obowiàzujàcych, a w szczególnoÊci kary pozbawienia praw rodzicielskich lub praw opiekuƒczych, lecz ustanawia katalog tzw. Êrodków
karnych. Orzeczenie niektórych Êrodków karnych powinno bezwzgl´dnie dyskwalifikowaç jako kandydata na opiekuna osob´ wobec której Êrodek karny zosta∏ orzeczony. Nale˝y tak˝e wy∏àczyç z kr´gu potencjalnych kandydatów na opiekunów ma∏oletnich osoby, które dopuÊci∏y si´ przest´pstwa na szkod´ ma∏oletniego, zw∏aszcza
przeciwko wolnoÊci seksualnej lub obyczajnoÊci albo zosta∏y pozbawione lub sà pozbawione w∏adzy rodzicielskiej.
Trzeba rozwa˝yç wprowadzenie ogólnej zasady wynagradzania opiekuna. Niech´ç do podejmowania obowiàzków opiekuna (w szczególnoÊci – wobec osoby ca∏kowicie ubezw∏asnowolnionej) jest powodowana zarówno obawami przed niepodo∏aniem obowiàzkom sprawowania pieczy i zarzàdu sprawami majàtkowymi podopiecznego, jak i obawà przed poniesieniem kosztów sprawowania obj´tej funkcji, mimo
ustawowej regulacji dochodzenia zwrotu poniesionych nak∏adów i wydatków (art. 163
k. r. o.) oraz czasoch∏onnoÊcià funkcji opiekuna lub kuratora. Zasada sprawowania
opieki (uznanej za obywatelskà powinnoÊç) bez wynagrodzenia, z wyjàtkiem dotyczàcym znacznego nak∏adu pracy na zarzàd majàtkiem pupila (art. 162 § 2 k. r. o.),
jest kwestionowana. Tak˝e bowiem osobiste starania o osob´ podopiecznego i piecza nad nim wymagajà cz´sto znacznego poÊwi´cenia w∏asnego czasu kosztem pracy zarobkowej lub odpoczynku.
11. Ustanowienie rozdzielnoÊci majàtkowej w trybie sadowym na ˝àdanie wierzycieli ma∏˝onków. Wed∏ug art. 41 § 1 k. r. o. w brzmieniu ustalonym przez nowel´
z 17 czerwca 2004 r. wierzyciel jednego ma∏˝onka mo˝e ˝àdaç zaspokojenia z ca∏ego
majàtku wspólnego ma∏˝onków, tylko wtedy, je˝eli ma∏˝onek zaciàgnà∏ zobowiàzanie
za zgodà drugiego ma∏˝onka. Podstawà egzekucji jest tytu∏ wykonawczy (art. 776 k. p.
c.), który powinien byç skuteczny wobec ma∏˝onka d∏u˝nika, je˝eli egzekucja mia∏aby
byç skierowana do ca∏ego majàtku wspólnego obojga ma∏˝onków (art. 787 k. p. c.).
Je˝eli wi´c nawet majàtek wspólny powi´ksza si´ o aktywa nabyte przez jednego
ma∏˝onka, który zaciàgnà∏ zobowiàzanie bez zgody drugiego ma∏˝onka albo gdy zobowiàzanie nie wynika z czynnoÊci prawnej (np. z bezpodstawnego wzbogacenia), to wie-
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rzyciel ma ograniczony dost´p do majàtku wspólnego ma∏˝onków w celu zaspokojenia
wierzytelnoÊci. Wierzyciel w omawianych wypadkach mo˝e bowiem ˝àdaç zaspokojenia wierzytelnoÊci tylko z okreÊlonych sk∏adników majàtku wspólnego b´dàcych rezultatem dzia∏alnoÊci ma∏˝onka – d∏u˝nika. Sà to mianowicie: pobrane przez d∏u˝nika wynagrodzenie za prac´ i uzyskane dochody z innej dzia∏alnoÊci zarobkowej oraz korzyÊci uzyskane z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw w∏asnoÊci przemys∏owej
oraz innych praw twórcy (zob. art. 7761 § 1 k. p. c.). Je˝eli zaÊ wierzytelnoÊç powsta∏a
w zwiàzku z prowadzeniem przedsi´biorstwa, to wierzyciel mo˝e dochodziç ponadto
zaspokojenia z przedmiotów majàtkowych wchodzàcych w sk∏ad przedsi´biorstwa
(stanowiàcego sk∏adnik majàtku wspólnego) (art. 41 § 2 in finem i 7871 k. p. c.). Trzeba
jednak zwróciç uwag´, ˝e wierzyciele, o których mowa nie mogà kierowaç egzekucji do
surogatów wskazanych wy˝ej przedmiotów majàtkowych. Tak˝e korzyÊci uzyskane
przez ma∏˝onka w nast´pstwie Êwiadczenia jego kontrahenta powi´kszajàce majàtek
wspólny ma∏˝onków (w postaci np. Êrodków pieni´˝nych lub nabytych w zamian za nie
praw majàtkowych) w omawianej sytuacji nie b´dà mog∏y stanowiç przedmiotu zaspokojenia wierzyciela. Nale˝y równie˝ wziàç pod uwag´ ewentualnà dysproporcj´ wartoÊci sk∏adników przedsi´biorstwa, z których wierzyciele mogà dochodziç zaspokojenia
i zakresu zobowiàzaƒ zaciàganych samodzielnie przez ma∏˝onka – przedsi´biorc´ bez
zgody drugiego ma∏˝onka. Takie ukszta∏towanie sytuacji wierzycieli mo˝e godziç w zasady s∏usznoÊci, gdy majàtek osobisty d∏u˝nika i niektóre sk∏adniki majàtku wspólnego
d∏u˝nika i jego ma∏˝onka, dost´pne dla wierzyciela w celu zaspokojenia jego wierzytelnoÊci, oka˝à si´ zbyt skromne, by pokryç ca∏à wierzytelnoÊç, podczas gdy pozosta∏a
cz´Êç majàtku d∏u˝nika w postaci jego nieoznaczonego u∏amkiem udzia∏u w majàtku
wspólnym ma∏˝onków jest poza zasi´giem egzekucyjnych uprawnieƒ wierzyciela. Przepis art. 42 k. r. o. wyklucza mianowicie w czasie trwania wspólnoÊci ustawowej zaspokojenie wierzyciela z udzia∏u, który w razie ustania wspólnoÊci przypadnie ma∏˝onkowi
w majàtku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach nale˝àcych do tego majàtku. W unormowaniu, o którym mowa konsekwentnie zosta∏a uwzgl´dniona ∏àczna
wspólnoÊç majàtku wspólnego i jej przejawy okreÊlone w przepisie art. 35 k. r. o.
Wierzyciele ma∏˝onków w obecnym stanie prawnym nie majà kompetencji do ˝àdania ustanowienia rozdzielnoÊci majàtkowej mi´dzy ma∏˝onkami w celu uzyskania egzekucyjnego dost´pu do u∏amkowego udzia∏u ma∏˝onka – d∏u˝nika w majàtku wspólnym
ma∏˝onków. Nale˝y wi´c rozwa˝yç stworzenie w k. r. o. podstawy dochodzenia przez
wierzycieli ustanowienia przez sàd mi´dzy d∏u˝nikiem i jego ma∏˝onkiem rozdzielnoÊci
majàtkowej, je˝eli zosta∏oby uprawdopodobnione, i˝ zaspokojenie wierzytelnoÊci wymaga dokonania podzia∏u majàtku wspólnego d∏u˝nika i jego ma∏˝onka. Takie unormowanie powinno dotyczyç wszelkich wierzytelnoÊci – zarówno wynikajàcych z zobowiàzaƒ powsta∏ych z czynnoÊci prawnych, jak i powstajàcych z innych zdarzeƒ prawnych.
II.
Obliczanie terminu dor´czenia przez duchownego zaÊwiadczenia do USC
– Art. 8 § 3. Propozycja obliczania 5 dniowego, terminu przewidzianego dla przekazania przez duchownego do USC zaÊwiadczenia o z∏o˝eniu przez nupturientów oÊwiadczeƒ o zawarciu ma∏˝eƒstwa w rozumieniu prawa polskiego bez uwzgl´dnienia dni uzna-
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nych ustawowo za wolne od pracy powinna u∏atwiç zachowanie krótkiego terminu, gdy˝
w wi´kszoÊci wypadków ma∏˝eƒstwa w formie wyznaniowej zawierane sà w dniu poprzedzajàcym dzieƒ wolny od pracy lub kilka dni wolnych od pracy (okres Êwiàteczny).
Uchylenie art. 26 i przeniesienie jego treÊci do nowego przepisu
– Art. 26 – uchylenie art. 26 k. r. o. spowodowane jest przeniesieniem jego treÊci do
proponowanego art. 618 w przepisach ogólnych nowego dzia∏u I tytu∏u II, który b´dzie
oznaczony jako „Pokrewieƒstwo i powinowactwo”; zob. ni˝ej.
Ustanowienie rozdzielnoÊci majàtkowej na ˝àdanie wierzycieli ma∏˝onków
– Art. 52. Przes∏anki procesowej legitymacji wierzyciela powinny byç w p∏aszczyênie materialnoprawnej sformu∏owane w taki sposób, ˝eby ograniczyç do minimum ryzyko nieusprawiedliwionej i nadmiernie dolegliwej ingerencji osób trzecich w ma∏˝eƒski
ustrój majàtkowy, ale zarazem tak, aby u∏atwiç wierzycielowi w miar´ szybkie wszcz´cie skutecznej egzekucji. Stosownie do powy˝szych za∏o˝eƒ wierzyciel zainteresowany
ustanowieniem rozdzielnoÊci majàtkowej w ma∏˝eƒskich stosunkach majàtkowych
d∏u˝nika powinien móc tylko uprawdopodobniç, nie zaÊ mieç obowiàzek udowodnienia, ˝e zaspokojenie jego wierzytelnoÊci z zobowiàzania nie wynikajàcego z czynnoÊci
prawnej wymaga dokonania podzia∏u majàtku wspólnego ma∏˝onków. Uprawdopodobnienie nie wymaga zachowania szczegó∏owych przepisów o post´powaniu dowodowym (art. 243 k. p. c.). Uzale˝nienie ustanowienia rozdzielnoÊci majàtkowej na ˝àdanie
wierzyciela od wykazania przez niego bezskutecznoÊci egzekucji niepotrzebnie obcià˝a∏oby wierzyciela kosztami prowadzenia egzekucji i wyd∏u˝a∏oby czas osiàgni´cia zaspokojenia wierzytelnoÊci. Projektowany § 2 art. 52 k. r. o. nawiàzuje – w p∏aszczyênie
materialnoprawnej – do unormowania procesowego zawartego w art. 7781 k. p. c. in finem. Aby wykluczyç dzia∏anie wierzyciela wy∏àcznie w celu szykany, bez zamiaru prowadzenia w przysz∏oÊci egzekucji, proponowane unormowanie uzale˝nia skutecznoÊç
˝àdania wierzyciela od stwierdzenia wierzytelnoÊci tytu∏em wykonawczym.
Interesy ma∏˝onków i ich wierzycieli powinny byç wywa˝one i dlatego nale˝y odpowiednio unormowaç dopuszczalnoÊç zawarcia przez ma∏˝onków umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej po ustanowieniu rozdzielnoÊci majàtkowej przez sàd na ˝àdanie wierzyciela,
a w szczególnoÊci umowy przywracajàcej wspólnoÊç majàtkowà. Ma∏˝onkowie mianowicie mogliby unicestwiç korzystne dla wierzyciela nast´pstwa wyroku ustanawiajàcego rozdzielnoÊç, ustanawiajàc niezw∏ocznie w umowie wspólnoÊç majàtkowà obejmujàcà tak˝e
przedmioty majàtkowe wchodzàce w sk∏ad majàtku wspólnego w czasie trwania ustroju
wspólnoÊci zastàpionego nast´pnie przez sàd rozdzielnoÊcià, ustanowionà na ˝àdanie
wierzyciela. Wierzyciel móg∏by wi´c nie zdà˝yç dokonaç nawet zaj´cia prawa do ˝àdania
podzia∏u majàtku wspólnego. Nale˝y zatem zezwoliç ma∏˝onkom na zawarcie umowy majàtkowej nie wczeÊniej ni˝ po dokonaniu podzia∏u majàtku wspólnego. Je˝eli bowiem wierzyciel zajà∏ prawo ˝àdania podzia∏u majàtku wspólnego, to ono obejmuje to wszystko, co
d∏u˝nikowi przypad∏o na podstawie prawomocnego dzia∏owego postanowienia sàdu.
Poniewa˝ wierzyciel jednego ma∏˝onka mo˝e mieç wierzytelnoÊç o przysz∏e Êwiadczenia okresowe z zobowiàzania niewynikajàcego z czynnoÊci prawnej (zobowiàzanie
alimentacyjne, zobowiàzanie rentowe – np. 446 § 2 k. c.), projektowany przepis zezwa-
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la ma∏˝onkom na zawarcie umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej dopiero po uzyskaniu przez
wierzyciela zabezpieczenia wierzytelnoÊci o Êwiadczenia, których termin spe∏nienia
jeszcze nie nastàpi∏. Przepis art. 730 § 2 k. p. c. dopuszcza zabezpieczenie roszczenia
o Êwiadczenie, którego termin spe∏nienia jeszcze nie nastàpi∏ tak˝e po uzyskaniu przez
uprawnionego tytu∏u wykonawczego.
Aby nie kr´powaç nadmiernie swobody ma∏˝onków w zakresie kszta∏towania
ustroju majàtkowego projektowany § 4 art. 52 k. r. o. ustala maksymalny termin,
w ciàgu którego wierzyciel powinien dokonaç czynnoÊci zmierzajàcych do zaspokojenia lub zabezpieczenia jego wierzytelnoÊci. Po up∏ywie trzech lat od ustanowienia
rozdzielnoÊci majàtkowej na ˝àdanie wierzyciela jednego z ma∏˝onków, ma∏˝onkowie
mogliby zastàpiç ustrój przymusowy ustrojem umownym. W braku takiego unormowania wierzyciel móg∏by zwlekaç z podj´ciem czynnoÊci, które mia∏o mu umo˝liwiç
ustanowienie na jego ˝àdanie przymusowej rozdzielnoÊci majàtkowej mi´dzy d∏u˝nikiem i jego ma∏˝onkiem.
W celu usuni´cia pojawiajàcych si´ wàtpliwoÊci co do dopuszczalnoÊci zawarcia
przez ma∏˝onków majàtkowej umowy ma∏˝eƒskiej, je˝eli powsta∏ mi´dzy nimi ustrój
przymusowy ale ustanowiony przez sàd na ˝àdanie jednego z nich proponuje si´ jednoznaczne rozstrzygni´cie w zd. 1 projektowanego § 4 art. 52.
Orzekanie w wyroku rozwodowym o w∏adzy rodzicielskiej
i kontaktach z dzieckiem
– Art. 58. Obligatoryjna cz´Êç wyroku rozwodowego zostaje rozszerzona na orzekanie o kontaktach z dzieckiem w zwiàzku z nowà koncepcjà ich unormowania i kszta∏towania, przyj´tà w projekcie (zob. I. 6 i ni˝ej uwagi szczegó∏owe do art. 113 – 1136).
Ponadto stworzona zostaje podstawa zwiàzania sàdu porozumieniem ma∏˝onków
o sposobie wykonywania w∏adzy rodzicielskiej, je˝eli b´dzie ono zgodne z dobrem
dziecka („plan wychowawczy – zob. cz. I. 5a). Proponowany jest nowy §1a kompleksowo okreÊlajàcy zasady kszta∏towania w∏adzy rodzicielskiej rozwiedzionych ma∏˝onków.
Pozostawiona zostaje mianowicie treÊç zd. 2 obecnego § 1 art. 58 (powierzenie w∏adzy
rodzicielskiej jednemu z ma∏˝onków z jednoczesnym ograniczeniem jej w odniesieniu
do drugiego ma∏˝onka) oraz dodane postanowienie uzale˝niajàce powierzenie w∏adzy
rodzicielskiej obojgu ma∏˝onkom od przedstawienia zgodnego z dobrem dziecka porozumienia o sposobie wykonywania w∏adzy rodzicielskiej (zob. te˝ cz. I. 6) i por. (ni˝ej)
uwagi dotyczàce proponowanego nowego brzmienia art. 107 k. r. o.
Definicje ustawowe pokrewieƒstwa i powinowactwa
– Art. 617. Proponuje si´ wprowadziç do k. r. o. definicj´ ustawowà pokrewieƒstwa.
Proponowana definicja jest stylistycznie zmodyfikowanà wersjà definicji pokrewieƒstwa
zawartej w art. 1 Prawa rodzinnego z 1946 r. (Dekret z 22. 01. 1946 r., Dz. U. Nr 6, poz.
52), do której nawiàzujà ustalenia pokrewieƒstwa w obecnym stanie braku definicji legalnej.
– Art. 618. Definicja powinowactwa zosta∏a przeniesiona z art. 26 k. r. o., który zostanie uchylony. Proponowany § 2 wyjaÊnia sposób oznaczania linii i stopnia powinowactwa.
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Ustalenie i zaprzeczenie macierzyƒstwa
– Art. 619. Brak bezpoÊredniej regulacji kwestii macierzyƒstwa wynika z istniejàcej
na ogó∏ pewnoÊci tego stosunku prawnego opartego na fakcie urodzenia. T´ pewnoÊç
os∏abiajà coraz bardziej mo˝liwoÊci wspó∏czesnej medycyny pozwalajàce na zap∏odnienie i pocz´cie dziecka z pomini´ciem obcowania cielesnego pary ludzkiej,
a w szczególnoÊci przez zap∏odnienie poza organizmem kobiety i donoszenie cià˝y
przez innà kobiet´ ni˝ dawczyni gamet u˝ytych w medycznym zabiegu zap∏odnienia
(tzw. macierzyƒstwo zast´pcze). Mo˝e pojawiç si´ spór, która z kobiet jest matkà dziecka. Powszechny jest poglàd, wed∏ug którego macierzyƒstwo prawne przypisuje si´ kobiecie, która dziecko urodzi∏a. Ratyfikowana przez Polsk´ Europejska konwencja o statusie prawnym dziecka pozama∏˝eƒskiego z 1975 r. wyraênie stanowi (art. 2), i˝ pochodzenie dziecka pozama∏˝eƒskiego od matki ustala si´ wy∏àcznie na podstawie faktu
urodzenia.
Jednak˝e w w Kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym oraz w Prawie o aktach stanu cywilnego nie ma wyraênej odpowiedzi na pytanie, kto jest matkà dziecka. Przepisy prawa o aktach stanu cywilnego dotyczà tylko technicznych kwestii, tj. treÊci aktu urodzenia, wskazujà termin i osoby zobowiàzane do zg∏oszenia urodzenia (art. 38 – art. 52 p.
a. s. c). Sam akt urodzenia sporzàdza si´ na podstawie zaÊwiadczenia wystawionego
przez lekarza lub zak∏ad s∏u˝by zdrowia (art. 40 ust. 1 p. a. s. c.). Staje si´ on wy∏àcznym dowodem zdarzeƒ w nim stwierdzonych, a wi´c tak˝e dowodem tego, ˝e wskazana kobieta urodzi∏a konkretne dziecko (art. 4 p. a. s. c.).
Pojawia si´ wi´c potrzeba jednoznacznego wskazania w przepisach k. r. o., kto jest
matkà dziecka, a wi´c tak˝e – podstawy sporzàdzenia aktu urodzenia i jego treÊci. Chodzi bowiem o to, aby z norm prawnych dotyczàcych ustalenia pochodzenia dziecka wynika∏o expressis verbis, ˝e macierzyƒstwo opiera si´ na fakcie urodzenia dziecka. Nadal jednak akt urodzenia b´dzie wy∏àcznym dowodem zgodnoÊci z prawdà tego zdarzenia, a podwa˝enie jego zgodnoÊci z prawdà b´dzie mo˝liwe tylko w post´powaniu
sàdowym (art. 4 Prawa o aktach stanu cywilnego).
Art. 6110.
Je˝eli sporzàdzono akt urodzenia dziecka nieznanych rodziców, albo macierzyƒstwo kobiety wpisanej do aktu urodzenia zosta∏o zaprzeczone, ustalenia macierzyƒstwa
mo˝e domagaç si´ dziecko i jego matka. Poza prokuratorem, którego legitymacja procesowa w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka wynika z projektowanego art. 6116, powództwo o ustalenie stosunku prawnego macierzyƒstwa mo˝e
wytoczyç tylko osoba, której ten stosunek prawny bezpoÊrednio dotyczy, t j. samo
dziecko i jego matka. Nawet mà˝ matki, która urodzi∏a dziecko w czasie trwania ma∏˝eƒstwa nie ma legitymacji czynnej w tej sprawie, lecz powinien byç o niej zawiadomiony (dor´czenie odpisu pozwu), aby móg∏ wziàç w niej udzia∏ w charakterze interwenienta ubocznego. Stosowny przepis wprowadza si´ do kodeksu post´powania cywilnego
(art. 4561 § 1). Brak legitymacji czynnej domniemanego ojca dziecka w sprawie o ustalenie macierzyƒstwa opiera si´ na przekonaniu, ˝e ukszta∏towanie tej szczególnie osobistej i intymnej sfery ˝ycia kobiety w relacji „matka – dziecko” nale˝y do jej wy∏àcznej
decyzji. Dopiero w razie woli kobiety-matki pozytywnego ukszta∏towania stosunku
prawnego macierzyƒstwa, domniemany ojciec dziecka mo˝e wp∏ywaç na rozstrzygni´cie sàdowe w tej sprawie. W przeciwnym razie m´˝czyzna mia∏by mo˝liwoÊç kszta∏to-
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wania prawnego stosunku mi´dzy matkà a dzieckiem wbrew woli domniemanej matki,
a zatem w sferze nie dotyczàcej jego osoby. Sytuacja prawna domniemanego ojca jest
zjawiskiem wtórnym (pochodnym) wzgl´dem macierzyƒstwa okreÊlonej kobiety.
Art. 6111. Powództwo dziecka o ustalenie macierzyƒstwa nie jest ograniczone ˝adnym terminem, podobnie jak powództwo o ustalenie ojcostwa. Natomiast matka dziecka mo˝e wytoczyç powództwo o ustalenie macierzyƒstwa tylko do chwili osiàgni´cia
przez dziecko pe∏noletnoÊci (podobne rozwiàzanie dotyczy sàdowego ustalenia ojcostwa na ˝àdanie matki i domniemanego ojca – zob. art. 84 § 1zd. 2 k. r. o).
– Art. 6112. Powództwo o zaprzeczenie macierzyƒstwa wchodzi w rachub´ wtedy,
gdy do aktu urodzenia dziecka wpisano jako matk´ kobiet´, która dziecka nie urodzi∏a.
Uprawnienie do wytoczenia powództwa majà osoby bezpoÊrednio zainteresowane wy∏àcznie osobiÊcie, a nie majàtkowo. Oznacza to, ˝e uprawnienie to nie przys∏uguje
spadkobiercom którejkolwiek z osób legitymowanych do wniesienia powództwa, ani
osobie, której dziedziczenie zale˝a∏oby od istnienia lub braku stosunku prawnego macierzyƒstwa. Legitymacja procesowa przys∏uguje zatem nast´pujàcym osobom:
1) dziecku
2) kobiecie wpisanej w akcie urodzenia jako jego matka,
3) kobiecie, która dziecko urodzi∏a,
4) m´˝owi kobiety wpisanej w akcie urodzenia dziecka jako matka,
5) m´˝czyênie, który uzna∏ dziecko kobiety wpisanej do aktu urodzenia jako jego
matka,
6) m´˝czyênie, którego ojcostwo ustalono sàdownie na tej podstawie, ˝e obcowa∏
w okresie koncepcyjnym z kobietà wpisanà w akcie urodzenia jako jego matka,
7) prokuratorowi.
– Art. 6113 – art. 6116. Z uwagi na potrzeb´ zapewnienia stabilizacji stanu cywilnego,
mo˝liwoÊç wytoczenia powództwa o zaprzeczenie macierzyƒstwa powinna byç ograniczona niezbyt d∏ugim terminem zawitym. Podobnie jak przy zaprzeczeniu ojcostwa, wyznacza si´ termin szeÊciu miesi´cy zale˝nie od zdarzenia uzasadniajàcego rozpocz´cie biegu terminu. Dla matki dziecka, tj. kobiety, która je urodzi∏a termin biegnie od dnia
urodzenia dziecka, podobnie jak okreÊlono poczàtek terminu dla wytoczenia przez
matk´ dziecka powództwa o zaprzeczenia ojcostwa. Natomiast poczàtkiem biegu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie macierzyƒstwa przez kobiet´ wpisanà
w akcie urodzenia jako matka dziecka, jest dzieƒ sporzàdzenia tego aktu. Od tej chwili kobieta ta wiedzàc, ˝e nie urodzi∏a dziecka korzysta z fa∏szywego dowodu okreÊlajàcego jej stan cywilny. Natomiast dla m´˝czyzny, którego ojcostwo ustalono z uwzgl´dnieniem macierzyƒstwa kobiety wpisanej jako matka w akcie urodzenia dziecka, termin
do wytoczenia powództwa biegnie od chwili dowiedzenia si´, ˝e kobieta ta (˝ona, rzekoma matka dziecka pozama∏˝eƒskiego) nie jest matkà dziecka, poniewa˝ go nie urodzi∏a. Prokurator w dochodzeniu zaprzeczenia macierzyƒstwa nie jest zwiàzany ˝adnym terminem (do Êmierci dziecka).
Zaprzeczenie ojcostwa
– Art. 63. Dodane, po przecinku, zakoƒczenie art. 63 wyra˝a przyj´tà w projekcie zasad´ dopuszczalnoÊci ustalania i zaprzeczania pochodzenia dziecka pe∏noletniego tylko na
jego ˝àdanie, z wykluczeniem w tym zakresie kompetencji matki i domniemanego ojca.
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– Art. 67. Dost´pnoÊç badaƒ genetycznych, które umo˝liwiajà zarówno pewne ustalenie, jak i pewne zaprzeczenie ojcostwa uzasadnia propozycj´ przyj´cia w k. r. o. prostej i klarownej zasady, i˝ zaprzeczenie ojcostwa mo˝e nastàpiç tylko przez wykazanie,
i˝ mà˝ matki dziecka nie jest jego ojcem.
– Art. 68. Proponowany przepis uwzgl´dnia przyj´tà w orzecznictwie SN i aprobowanà w doktrynie zasad´ niedopuszczalnoÊci zaprzeczenia ojcostwa, je˝eli mà˝ matki
dziecka wyrazi∏ zgod´ na zap∏odnienie ˝ony z zastosowaniem metod medycznie wspomaganej prokreacji. Wobec wyraênego ustawowego postanowienia, zb´dne sta∏oby
si´ dokonywanie oceny ˝àdania zaprzeczenia ojcostwa w omawianym wypadku na
podstawie art. 5 k. c.
– Art. 69 § 3. Proponuje si´ zamieszczenie przepisu, który zapewni∏by jednakowe
traktowanie w odniesieniu do mo˝liwoÊci zaprzeczenia ojcostwa zarówno m´˝a matki
dziecka, jak i matki dziecka w razie ich ubezw∏asnowolnienia ca∏kowitego lub istnienia
podstaw do takiego ubezw∏asnowolnienia (odes∏anie do art. 64 i 65, które odnoszà si´
do m´˝a matki dziecka).
– Art. 70 § 3. Propozycja uchylenia § 3 art. 70 k. r. o. jest konsekwencjà dopuszczalnoÊci zaprzeczenia ojcostwa wy∏àcznie przez wykazanie, i˝ mà˝ matki dziecka nie jest
jego ojcem (zob. art. 67 k. r. o. w proponowanym brzmieniu i por. obecny art. 68 k. r.
o., którego treÊç zostanie ca∏kowicie usuni´ta i zastàpiona nowà, o innym zupe∏nie znaczeniu).
Uznanie ojcostwa.
– Art. 72 § 1. Zmiana art. 72 § 1 polega tylko na zmianie nazwy instytucji dobrowolnego, pozasàdowego ustalenia ojcostwa z „uznanie dziecka” na „uznanie ojcostwa”.
Istota dokonanej zmiany zosta∏a uzasadniona w uwagach ogólnych (zob. cz. I, pkt 3).
– Art. 72 § 2 realizuje ogóle za∏o˝enie projektu, i˝ po osiàgni´ciu pe∏noletnoÊci przez
dziecko tylko ono (oraz prokurator na podstawie art. 86 k. r. o.) powinno decydowaç
czy chce ustalenia swego pochodzenia. Ustalenie powinno nastàpiç w trybie sàdowego post´powania procesowego dlatego, ˝e taki tryb w najpe∏niejszym stopniu s∏u˝y realizacji zasady zgodnoÊci prawnego stosunku ojcostwa z ojcostwem genetycznym.
– Art. 72 § 3. Unormowanie zaproponowane w art. 72 § 3 ma na celu wyeliminowanie przypadków uznania w z∏ej wierze majàcego uniemo˝liwiç ustalenie przez sàd ojcostwa zgodnie z „prawdà genetycznà” (co zosta∏o ju˝ zasygnalizowane w uwagach ogólnych). Propozycja ta nawiàzuje do koncepcji unormowania zawartego w art. 4541 § 2 k.
p. c.
– Art. 73 w projektowanym brzmieniu zawiera nowà konstrukcj´ uznania jako przyznania faktu pochodzenia dziecka od m´˝czyzny, który uznaje swoje ojcostwo. Potwierdzenie tego faktu przez matk´ stwarza gwarancj´ zgodnoÊci uznania z rzeczywistoÊcià
„biologicznà”. Kolejnym Êrodkiem zwi´kszajàcym prawdopodobieƒstwo uznania ojcostwa przez ojca genetycznego sà uprawnienia kierownika USC, który udziela informacji
o istocie i skutkach uznania oraz mo˝e przyjàç tylko takie oÊwiadczenia, które sà dopuszczalne. Nie jest w szczególnoÊci dopuszczalne przyj´cie oÊwiadczeƒ koniecznych
do uznania, je˝eli wczeÊniej zosta∏o ustalone pochodzenie dziecka od innego m´˝czyzny, które nie zosta∏o skutecznie zakwestionowane (art. 72 § 1 k. r. o.). Kierownik USC
odmówi przyj´cia oÊwiadczeƒ, gdy zainteresowane ich z∏o˝eniem osoby nie osiàgn´∏y
wymaganego wieku lub stan ich rozwoju albo zdrowia psychicznego budzi wàtpliwoÊci).
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Zgodnie z projektem, osoby, których oÊwiadczenia sà konieczne do uznania ojcostwa, zg∏aszajà si´ w pierwszej kolejnoÊci w celu z∏o˝enia takich oÊwiadczeƒ do USC.
W takim wypadku do sàdu opiekuƒczego zainteresowani b´dà mogli si´ zwróciç w celu z∏o˝enia koniecznych do uznania ojcostwa oÊwiadczeƒ wtedy, gdy kierownik USC
odmówi ich przyj´cia (art. 581 § 2 k. p. c. w projektowanym brzmieniu).
Kierownik USC, o ile odmawia przyj´cia oÊwiadczeƒ, powinien uczyniç to w formie
pisemnej z jednoczesnym podaniem przyczyny odmowy i uzasadnieniem zaj´tego stanowiska. Sàd opiekuƒczy, do którego zwrócà si´ wówczas zainteresowani uznaniem ojcostwa b´dzie wi´c de facto pe∏niç funkcj´ instancji „odwo∏awczej” od negatywnej decyzji kierownika USC.
– Art. 74. W wypadku niebezpieczeƒstwa gro˝àcego bezpoÊrednio ˝yciu osób, których uznanie ojcostwa dotyczy bezpoÊrednio i osobiÊcie, w porównaniu ze stanem dotychczasowym (art. 79 § 2 k. r. o.) poszerzeniu ulega:
1. kràg osób, które znalaz∏y si´ w stanie zagro˝enia (o matk´ dziecka),
2. kràg organów uprawnionych do przyj´cia oÊwiadczeƒ koniecznych do uznania
ojcostwa. Poszerzenie mo˝liwoÊci uznania w „nadzwyczajnej” a nie wy∏àcznie
„zwyk∏ej” formie (a wi´c przed kierownikiem USC, konsulem, sàdem opiekuƒczym) ma na celu u∏atwienie uznania w sytuacjach szczególnie dramatycznych.
Projekt uwzgl´dnia stan bezpoÊredniego zagro˝enia ˝ycia matki z uwagi na jej
rol´ przy uznaniu ojcostwa. Bez jej potwierdzenia, ˝e ojcem dziecka jest m´˝czyzna, który stwierdza swoje ojcostwo, uznanie, wg projektu, nie jest mo˝liwe.
Zgodnie z projektem oÊwiadczenie o uznaniu mo˝e zostaç przyj´te tak˝e przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marsza∏ka województwa, sekretarza powiatu albo gminy bowiem w poszczególnych stanach faktycznych (zw∏aszcza w ma∏ych
miejscowoÊciach) jedna z tych osób mo˝e byç dla zainteresowanych bardziej dost´pna od kierownika USC lub notariusza.
Wymienione podmioty powinny byç zwykle dobrze znane w Êrodowiskach lokalnych i cieszyç si´ wysokim zaufaniem spo∏ecznym. Przyj´cie oÊwiadczeƒ koniecznych
do uznania ojcostwa i w∏aÊciwe ich udokumentowanie (protokó∏) nie powinno te˝ im
sprawiç trudnoÊci gdy˝ sà to „osoby urz´dowe”, które obecnie w takim samym trybie,
jak proponowany dla oÊwiadczeƒ sk∏adanych przy uznaniu ojcostwa, przyjmujà inne
donios∏e oÊwiadczenia od osób fizycznych (por. art. 951 § 1 i 2 kodeksu cywilnego).
Projekt nak∏ada na podmioty, które przyj´∏y oÊwiadczenia konieczne do uznania ojcostwa, udokumentowane we wskazanej formie (akt notarialny, protokó∏), obowiàzek
niezw∏ocznego ich przes∏ania do Urz´du Stanu Cywilnego. Dzi´ki temu kierownik USC
b´dzie móg∏ podjàç stosowne czynnoÊci nale˝ycie zabezpieczajàce interesy dziecka
(wpis w jego akcie urodzenia).
– Art. 75. Nadal b´dzie mo˝liwe uznanie dziecka pocz´tego. Art. 75 § 2 k. r. o. w projektowanym brzmieniu rozstrzyga wàtpliwà dotychczas kwesti´ ustalenia ojcostwa
dziecka uznanego w okresie jego ˝ycia p∏odowego, przed zawarciem ma∏˝eƒstwa
przez ci´˝arna matk´ z innym m´˝czyznà ni˝ ten, który dokona∏ uznania. Obecnie wyst´puje bowiem w takiej sytuacji „zbieg” uznania dziecka z domniemaniem pochodzenia dziecka od m´˝a matki. Przyj´cie za∏o˝enia, ˝e uznania ojcostwa mo˝e dokonaç tylko taki m´˝czyzna, od którego dziecko pochodzi, przesàdzi∏o i˝ decydujàce dla ustalenia stanu cywilnego dziecka jest jego uznanie przed urodzeniem, nie zaÊ domniemanie pochodzenia od m´˝a matki.
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– Art. 76. Przepis art. 76 jest wyrazem konsekwentnie realizowanej w projekcie zasady, i˝ po Êmierci dziecka nie dokonuje si´ ustalenia ani zaprzeczenia jego pochodzenia od rodziców. W obowiàzujàcym stanie prawnym jest natomiast dopuszczalne uznanie dziecka po jego Êmierci, je˝eli pozostawi∏o zst´pnych.
Projekt przewiduje, ˝e ojcostwo mo˝na uznaç tylko przed osiàgni´ciem przez
dziecko pe∏noletnioÊci (art. 72 § 2 k. r. o. w projektowanym brzmieniu). Dziecko ma∏oletnie rzadko ma zst´pnych. Je˝eli si´ zdarzy, ˝e osoba majàca dzieci umrze przed
osiàgni´ciem pe∏noletnoÊci, a wytoczy∏a powództwo o ustalenie swego pochodzenia
od ojca – proces o ustalenie ojcostwa b´dà mogli kontynuowaç jej zst´pni (art. 84 §
4 k. r. o. nie ulega zmianie). Takie rozwiàzanie jest wyrazem poszanowania woli osoby zmar∏ej co do ustalenia jej stanu cywilnego. Ustalenie pochodzenia osoby zmar∏ej
od ojca ma bezpoÊredni wp∏yw na stan cywilny jej zst´pnych. W sytuacji, gdy pragnà
oni ustalenia tego stanu, wbrew woli zmar∏ego, celowe jest poddanie ich ˝yczenia
ocenie prokuratora, który mo˝e wytoczyç stosowne powództwo (art. 7 k. p. c.
w zwiàzku z art. 86 k. r. o.).
– Art. 77. Wed∏ug projektowanego art. 77 oÊwiadczenia konieczne do uznania ojcostwa mogà z∏o˝yç osoby, które ukoƒczy∏y szesnaÊcie lat i nie istniejà podstawy do
ich ca∏kowitego ubezw∏asnowolnienia. Niniejszy projekt ustawy przewiduje dla ka˝dego z rodziców dziecka, majàcych ograniczonà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, zdolnoÊç procesowà do ˝àdania ustalenia przez sàd ojcostwa (art. 65 § 3 k. p. c.). Trzynastoletnia matka lub trzynastoletni ojciec mo˝e wi´c samodzielnie wnieÊç pozew o ustalenie ojcostwa. Sàd ustali ojcostwo zmierzajàc do ustalenia „prawdy genetycznej”.
Uznanie ojcostwa weryfikowane jest jedynie przez stanowisko matki dziecka. Mimo, ˝e
wg projektu jest tylko przyznaniem faktu powinno byç dokonywane przez osoby zdolne do zrozumienia istoty jego skutków prawnych. Ochrona interesów tych osób wymaga aby osiàgn´∏y pewien minimalny zasób doÊwiadczeƒ w ˝yciu spo∏ecznym. Wydaje
si´, i˝ po ukoƒczeniu 16 roku ˝ycia, w przypadkach typowych, osoby posiadajàce ju˝
dziecko sà w stanie podjàç rozwa˝nà decyzj´ dotyczàcà uznania ojcostwa swego
dziecka, o ile stan ich rozwoju bàdê zdrowia psychicznego nie odbiega na tyle od normy, ˝e mog∏oby byç uzasadnione ca∏kowite ubezw∏asnowolnienie (por. art. 13 kodeksu
cywilnego, który stanowi, ˝e „osoba, która ukoƒczy∏a lat trzynaÊcie, mo˝e byç ubezw∏asnowolniona ca∏kowicie, je˝eli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umys∏owego albo innego rodzaju zaburzeƒ psychicznych, w szczególnoÊci pijaƒstwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierowaç swym post´powaniem”).
– Art. 78. Projektowany przepis art. 78 jest wyrazem kompromisu mi´dzy zasadà
ustalenia ojcostwa zgodnie z „prawdà genetycznà” a zasadà ochrony dobra dziecka
przez stabilizacj´ ustalonego stanu cywilnego. Termin szeÊciomiesi´czny na podj´cie
decyzji przez m´˝czyzn´, który uzna∏ ojcostwo, czy powinno zostaç zakwestionowane
pochodzenie dziecka jest wystarczajàcy i jest stosowany w ró˝nych przypadkach kwestionowania pochodzenia dziecka od rodziców. Istotne wydaje si´ podkreÊlenie, ˝e
bieg tego terminu rozpoczyna si´ od powzi´cia przez m´˝czyzn´, który uzna∏ ojcostwo,
wiadomoÊci, ˝e ojcem nie jest, nie zaÊ od innego zdarzenia (aktualnie, zgodnie z art.
80 k. r. o., m´˝czyzna, który dziecko uzna∏, mo˝e ˝àdaç uniewa˝nienia uznania z powodu wady swego oÊwiadczenia woli w ciàgu roku od daty uznania, niezale˝nie od tego kiedy powsta∏a rzeczywista mo˝liwoÊç wykrycia wady [np. b∏´du] lub powo∏ania si´
na nià [np. stan strachu wywo∏anego bezprawnà groêbà]).
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Dodatkowo m´˝czyzna, który uzna∏ ojcostwo, jest chroniony, gdy ze wzgl´du na
stan psychiczny nie by∏ w stanie nale˝ycie zadbaç o ochron´ w∏asnych interesów (odpowiednie stosowanie art. 64, 65 k. r. o.)
Przed urodzeniem si´ dziecka niewàtpliwe ustalenie jego pochodzenia od ojca nie
jest mo˝liwe. Powa˝ne wàtpliwoÊci co do ojcostwa m´˝czyzna, który uzna∏ nasciturusa (przy z∏o˝eniu, i˝ dzia∏a∏ w dobrej wierze), mo˝e powziàç po urodzeniu si´ dziecka. (Dopiero wtedy jest mo˝liwe ustalenie prawdopodobnej daty pocz´cia, poznanie
cech dziecka wykluczajàcych jego pochodzenie od uznajàcego itp.). Dlatego termin
do ustalenia bezskutecznoÊci uznania nie mo˝e si´ rozpoczàç przed urodzeniem si´
dziecka.
– Art. 79. W myÊl proponowanego art. 79 ze wzgl´du na rol´ matki przy uznaniu
ojcostwa oraz dà˝enie do realizacji ustalenia pochodzenia dziecka od ojca zgodnie
z „prawdà genetycznà”, nale˝y uznaç, ˝e matka która mylnie uwa˝a∏a, ˝e ojcem jej
dziecka jest m´˝czyzna, który uzna∏ ojcostwo, mo˝e w szeÊciomiesi´cznym terminie
od dowiedzenia si´ o tym zakwestionowaç uznanie. Termin ten ulega stosownemu
wyd∏u˝eniu z uwagi na stan psychiczny matki (stosowanie art. 64 i 65 k. r. o.). Projektowany przepis stanowi wyraz równego traktowania matki i m´˝czyzny, który
uzna∏ ojcostwo.
– Art. 80 jest konsekwencjà przyj´tego w projekcie za∏o˝enia, zgodnie z którym prawo do podejmowania dzia∏aƒ zmierzajàcych do ukszta∏towania stanu cywilnego w zakresie pochodzenia powinna mieç wy∏àcznie osoba zainteresowana, gdy osiàgn´∏a pe∏noletnioÊç, z zastrze˝eniem kompetencji prokuratora (zob. projektowane brzmienie art.
86 k. r. o.). W wypadkach szczególnie uzasadnionych potrzebà ochrony interesów m´˝czyzny, który uzna∏ ojcostwo (matki, która potwierdzi∏a ojcostwo uznajàcego) osoby te
mogà zwróciç si´ do prokuratora o rozwa˝enie celowoÊci skorzystania przezeƒ
z uprawnienia przewidzianego w art. 86 k. r. o.
– Art. 81. Wed∏ug art. 81 istota uprawnieƒ w zakresie kwestionowania ojcostwa
przez dziecko, którego dotyczy uznanie ojcostwa nie ulega w zasadzie zmianie w porównaniu z obecnie obowiàzujàcym unormowaniem. Wzmocnieniu ulega ochrona osoby, której dotyczy uznanie ojcostwa, przez nakazanie odpowiedniego stosowania art.
64 i 65 k. r. o.
– Art. 82. Projektowany przepis art. 82 realizuje zasad´, i˝ w procesie dotyczàcym
ustalania (kwestionowania) pochodzenia dziecka od rodzica w charakterze stron powinny wyst´powaç wszystkie osoby bezpoÊrednio, osobiÊcie zainteresowane wynikiem
sprawy (dziecko, matka, ojciec). Âmierç m´˝czyzny, który uzna∏ ojcostwo, nie zamyka
drogi do stwierdzenia bezskutecznoÊci uznania, gdy nie by∏ on ojcem dziecka. Dlatego
konieczne jest ustanowienie kuratora.
– Art. 83. Projekt tak˝e w art. 83 realizuje zasad´, i˝ po Êmierci dziecka nie jest dopuszczalne kwestionowanie jego stanu cywilnego (zob. art. art. 6115, 71; zob. uzasadnienie, cz. I pkt 4).
[- Art. 84 i 85. – pozostajà bez zmian.]
– Art. 86. Proponowany art. 86 zachowuje materialnoprawnà podstaw´ powództw
prokuratora, których celem jest doprowadzenie do ustalenia stanu cywilnego zgodnie
z „prawdà genetycznà”, w szczególnoÊci gdy nie mogà tego uczyniç osoby bezpoÊrednio zainteresowane, z zastrze˝eniem jednak braku legitymacji do wzruszenia stanu cywilnego dziecka po jego Êmierci.
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Stosunki mi´dzy rodzicami i dzieçmi. Przepisy ogólne.
– Art. 87. Zmiana brzmienia przepisu polega na wskazaniu dodatkowo powinnoÊci
okazywania wzajemnego szacunku przez dzieci i rodziców (zob. te˝ I. 6. B).
Nazwisko dziecka
– Art. 88. Wykluczenie oznak pozama∏˝eƒskiego pochodzenia dziecka najpe∏niej
zapewnione zostaje przez nadanie dziecku wspólnego nazwiska rodziców b´dàcych
ma∏˝onkami. W wypadku ró˝nych nazwisk ma∏˝onków nale˝y pozostawiç im swobod´
wyboru nazwiska dziecka. Zmierzajàc do wykluczenia oznak pozama∏˝eƒskiego pochodzenia dziecka i zapewnienia równego statusu cywilnego obojga rodziców, nale˝y
przyjàç, i˝ w braku porozumienia rodziców dziecko nosi nazwisko z∏o˝one z nazwiska
matki i do∏àczonego nazwiska ojca. W omawianym wypadku trzeba przyjàç jednoznaczne okreÊlenie kolejnoÊci po∏àczonych nazwisk, wykluczajàc w ten sposób dowolnoÊç ∏àczenia cz∏onów z∏o˝onego nazwiska dziecka.
W projekcie przepisu art. 88 § 1 zd. 1 k. r. o. mowa jest o „takim samym nazwisku
obojga ma∏˝onków” nie zaÊ o „wspólnym nazwisku ma∏˝onków”, poniewa˝ to drugie
okreÊlenie ze wzgl´du na ratio legis projektowanego przepisu mia∏oby zbyt wàski zakres znaczeniowy. Celem unormowania ze zd. 1 jest nadanie dziecku pochodzàcemu
ze zwiàzku ma∏˝eƒskiego takiego nazwiska, jakie noszà oboje ma∏˝onkowie (czyli takiego samego nazwiska obojga ma∏˝onków). Cel ten nie zosta∏by osiàgni´ty, gdyby u˝yte
zosta∏o wyra˝enie „wspólne nazwisko ma∏˝onków”, poniewa˝ wed∏ug § 2 art. 25 k. r. o.
oznacza ono tylko nazwisko b´dàce nazwiskiem jednego ma∏˝onka, które ma∏˝onkowie postanowili nosiç po zawarciu ma∏˝eƒstwa. Tymczasem tak˝e w innych jeszcze wypadkach ma∏˝onkowie po zawarciu ma∏˝eƒstwa b´dà nosiç takie samo nazwisko. Po
pierwsze – w rzadkich wypadkach – gdy nupturienci nosili jednakowe nazwiska (np.:
Jankowski, Jankowska) i postanowili je zachowaç po zawarciu ma∏˝eƒstwa; po drugie,
gdy ka˝dy z ma∏˝onków po∏àczy∏ ze swoim dotychczasowym nazwiskiem nazwisko
drugiego ma∏˝onka w taki sposób, ˝e dwucz∏onowe nazwiska obojga ma∏˝onków majà jednakowe brzmienie (np. Jankowski i Kowalska przyj´li nast´pujàce nazwiska: Jankowski – Kowalski i Jankowska – Kowalska).
Poniewa˝ ukszta∏towanie nazwisk przysz∏ych ma∏˝onków wyznacza ramy kszta∏towania nazwiska ich dzieci, oÊwiadczenia w sprawie nazwiska dzieci powinny byç sk∏adane jednoczeÊnie z oÊwiadczeniami o nazwisku przysz∏ych ma∏˝onków. Te zaÊ mogà
byç z∏o˝one albo przed sporzàdzeniem przez kierownika usc zaÊwiadczenia stwierdzajàcego brak przeszkód ma∏˝eƒskich (zob. art. 41k. r. o, który dotyczy zawierania ma∏˝eƒstw konkordatowych), albo „bezpoÊrednio po zawarciu ma∏˝eƒstwa” (art. 25 § 1 zd.
2 k. r. o.). Je˝eli nie zosta∏yby z∏o˝one zgodne oÊwiadczenia w sprawie nazwiska dzieci, nosi∏yby one nazwisko z∏o˝one z nazwiska matki i do∏àczonego nazwiska ojca.
Brak porozumienia przysz∏ych ma∏˝onków co do nazwiska ich dzieci mo˝e byç
oznakà wahaƒ, nie zaÊ – ostatecznie przemyÊlanej decyzji. Jednak tak˝e decyzja podj´ta przy zawarciu ma∏˝eƒstwa mo˝e nie byç dostatecznie dojrza∏a i dopiero po urodzeniu si´ pierwszego wspólnego dziecka ma∏˝onkowie mogà dojÊç do trwa∏ego przekonania o trafnoÊci wyboru dla ich dzieci innego nazwiska. Wobec tego nale˝y stworzyç
rodzicom mo˝liwoÊç zmiany pierwotnego wyboru nazwiska ich dzieci przy sporzàdza-
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niu aktu urodzenia pierwszego dziecka (art. 88 §3). Zgodne oÊwiadczenia wówczas z∏o˝one wyznacza∏yby nazwisko kolejnych dzieci tych samych ma∏˝onków (zob. art. 901
§ 2. Dzieci pochodzàce od tego samego m´˝a matki noszà takie samo nazwisko).
– Art. 89. W wypadku uznania dziecka mo˝na dopuÊciç wspó∏dzia∏anie rodziców
w kszta∏towaniu nazwiska dziecka. Rodzice mogliby wi´c wybraç nazwisko matki lub
ojca, albo wskazaç nazwisko utworzone z po∏àczenia (w dowolnej kolejnoÊci) nazwiska matki z nazwiskiem ojca. W braku porozumienia rodziców dziecko nosi∏oby nazwisko z∏o˝one z nazwiska matki i do∏àczonego nazwiska ojca i aby wykluczyç dowolnoÊç ∏àczenia cz∏onów nazwiska dziecka nale˝y przyjàç jednoznacznie okreÊlonà
kolejnoÊç ∏àczonych nazwisk. Je˝eli w chwili uznania dziecko ukoƒczy∏o ju˝ trzynasty
rok ˝ycia, do zmiany jego nazwiska potrzebne by∏oby tak˝e wyra˝enie zgody przez
dziecko osobiÊcie.
Zasada wyra˝ona w obecnie obowiàzujàcym art. 89 § 2 k. r. o. mog∏aby byç zasadnie stosowana nadal tylko w wypadku wszcz´cia procesu o ustalenie ojcostwa przez
dziecko lub jego przedstawiciela ustawowego, poniewa˝ art. 84 k. r. o. przyznaje obecnie legitymacj´ czynnà tak˝e domniemanemu ojcu. W zakresie kompetencji do wspó∏decydowania o nazwisku dziecka nale˝y go w zasadzie zrównaç z m´˝czyznà, który
z∏o˝y∏ oÊwiadczenie o uznaniu ojcostwa. Dlatego w § 2 art. 89 k. r. o. zaproponowane
zosta∏o odes∏anie do postanowieƒ art. 89 § 1 k. r. o.
– Art. 90. Nale˝y dostosowaç brzmienie art. 90 do projektowanego nowego brzmienia art. 88 § 1 i art. 89 k. r. o., które dotyczà kszta∏towania nazwiska dziecka nie pochodzàcego od m´˝a matki dziecka. Powinno to nast´powaç z uwzgl´dnieniem zarówno
mo˝liwoÊci wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa tak˝e przez domniemanego ojca, jak i dopuszczalnoÊci ukszta∏towania dwucz∏onowego nazwiska dziecka przez porozumienie matki i ojca, którego ojcostwo zosta∏o ustalone w wyroku sàdowym.
– Art. 901. Ograniczenie liczby cz∏onów nazwiska dziecka do dwóch jest racjonalne,
jak ograniczenie zakresu z∏o˝onoÊci nazwiska ma∏˝onków (art. 25 § 2 zd. 3 k. r. o.). Nazwisko dziecka powstaje z po∏àczenia nazwisk rodziców (albo nazwiska matki i jej m´˝a nie b´dàcego ojcem dziecka), je˝eli osoby upowa˝nione do wskazania nazwiska tak
wyraênie postanowià (art. 88 § 1 zd. 3; art. 89 § 2 zd. 2 k. r. o.; art. 90 § 1 zd. 1 k. r. o.)
albo gdy nie z∏o˝à zgodnych oÊwiadczeƒ w sprawie wyboru jednocz∏onowego nazwiska dziecka (art. 88 § 2 zd. 2 i art. 89 § 1 zd. 3 k. r. o.). Nazwiska, z których jest tworzone nazwisko dziecka mogà byç dwucz∏onowe, nale˝y przyjàç jednà zasad´ ustalania nazwiska dziecka aby wykluczyç dowolnoÊç. W wypadkach, o których mowa nazwisko dziecka powinno byç zostaç utworzone z pierwszych cz∏onów nazwisk obojga rodziców (albo matki dziecka i jej m´˝a nie b´dàcego ojcem dziecka – art. 90 § 1 k. r. o.).
Z regu∏y bowiem pierwsze cz∏ony z∏o˝onych nazwisk sà nazwiskami rodowymi (aczkolwiek art. 25 k. r. o. stanowiàcy o po∏àczeniu nazwisk pozwala na odmiennà kolejnoÊç
cz∏onów z∏o˝onego nazwiska).
Przepis § 2 mia∏by zastosowanie równie˝ do dzieci urodzonych w czasie separacji
orzeczonej przez sàd, tak˝e wtedy, gdy ojcostwo m´˝a matki zosta∏oby ustalone w trybie uznania albo w trybie sàdowym. W § 5 art. 614 k. r. o. wykluczone zosta∏o stosowanie art. 59 k. r. o., a wi´c ma∏˝onkowie w stosunku do których zosta∏a orzeczona separacja pozostajà przy swoich dotychczasowych nazwiskach. Nale˝y wi´c, konsekwentnie, utrzymaç zasad´ tego samego nazwiska dla wszystkich dzieci pochodzàcych od
tego samego m´˝a, chocia˝by ma∏˝onkowie pozostawali w separacji sàdowej.

84

Rodzina i Prawo Nr 2 (2) 2006

Projekt kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego

Stosunki mi´dzy rodzicami i dzieçmi. W∏adza rodzicielska
– Art. 93 § 2. Proponuje si´ jednakowe potraktowanie nabycia w∏adzy rodzicielskiej
przez matk´ i ojca w razie sàdowego ustalenia macierzyƒstwa i ojcostwa oraz przyj´cie
zasady nabycia w∏adzy rodzicielskiej w omawianych wypadkach ex lege w razie ustalenia pochodzenia dziecka. Sàd ustalajàcy pochodzenie dziecka mia∏by natomiast
kompetencj´ do modyfikowania w∏adzy rodzicielskiej (przez jej ograniczenie, pozbawienie lub zawieszenie), na podstawie odpowiednio stosowanych przepisów k. r. o.
wskazanych w odes∏aniu (zob. te˝ cz. I, pkt 5a)..
– Art. 95. W § 1 odr´bnie sformu∏owany zosta∏ nakaz poszanowania przez rodziców
godnoÊci dziecka w ramach wykonywania w∏adzy rodzicielskiej. Sformu∏owanie w przepisach k. r. o. nakazu, o którym mowa i nakazu wzajemnego szacunku (art. 87) b´dzie
mia∏o nie tylko walor perswazyjny i wychowawczy, lecz tak˝e – normatywny (zob. cz. I,
pkt 5a. B.).
W § 2 in finem i w § 3 sformu∏owana zosta∏a idea racjonalnego partnerstwa rodziców
i dorastajàcych dzieci. Ka˝da mianowicie ze stron stosunku w∏adzy rodzicielskiej powinna wys∏uchaç drugà stron´, a rodzice powinni w miar´ mo˝liwoÊci uwzgl´dniç rozsàdne ˝yczenia dziecka. Na∏o˝ony na rodziców w dodanym do art. 95 paragrafie 4 obowiàzek wys∏uchania dziecka przed powzi´ciem decyzji w wa˝niejszych sprawach dotyczàcych jego osoby lub majàtku zosta∏ sformu∏owany w nawiàzaniu do art. 72 ust.
3 Konstytucji. Wskazany przepis Konstytucji nakazuje m. in. osobom odpowiedzialnym
za dziecko wys∏uchanie go w toku ustalania jego praw (zob. te˝ proponowane art. 2161
i 576 § 2 k. p. c).
– Art. 96 § 2. Projektowane unormowanie usankcjonuje cz´ste przypadki faktycznego udzia∏u rodziców dziecka nie majàcych pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych
w sprawowaniu pieczy nad dzieckiem, a zw∏aszcza ma∏oletnich niezam´˝nych matek.
Trzeba podkreÊliç, ˝e proponowane unormowanie nie przyznaje ograniczonej w∏adzy
rodzicielskiej wskazanym w nich osobom, lecz tylko zapewnia im wspó∏udzia∏ w sprawowaniu bie˝àcej pieczy nad dzieckiem i jego wychowywaniu, z zachowaniem wy∏àcznej (choçby nawet ograniczonej) w∏adzy rodzicielskiej drugiego z rodziców albo
opieki, gdy oboje rodzice nie majà w∏adzy rodzicielskiej. Gdy dobro dziecka tego wymaga∏oby, sàd mia∏by kompetencj´ do ograniczenia lub ca∏kowitego wykluczenia
udzia∏u rodziców, o których mowa, w sprawowaniu bie˝àcej pieczy nad dzieckiem i jego wychowywaniu.
– Art. 100. Celem proponowanej zmiany brzmienia art. 100 i jego uzupe∏nienia jest
wyeksponowanie idei wspierania rodziców poprzez instytucj´ pieczy zast´pczej. Sprzyja∏oby to modyfikacji praktyki sàdowej, w której art. 100 nie by∏ dotychczas wykorzystywany w sposób dostateczny. Piecza zast´pcza nie powinna bowiem byç postrzegana
wy∏àcznie jako forma ingerencji w sfer´ w∏adzy rodzicielskiej, lecz jako tak˝e jako istotne wsparcie naturalnej rodziny dziecka.
– Art. 104. Zagro˝enie uszczupleniem majàtku dziecka wskutek pozbawionych podstawy prawnej dzia∏aƒ rodziców mo˝e powstaç nie tylko wtedy, gdy brak jest wzajemnej kontroli rodziców z tego powodu, ze w∏adza rodzicielska przys∏uguje tylko jednemu
z nich. Nie nale˝y lekcewa˝yç zagro˝eƒ pojawiajàcych si´ tak˝e w wypadku sprawowania pe∏nej w∏adzy rodzicielskiej przez oboje rodziców, i to niekoniecznie z powodu podejmowanych przez nich dzia∏aƒ w z∏ej wierze. Zarzàdzanie przez rodziców majàtkiem
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dziecka – poprzez ustawowy nakaz obracania czystego dochodu z majàtku dziecka na
utrzymanie dziecka i wychowujàcego si´ razem z nim jego rodzeƒstwa oraz na inne
uzasadnione potrzeby rodziny (art. 103 k. r. o.) – sprzyja niepo˝àdanemu zacieraniu
granic mi´dzy majàtkiem dziecka i majàtkiem (majàtkami) rodziców, a tak˝e – majàtkiem rodzeƒstwa, z tendencjà do dokonywania przez rodziców czynnoÊci umykajàcych
kontroli sàdu ze wzgl´du na brak okreÊlenia zakresu i sk∏adu majàtku dziecka.
Proponowany § 2 w art. 104 ma natomiast u∏atwiç rodzicom wykonywanie zarzàdu majàtkiem dziecka, zw∏aszcza o znacznej wartoÊci oraz o zró˝nicowanym sk∏adzie
i zarazem zabezpieczyç majàtek dziecka przed nieuzasadnionym jego uszczupleniem w d∏u˝szym okresie przez drobne nawet czynnoÊci zwyk∏ego zarzàdu. Sàd opiekuƒczy móg∏by mianowicie okreÊliç roczny limit rozporzàdzeƒ dotyczàcych ruchomoÊci, pieni´dzy i papierów wartoÊciowych z uwzgl´dnieniem powinnoÊci w zakresie
dysponowania czystym dochodem z majàtku dziecka w sposób okreÊlony w ustawie
(art. 103 k. r. o.).
– Art. 106. Proponowane brzmienie art. 106 uwzgl´dnia kszta∏towanie w∏adzy rodzicielskiej nie tylko w wyroku rozwodowym (jak obecnie), lecz tak˝e – w wyroku orzekajàcym separacj´ (zob. art. 613 § 1 k. r. o.) albo ustalajàcym pochodzenie dziecka (zob.
projektowany § 2 w art. 93 k. r. o.). Poza tym jako przes∏ank´ zmiany orzeczeƒ, o których mowa przepis w nowym brzmieniu wskazuje wy∏àcznie dobro dziecka jako nadrz´dne kryterium wszelkich rozstrzygni´ç dotyczàcych dziecka.
– Art. 107. Przepis art. 107 w proponowanym brzmieniu jednolicie traktuje roz∏àczenie rodziców bez wzgl´du na istnienie lub nieistnienie mi´dzy nimi w chwili orzekania
albo w przesz∏oÊci zawiàzku ma∏˝eƒskiego. Dotyczy zarówno nie pozostajàcych w faktycznym wspólnym po˝yciu, jak i ma∏˝onków pozostajàcych w faktycznej separacji. Aby
wykluczyç przypadkowoÊç i pochopnoÊç rozstrzygni´ç pozostawiajàcych pe∏ni´ w∏adzy rodzicielskiej obojgu rodzicom nie pozostajàcym ze sobà choçby w faktycznym
wspólnym po˝yciu, proponuje si´, podobnie jak w wypadku roz∏àczenia rodziców w nast´pstwie orzeczenia rozwodu (zob. projektowany art. 58 § 1a zd. 2 k. r. o.), pozostawienie pe∏nej w∏adzy rodzicielskiej obojgu rodzicom tylko wtedy je˝eli rodzice przedstawià sàdowi pisemne porozumienie o sposobie wykonywania w∏adzy rodzicielskiej
i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, zgodne z dobrem dziecka. Projektowane unormowanie zak∏ada, ˝e rodzeƒstwo powinno wychowywaç si´ wspólnie, chyba ˝e dobro
dziecka wymaga innego rozstrzygni´cia.
– Art. 109 §2 pkt 1. Proponowane uzupe∏nienie treÊci pkt 1 §2 art. 109 k. r. o. ma
zwróciç uwag´ sàdów opiekuƒczych na mo˝liwoÊç przeciwdzia∏ania zagro˝eniu dobra dziecka tak˝e przez kierowanie rodziców do placówek albo specjalistów zajmujàcych si´ terapià rodzinnà, poradnictwem lub Êwiadczàcych rodzinie innà stosownà
pomoc z jednoczesnym wskazaniem kontroli wykonania wydanych zarzàdzeƒ. Sàd
opiekuƒczy powinien mianowicie rozwa˝yç w szczególnoÊci skierowanie rodziców do
oÊrodków diagnostyczno – konsultacyjnych (zob. rozporzàdzenie z dnia 3 sierpnia
2001 r. Min. SprawiedliwoÊci w sprawie organizacji i zakresu dzia∏ania rodzinnych
oÊrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, Dz. U. Nr 97, poz. 1063, a zw∏aszcza § 14
rozporzàdzenia, okreÊlajàcy zadania oÊrodka) i do oÊrodków adopcyjno – opiekuƒczych (zob. art. 82 ustawy o pomocy spo∏ecznej i rozporzàdzenie Ministra Polityki
Spo∏ecznej z dnia 30 wrzeÊnia 2005 r. w sprawie oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych;
Dz. U. Nr 205, poz. 1701)
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Piecza zast´pcza
– Art. 1121. Przepisy obu paragrafów projektowanego artyku∏u wyra˝ajà ide´ pieczy
zast´pczej i przes∏anki jej stosowania, sformu∏owane w oderwaniu od oceny zachowania rodziców dziecka (zob. te˝ art. 20 Konwencji o prawach dziecka). Piecza zast´pcza
jest bowiem ustanawiana równie˝ w sytuacjach losowych (np. niemo˝noÊci wykonywania obowiàzków rodzicielskich z powodu choroby).
Nadrz´dnym celem proponowanych przepisów jest reintegracja rodziny naturalnej
dziecka, we wszystkich tych przypadkach, w których jest to mo˝liwe. Zapewnienie
dziecku pieczy zast´pczej powinno nast´powaç w razie braku pozytywnych efektów
pomocy udzielanej rodzinie dziecka. Sformu∏owanie obowiàzku wspierania rodziny jako przes∏anki ewentualnego umieszczenia dziecka poza rodzinà nawiàzuje do zasady
prymatu rodziców w wychowaniu dziecka (art. 48 Konstytucji RP) i nakazie ochrony
wi´zów rodzinnych (art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci). Ich konsekwencjà sà obowiàzki s∏u˝b publicznych i sàdów dotyczàce podj´cia najpierw próby pomocy rodzinie, a dopiero ewentualnie póêniej (zw∏aszcza
wobec braku po˝àdanych efektów udzielanej pomocy) – odseparowania dziecka od rodziców. Obecnie ciàgle zbyt cz´sto umieszczenie poza rodzinà jest zasadniczym i od
razu pierwszym sposobem interwencji (zob. te˝ art. 109 § 4 k. r. o.).
– Art. 1122. Zakaz rozdzielania rodzeƒstwa kierowanego do rodzin zast´pczych albo placówek opiekuƒczo – wychowawczych powinien – jako zasad´ – ustanawiaç k. r.
o., nie zaÊ (jak obecnie) – ustawa o pomocy spo∏ecznej. Zapewnienie ochrony pozytywnych emocji dzieci, ich rodzinnych wi´zi, jako istotnych wartoÊci osobistych (zob.
art. 47 Konstytucji i art. 8 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci) jest szczególnie wa˝ne w odniesieniu do dzieci umieszczanych poza rodzinà naturalnà. Jedynie sprzecznoÊç z dobrem dziecka mo˝e byç argumentem
za umieszczeniem dziecka w innej rodzinie zast´pczej lub w innej placówce ni˝ pozosta∏e rodzeƒstwo. B´dà to sytuacje skrajne, ale wykluczaç ich nie nale˝y. Przyk∏adem
mo˝e byç rodzeƒstwo w wieku 2 i 17 lat, gdy rodzina zast´pcza przyjmujàc tylko dziecko m∏odsze, zapewnia mu zarazem utrzymywanie wi´zi ze znacznie starszà siostrà, akceptujàcà umieszczenie m∏odszego brata w rodzinie, która gwarantuje im utrzymywanie niezak∏óconych i sta∏ych kontaktów (zob. te˝ projektowany art. 1136).
– Art. 1123. Projektowany przepis, nawiàzujàc do podstawowych zasad prawa rodzinnego, zasad konstytucyjnych i mi´dzynarodowych standardów praw dziecka i cz∏owieka, formu∏uje zasadnicze dyrektywy sposobu wykonywania pieczy zast´pczej, które zarazem b´dà kryteriami ocen prawid∏owoÊci wykonywania pieczy zast´pczej.
– Art. 1124. K. r. o. nie formu∏uje obecnie zasad umieszczenia dziecka w rodzinach
zast´pczych i placówkach opiekuƒczo – wychowawczych, i to mimo ró˝nic mi´dzy
skierowaniem dziecka do placówki opiekuƒczo – wychowawczej i rodziny zast´pczej.
Placówki opiekuƒczo wychowawcze tworzà ujednoliconà struktur´ organizacyjnà i dlatego sàd opiekuƒczy mo˝e ogólnie postanowiç o umieszczeniu dziecka w placówce,
pozostawiajàc organowi administracyjnemu jej dobór. Dobór rodzin zast´pczych powinien byç natomiast zindywidualizowany. Sàd opiekuƒczy winien mianowicie nie tylko
decydowaç o umieszczeniu dziecka w rodzinie zast´pczej, lecz kierowaç je do indywidualnie oznaczonej rodziny, z uwzgl´dnieniem szczególnych cech i potrzeb dziecka
oraz w∏aÊciwoÊci konkretnej rodziny.
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W zd. 2 § 1 zosta∏a wyra˝ona preferencja rodzinnych form pieczy zst´pczej. „Zak∏adowe” formy pieczy nad ma∏oletnimi powinny byç jednak utrzymane. KoniecznoÊç ich
zachowania wynika chocia˝by z tego, ˝e nierzadko nale˝y roztoczyç piecz´ zast´pczà
nad starszymi dzieçmi, które nie chcà by je umieszczono w rodzinie zast´pczej (w kwestii wys∏uchania ma∏oletniego i uwzgl´dnienia jego ˝yczeƒ zob. projektowane art. art.
2161 i 576 §2 k. r. o.). Niemo˝noÊç umieszczenia dziecka w rodzinie zast´pczej wynika
te˝ niekiedy z potrzeby ochrony wi´zi emocjonalnych ∏àczàcych liczne rodzeƒstwo, dla
którego niezwykle trudno jest znaleêç jednà rodzin´ zast´pczà. Te i wiele innych sytuacji powoduje, ˝e formy instytucjonalne pieczy zast´pczej sà i b´dà niezb´dne.
Wskazane w § 2 i 3 przyj´cie dziecka do rodziny zast´pczej na wniosek rodziców na
podstawie umowy starosty z rodzinà zast´pczà oraz przyj´cie dziecka do placówki
opiekuƒczo-wychowawczej przez jej dyrektora, zwykle wynika z nag∏oÊci zaistnia∏ej sytuacji i koniecznoÊci podj´cia szybkich dzia∏aƒ. We wszystkich jednak wypadkach pozasàdowego zapewnienia dziecku pieczy zast´pczej niezw∏ocznie powinien byç powiadamiany sàd opiekuƒczy. Projekt wskazuje wi´c na koniecznoÊç przestrzegania zasady sàdowego nadzoru nad systemem pieczy zast´pczej (zob. projektowane brzmienie
art. 5791 k. p. c.).
– Art. 1125. Podstawowe kryteria doboru kandydatów do pe∏nienia funkcji rodziny
zast´pczej powinny byç sformu∏owane w Kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym. Szczegó∏owe okreÊlenie wymagaƒ stawianych kandydatom mo˝e zaÊ znajdowaç si´ w przepisach z dziedziny pomocy spo∏ecznej. Projekt (art. 4a) przewiduje uchylenie ust.
3 art. 73 u. p. s., w którym podstawowe kryteria doboru kandydatów sà formu∏owane
w sposób preferujàcy osoby spokrewnione lub spowinowacone z dzieckiem, „je˝eli
dajà gwarancj´ poprawy sytuacji dziecka” (art. 73 ust. 3 pkt 1). Kryterium tak okreÊlone jest niewystarczajàce, albowiem ∏atwo o popraw´, jeÊli sytuacja ˝yciowa dziecka
w rodzinie w∏asnej by∏a szczególnie z∏a. Krewni i powinowaci, je˝eli chcà pe∏niç funkcje rodziny zast´pczej, muszà – tak, jak inni kandydaci – dawaç gwarancj´ nale˝ytego wype∏niania tej funkcji, a nie tylko poprawy sytuacji. Pokrewieƒstwo i powinowactwo kandydatów na rodzin´ zast´pczà nie powinno stanowiç – jak obecnie – przes∏anki szczególnej preferencji. Odnosi si´ to zw∏aszcza do tworzenia spokrewnionej (spowinowaconej) rodziny zast´pczej w wypadku nagannych zawinionych zachowaƒ rodziców dziecka. Wnikliwie nale˝y zweryfikowaç zw∏aszcza kompetencje wychowawcze
dziadków, a wi´c rodziców osób, od których dziecko powinno byç odebrane i poddane pieczy zast´pczej.
Odpowiednià ró˝nic´ wieku pomi´dzy kandydatami na rodzin´ zast´pczà a dzieckiem nale˝y pojmowaç odmiennie ni˝ przy przysposobieniu. W odniesieniu do rodziny
zast´pczej „odpowiednia ró˝nica wieku” to niekoniecznie ró˝nica „pokoleniowa”, lecz
taka, która pozwoli pe∏niç nale˝ycie funkcj´ rodziców zast´pczych. Rodzin´ zast´pczà
mo˝e wi´c utworzyç tak˝e starsza siostra dla swego ma∏oletniego rodzeƒstwa. Ostro˝nie natomiast nale˝y oceniaç kompetencje wychowawcze i faktyczne mo˝liwoÊci pe∏nienia pieczy nad kilkuletnim dzieckiem przez jego dziadków w podesz∏ym wieku.
Uwzgl´dnianie zdania dziecka w sprawie umieszczenia go w rodzinie zast´pczej
jest obecnie niekwestionowanym standardem odzwierciedlonym zarówno Konwencji
o prawach dziecka jak i Konwencji Europejskiej o wykonywaniu praw dziecka (w kwestii wys∏uchania ma∏oletniego w sprawach dotyczàcych jego osoby zob. tak˝e projektowane art. art. 2161 i 576.).
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– Art. 1126.
Pierwszy paragraf projektowanego artyku∏u jest niemal dos∏ownym powtórzeniem obecnie obowiàzujàcego art. 1121 k. r. o., którego treÊç – podzia∏ uprawnieƒ,
obowiàzków i kompetencji pomi´dzy rodzinà zast´pczà lub placówkà opiekuƒczo-wychowawczà a rodzicami dziecka, którym sàd ograniczy∏ w∏adz´ rodzicielskà – nie budzi wàtpliwoÊci. Pomini´to w nim jedynie poczàtkowy fragment „je˝eli sàd nie postanowi inaczej”. Pomimo obecnego sformu∏owania przepisu wskazujàcego, ˝e to do kompetencji sàdu nale˝y ka˝dorazowo indywidualizowanie relacji pomi´dzy rodzicami dziecka a jego Êrodowiskiem zast´pczym, w praktyce stosowania omawianego przepisu kompetencja, o której mowa zwykle nie jest
uwzgl´dniana. Wyjàtkowo zapadajà orzeczenia, w których modyfikowany jest
dyspozytywny (a nie imperatywny) wzorzec podzia∏u uprawnieƒ, obowiàzków
i kompetencji mi´dzy rodziców dziecka i jego Êrodowisko zast´pcze, i to tak˝e
wtedy, gdy taka modyfikacja jest szczególnie po˝àdana. Projektowany § 2 powinien zdecydowanie usunàç wàtpliwoÊci co do dyspozytywnego charakteru unormowania zawartego w § 1 i sprzyjaç indywidualnemu kszta∏towaniu przez sàdy relacji mi´dzy rodzicami naturalnymi dziecka i podmiotami sprawujàcymi nad dzieckiem piecz´ zast´pczà.
– Art. 1127. Odr´bne przepisy wskazane w projektowanym art. 1127 k. r. o. to unormowania zawarte obecnie przede wszystkim w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy
spo∏ecznej i w aktach prawnych wydanych na jej podstawie.
Kontakty z dzieckiem
– Art. 113. Uwzgl´dniajàc dominujàce zapatrywanie doktryny i orzecznictwa, uj´to
kontakty z dzieckiem jako atrybut niezale˝ny od w∏adzy rodzicielskiej. Przepis art. 113
§ 1 w nowym brzmieniu stanowi nadto, ˝e tak˝e w odniesieniu do dziecka utrzymywanie kontaktów powinno byç nie tylko jego prawem ale i obowiàzkiem. Uj´cie tych kontaktów tylko w kategorii prawa dziecka (tak np. czyni prawo niemieckie) jest niezasadne z uwagi na to, ˝e prawo rodziców nie mia∏oby tutaj swojego odpowiednika w postaci obowiàzku dziecka. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do kontaktów ze starszym ju˝ dzieckiem.
Projektowany przepis art. 113 § 2 zawiera katalog elementów kontaktów z dzieckiem
obejmujàcy, po pierwsze, pobyt z dzieckiem, w którego zakres wchodzà odwiedziny,
spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego sta∏ego pobytu, po drugie bezpoÊrednie porozumiewanie si´, po trzecie utrzymywanie korespondencji oraz po czwarte korzystanie z innych Êrodków porozumiewania si´ na odleg∏oÊç, w tym ze Êrodków komunikacji elektronicznej. Katalog ten ma charakter otwarty, ale zawiera najwa˝niejsze
sk∏adniki kontaktów z dzieckiem i powinien u∏atwiç formu∏owanie rozstrzygni´cia sàdowego, dotyczàcego tej materii.
– Art. 1131. Podstawowe zasady regulowania sposobu utrzymywania kontaktów
okreÊlono w art. 1131 § 1 k. r. o. Przepis ten dotyczy najcz´stszego, typowego wypadku, w którym dziecko przebywa stale u jednego z rodziców. W takiej sytuacji przyj´to
jako regu∏´, ˝e rodzice okreÊlajà wspólnie sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Rodzice powinni kierowaç si´ dobrem dziecka i braç pod uwag´ jego rozsàdne
˝yczenia (zob. projektowany art. 95 § 4 k. r. o.).
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W praktyce spo∏ecznej wielu rodziców z powodzeniem i bez udzia∏u sàdu reguluje
utrzymywanie kontaktów i taka sytuacja powinna stanowiç regu∏´. Dopiero gdy zainteresowani nie mogliby osiàgnàç porozumienia, spraw´ powinien rozstrzygaç sàd opiekuƒczy.
Z istoty kontaktów – nie b´dàcych elementem w∏adzy rodzicielskiej – wynika, ˝e
rodzice nie zostajà „zwolnieni” z obowiàzku utrzymywania kontaktów z dzieckiem,
je˝eli pozbawiono ich w∏adzy rodzicielskiej albo jà ograniczono, a piecz´ nad ich
dzieckiem sprawuje opiekun lub gdy zosta∏o ono umieszczone w rodzinie zast´pczej albo w placówce opiekuƒczo – wychowawczej. To za∏o˝enie uwzgl´dnia projektowany przepis art. 1131 § 2 k. r. o., utrzymujàcy wobec takich rodziców prawo i obowiàzek kontynuowania kontaktów z dzieckiem. Taka regulacja pozwoli w szczególnoÊci na ingerencj´ sàdu w sfer´ kontaktów z dzieckiem, je˝eli rodzice pozbawieni
w∏adzy rodzicielskiej b´dà zaniedbywaç utrzymywanie kontaktów z dzieckiem, nie
chcàc lub nie potrafiàc, wspólnie rozwiàzaç spraw zwiàzanych z utrzymywaniem
kontaktów. W obecnym stanie prawnym utrzymywanie kontaktów z dzieckiem nie
jest elementem w∏adzy rodzicielskiej i nie stanowi przedmiotu obowiàzku rodziców.
Nie ma podstawy prawnej do ingerencji sàdu w przypadku rezygnacji rodzica
z utrzymywania osobistej stycznoÊci z dzieckiem (poza szczególnym wypadkiem
wskazanym w art. 111 § 1a k. r. o.).
– Art. 1132. Rodzice powinni dok∏adaç nale˝ytych staraƒ o w∏aÊciwà jakoÊç kontaktów z dzieckiem. Postawa rodzica wobec dziecka lub g∏oszone przez niego poglàdy
mogà stanowiç zagro˝enie dla prawid∏owego rozwoju dziecka. Je˝eli nasilenie takiego
negatywnego wp∏ywu b´dzie zagra˝a∏o dobru dziecka, uzasadniona b´dzie ingerencja
sàdu. Zawarty w art. 1132 § 2 k. r. o. przyk∏adowy katalog sposobów ograniczenia utrzymywania kontaktów z dzieckiem powinien u∏atwiç orzekanie w sprawach o kontakty rodziców i dzieci.
– Art. 1133 – art. 1135. Najsurowszy Êrodek w postaci zakazu utrzymywania kontaktów orzeka sàd w wypadku powa˝nego zagro˝enia lub naruszenia dobra dziecka – art.
1133 k. r. o. Wychodzàc z ogólnego za∏o˝enia, i˝ najlepszà ewentualnoÊcià jest uzdrowienie sytuacji w rodzinie pochodzenia dziecka lub przynajmniej cz´Êciowa jej poprawa, przewidziano w art. 1135 k. r. o. zmian´ rozstrzygni´cia w sprawie kontaktów w razie zmiany okolicznoÊci.
Istotnà nowoÊç na gruncie polskiego prawa rodzinnego stanowi projektowany
art. 1134 k. r. o., dajàcy sàdowi opiekuƒczemu, orzekajàcemu w sprawie kontaktów
z dzieckiem, kompetencj´ do zobowiàzania rodziców do okreÊlonego post´powania. Tak˝e w tym przepisie zawarto otwarty katalog Êrodków stosowanych przez sad,
ze wskazaniem mo˝liwoÊci kierowania rodziców do placówek lub specjalistów, zajmujàcych si´ terapià rodzinnà, poradnictwem lub Êwiadczàcych rodzinie innà stosownà pomoc. Zmiana ta nawiàzuje równie˝ do projektowanej nowelizacji art. 109
§ 2 pkt. 1 k. r. o.
Art. 1136. Wiele odr´bnych zagadnieƒ (uregulowanych w obcym ustawodawstwie)
dostrzega od dawana judykatura i doktryna w sferze kontaktów dziecka z innymi ni˝ rodzice, bliskimi mu osobami. Kwestie te b´dà rozstrzygane na podstawie art. 1136 k. r.
o., który odsy∏a do przepisów normujacych kontakty dziecka z rodzicami. W ten sposób innym osobom bliskim dziecku udzielona zostanie silna ochrona, naturalnie
z uwzgl´dnieniem zasady dobra dziecka.
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Ze wzgl´du na prawne i faktyczne skutki rozwodu w sferze stosunków osobistych
ma∏˝onków celowe jest obj´cie kognicjà sàdu rozwodowego rozstrzygania o sposobie
utrzymywania kontaktów z dzieckiem, z uwzgl´dnieniem porozumienia rozwodzàcych
si´ rodziców (art. 58 § 1 k. r. o.).
Obowiàzek alimentacyjny
– Art. 128 § 2 i 3. Uwa˝a si´, ˝e zawarcie ma∏˝eƒstwa z osobà majàcà w∏asne dziecko oznacza w znacznej mierze podj´cie obowiàzków rodzinnych wobec dziecka ma∏˝onka. Pojawia si´ wi´c obowiàzek alimentacyjny wzgl´dem pasierba, z tym jednak zastrze˝eniem, ˝e wyprzedza go obowiàzek rodziców dziecka. Dopiero w razie braku drugiego rodzica dziecka lub niemo˝liwoÊci dostarczenia Êwiadczeƒ przez niego lub przez
obojga rodziców, powstaje obowiàzek powinowatych, tj. ojczyma lub macochy.
W razie wykonywania obowiàzków rodzinnych przez ma∏˝onka rodzica dziecka,
w tym przyczyniania si´ do jego utrzymania i wychowania, istnieje wystarczajàca przes∏anka prawna i moralna do powstania obowiàzku alimentacyjnego pasierba wzgl´dem
ojczyma lub macochy. Wzajemny obowiàzek alimentacyjny mi´dzy ojczymem (macochà) a pasierbem jest jednak ponadto uzale˝niony od konkretnej sytuacji rodzinnej,
ocenianej w Êwietle tzw. wzgl´dów s∏usznoÊci. Chodzi o to, ˝e w niektórych sytuacjach
faktycznych ˝àdanie alimentów od ojczyma lub macochy, bàdê od pasierba, mo˝e
wzbudzaç sprzeciw, np. w razie niech´ci, a nawet wrogoÊci stron tego stosunku rodzinnoprawnego. Innym motywem os∏abienia omawianego obowiàzku alimentacyjnego
jest obawa, i˝ obcià˝enie tym obowiàzkiem ma∏˝onka nie b´dàcego rodzicem dziecka
wed∏ug regu∏ dotyczàcych rodziców dziecka, b´dzie powstrzymywaç od zawarcia ma∏˝eƒstwa z osobà majàcà dziecko. Zachowania takie by∏yby niekorzystne, poniewa˝ powstanie rodziny pe∏nej przez zawarcie ma∏˝eƒstwa (rodziny zrekonstruowanej) jest zjawiskiem bardziej stabilizujàcym stosunki spo∏eczne, ani˝eli podj´cie po˝ycia konkubenckiego z osobà wychowujàcà w∏asne dziecko. Kryterium s∏usznoÊci, wprowadzone
do kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego w odniesieniu do obowiàzku wzajemnej pomocy ma∏˝onków b´dàcych w separacji orzeczonej przez sàd (art. 614 § 3), w∏aÊciwie równie˝ wyrazi etycznà ocen´ ˝àdania alimentów od ojczyma (macochy) lub od pasierba.
– Art. 133 § 3. Kodeks rodzinny i opiekuƒczy nak∏ada na rodziców obowiàzek alimentacji dziecka od ma∏oletnioÊci do czasu uzyskania przez dziecko zdolnoÊci do samodzielnego utrzymania si´. Pojawia si´ wi´c doÊç cz´sto wàtpliwoÊç, kiedy dziecko,
zw∏aszcza pe∏noletnie mo˝e si´ samodzielnie utrzymaç. Rodzice nie sprawujàcy ju˝
w∏adzy rodzicielskiej nie majà decydujàcego wp∏ywu na decyzje pe∏noletniego dziecka
dotyczàce zdobywania wykszta∏cenia, bàdê rezygnacji z uzyskania kwalifikacji zawodowych. Obecna treÊç art. 133 § l k. r. o. oznacza, ˝e obowiàzek alimentacyjny rodziców
nie wygasa z datà uzyskania przez dziecko pe∏noletnoÊci, a ˝àdanie alimentów przez
pe∏noletnie dziecko cz´sto budzi wàtpliwoÊci co do istnienia nadal obowiàzku rodziców. Warto wspomnieç, ˝e w wi´kszoÊci paƒstw europejskich bezwzgl´dny obowiàzek
alimentacyjny rodziców odnosi si´ tylko do ma∏oletnich dzieci. Dalszy obowiàzek dotyczy najcz´Êciej tych dzieci pe∏noletnich, które z powodu niepe∏nosprawnoÊci, choroby
i kontynuowania kszta∏cenia si´ nie sà w stanie utrzymaç si´ samodzielnie. Odrzucajàc
koncepcj´ automatycznego wygaszania obowiàzku alimentacyjnego ju˝ z chwilà osiàgni´cia przez dziecko pe∏noletnoÊci, w projekcie proponuje si´ przyznanie rodzicom
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uprawnienia do uchylenia si´ od wykonania obowiàzku alimentacyjnego w razie zagro˝enia nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub w braku staraƒ dziecka o osiàgni´cie ˝yciowej samodzielnoÊci. Termin „nadmierny uszczerbek” jest ju˝ terminem kodeksowym, i to w przepisach alimentacyjnych (art. 134 k. r. o.).
– Art. 135 § 2 i 3. Wykonanie obowiàzku alimentacyjnego mo˝e polegaç na dostarczaniu Êrodków utrzymania lub wychowania, t j. w postaci renty pieni´˝nej, albo przez
zaspokajanie potrzeb utrzymania w ramach wspólnego gospodarstwa domowego. K. r.
o. przewiduje te˝ innà postaç wykonania obowiàzku alimentacyjnego w postaci osobistych staraƒ o utrzymanie lub wychowanie dziecka przez rodziców. Uwzgl´dniajàc sytuacj´ finansowà i rodzinnà niektórych osób zobowiàzanych do alimentacji jest po˝àdane, aby t´ postaç osobistych staraƒ o utrzymanie uprawnionego odnieÊç do wszystkich osób niepe∏nosprawnych. Cz´ste sà bowiem sytuacje, gdy zobowiàzany ma
skromne dochody, natomiast mo˝e swojà pracà i osobistymi staraniami przyczyniaç si´
do zapewniania nale˝ytych warunków bytowych osoby ma∏oletniej (np. wnukowi) bàdê
osobie niepe∏nosprawnej (np. b´dàcemu w podesz∏ym wieku ma∏˝onkowi, ojcu lub
matce, dziadkom itd). Inny wspó∏zobowiàzany, bàdê zobowiàzany w dalszej kolejnoÊci
majàcy mo˝liwoÊci zarobkowo-majàtkowe jest wtedy obowiàzany do uzupe∏niajàcych
Êwiadczeƒ pieni´˝nych. U∏atwia si´ wi´c wykonanie obowiàzku alimentacyjnego stosownie do mo˝liwoÊci poszczególnych cz∏onków rodziny. Warto zaznaczyç, ˝e osobiste starania o osob´ uprawnionà sà tak samo donios∏e i potrzebne, jak Êrodki pieni´˝ne, zw∏aszcza dla osoby niepe∏nosprawnej lub ma∏oletniego dziecka.
WàtpliwoÊci wzbudza zagadnienie wp∏ywu Êwiadczeƒ socjalnych na istnienie i zakres obowiàzku alimentacyjnego cz∏onków rodziny. Poj´cie Êwiadczeƒ socjalnych nie
jest jednolite. Âwiadczenia z ubezpieczenia spo∏ecznego (emerytura, renta inwalidzka,
renta rodzinna i inne zwiàzane ze stosunkiem prawnym ubezpieczenia pracowniczego lub z tytu∏u pracy na w∏asny rachunek) wspierajà w∏asne si∏y uprawnionego i majà
charakter roszczeniowy. To samo dotyczy Êwiadczeƒ z powszechnego zaopatrzenia
spo∏ecznego, np. zasi∏ek z tytu∏u urodzenia dziecka, zasi∏ek rodzinny. Natomiast
Êwiadczenia pomocy spo∏ecznej majà charakter sybsydiarny i nie zmniejszajà obowiàzku alimentacyjnego, który wyprzedza pomoc spo∏ecznà. Organ udzielajàcy takiej
pomocy ma roszczenie zwrotne do zobowiàzanych cz∏onków rodziny, bàdê ˝àda od
nich stosownej odp∏atnoÊci, np. za pobyt w zak∏adzie opiekuƒczym. NiepewnoÊç funkcji Êwiadczeƒ materialnych dla rodziny zast´pczej by∏a powodem cz´stych zmian legislacyjnych. Nale˝y wspieraç takie rozwiàzanie prawne, które zapobiegajà os∏abianiu
obowiàzku alimentacyjnego wzgl´dem ma∏oletniego dziecka znajdujàcego si´ w rodzinie zast´pczej. Pomoc z funduszów publicznych dla osób tworzàcych rodzin´ zast´pczà nie zwalnia z obowiàzku alimentacyjnego wobec dziecka, lecz s∏u˝y zaspokojeniu jego bie˝àcych potrzeb, których nie mo˝na zaspokoiç z alimentów nale˝nych od
krewnych stosownie do ich mo˝liwoÊci zarobkowych i majàtkowych (zob. projektowany art. 135 § 3 k. r. o.). Je˝eli rodzin´ zast´pczà tworzà osoby spoza kr´gu zobowiàzanych do alimentacji, pomoc materialna dla dziecka pozwala tym osobom pe∏niç
funkcj´ rodziców zast´pczych.
– Art. 137. Zagadnienie dochodzenia alimentów za czas ubieg∏y jest powiàzane
z przedawnieniem roszczenia. Natura prawna alimentów polega na dostarczeniu
uprawnionemu na bie˝àco Êrodków utrzymania. Dlatego trafna i nadal aktualna jest
uchwa∏a (7) SN z 28.9.1949 r. Wa. C 389/49 OSN 1951, poz. 60, wed∏ug której ˝àdanie
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dotyczàce czasu minionego mo˝e mieç na wzgl´dzie niezaspokojone potrzeby uprawnionego, wykonanie zobowiàzaƒ zaciàgni´tych przez niego dla zaspokojenia potrzeb,
zaleg∏oÊci np. w op∏atach za mieszkanie itd. Dochodzenie renty alimentacyjnej za czas
miniony powinno zostaç jednoznacznie unormowane, gdy˝ le˝y to w interesie zarówno
uprawnionego, jak i zobowiàzanego. NiepewnoÊç co do obowiàzywania zasady pro
praeterito nemo alitur, nemo vivitur rozstrzyga proponowane unormowanie w § 2 art. 137
k. r. o. Zasadne jest skrócenie terminu przedawnienia roszczenia alimentacyjnego,
gdy˝ obecnie termin ten jest nadmiernie d∏ugi w zestawieniu z funkcjà Êwiadczeƒ alimentacyjnych, s∏u˝àcych zaspokajaniu bie˝àcych potrzeb uprawnionego. Wydaje si´,
˝e z uwagi na delikatnoÊç stosunków rodzinnych i ze wzgl´du na potrzeb´ unikni´cia
obcià˝ania zobowiàzanego ponad stosownà miar´ termin jednego roku b´dzie optymalny (taki termin przewidziany jest w obcym ustawodawstwie).
– Art. 1441. Na projektowany przepis b´dà mogli powo∏ywaç si´ w szczególnoÊci
ma∏˝onkowie a tak˝e rodzice pe∏noletnich dzieci domagajàcych si´ alimentów. Natomiast wykluczony zosta∏ zarzut nadu˝ycia prawa (sprzecznoÊci z zasadami wspó∏˝ycia
spo∏ecznego) w odniesieniu do roszczenia ma∏oletniego dziecka przeciwko rodzicom,
poniewa˝ ani trudnoÊci wychowawcze, ani naganne zachowanie si´ dziecka nie zwalniajà rodziców z obowiàzku troski o dziecko, a przede wszystkim z obowiàzku jego
utrzymania i wychowania.
Odwo∏anie si´ do zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego, a nie np. do wzgl´dów s∏usznoÊci jest uzasadnione tym, ˝e konstrukcja oceny ˝àdania alimentów nawiàzuje do konstrukcji nadu˝ycia prawa podmiotowego wyra˝onej w art. 5 k. c., w którym wskazana
zosta∏a klauzula generalna zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego.
Opieka i kuratela
– Art. 148. Obowiàzujàcy obecnie Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 88,
poz. 553; ost. zm.: Dz. U. z 2005 r., Nr 178, poz. 1479), który wszed∏ w ˝ycie 1. 09. 1998
r. (art. 18 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr
88, poz. 554; ost. zm.: Dz. U. z 1998 r., Nr 113, poz. 715) stanowi w art. 51, i˝ „sàd, uznajàc za celowe orzeczenie pozbawienia lub ograniczenia praw rodzicielskich lub opiekuƒczych w razie pope∏nienia przest´pstwa na szkod´ ma∏oletniego lub we wspó∏dzia∏aniu z nim, zawiadamia o tym w∏aÊciwy sàd rodzinny”. Nie przewiduje natomiast Êrodka karnego w postaci pozbawienia praw rodzicielskich lub praw opiekuƒczych (art. 39),
które by∏o jednà z kar dodatkowych (pozbawienie praw rodzicielskich lub opiekuƒczych) przewidzianych w art. 38 pkt 2 dawnego kodeksu karnego (ustawa z dnia 19
kwietnia 1969 r., Dz. U. Nr 13, poz. 94, z 1974 r. z póên. zmian). Poniewa˝ nie mo˝na
wykluczyç, ˝e pozbawienie praw rodzicielskich lub opiekuƒczych orzeczone na podstawie przepisów k. k. z 1969 r. w stosunku do pewnych osób nadal obowiàzuje, to zakaz
ustanowienia opiekunem osoby pozbawionej praw praw rodzicielskich lub praw opiekuƒczych nale˝y zachowaç, ale nie w tekÊcie k. r. o., lecz w unormowaniach ustawy nowelizujàcej k. r. o. (zob. ni˝ej uzasadnienie dla art. 7 ust. 3).
Opiekunem ma∏oletniego nie powinna byç ustanowiona tak˝e osoba, która jest
lub by∏a pozbawiona w∏adzy rodzicielskiej albo zosta∏a skazana za przest´pstwo
przeciwko wolnoÊci seksualnej lub obyczajnoÊci na szkod´ ma∏oletniego. W zwiàzku
z poszerzeniem listy Êrodków karnych (art. 39 k. k.) zakaz ustanawiania opiekunem
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ma∏oletniego nale˝y rozciàgnàç na osob´, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia dzia∏alnoÊci zwiàzanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacjà ma∏oletnich lub
opiekà nad nimi, albo obowiàzek powstrzymywania si´ od przebywania w okreÊlonych Êrodowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania si´ z okreÊlonymi osobami
lub zakaz opuszczania okreÊlonego miejsca pobytu bez zgody sàdu (zob. te˝ art. art.
41 § 1a i 41a k. k.).
– Art. 149. Proponowana zmiana brzmienia art. 149 § 3 k. r. o. polega na dostosowaniu terminologii ustawowej w nim stosowanej do terminologii u˝ywanej zarówno
w samym k. r. o., jak i w obowiàzujàcych unormowaniach pozakodeksowych (w szczególnoÊci termin „jednostka organizacyjna pomocy spo∏ecznej” jest definiowany w art.
6 pkt 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej). Do w∏aÊciwoÊci organów gminy przesz∏o jako zadanie zlecone wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego (art.
3 pkt 5j ustawy z 17 maja 1990 r. o podziale zadaƒ i kompetencji okreÊlonych w ustawach szczególnych pomi´dzy organy gminy a organy administracji rzàdowej oraz
o zmianie niektórych ustaw, Dz. U. Nr 34, poz. 198, ze zmian.). Ustawa o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póên. zmian.) do kategorii jednostek organizacyjnych
pomocy spo∏ecznej zalicza (art. 6 pkt 5): regionalny oÊrodek polityki spo∏ecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, oÊrodek pomocy spo∏ecznej, dom pomocy spo∏ecznej,
placówk´ specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, placówk´ opiekuƒczo-wychowawczà, oÊrodek adopcyjno-opiekuƒczy, oÊrodek wsparcia i oÊrodek interwencji
kryzysowej. Wed∏ug art. 112 ust. 10 u. p. s., w brzmieniu obecnie obowiàzujàcym, kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie wspó∏pracuje z sàdem w sprawach dotyczàcych opieki i wychowania dzieci pozbawionych ca∏kowicie lub cz´Êciowo opieki
rodzicielskiej.
Do k. r. o. wprowadzone zosta∏o ustawà z 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuƒczy (Dz. U. Nr 45, poz. 234) okreÊlenie placówka „opiekuƒczo
– wychowawcza” z zachowaniem jednak terminu „zak∏ad wychowawczy” w niezmienionych przepisach (w szczególnoÊci w art. 149 § 3 k. r. o.). Uwzgl´dniajàc unormowania
ustawy z 26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich (t. jedn.: Dz. U.
z 2002 r. Nr 11, poz. 109, ost. zm.: Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1413) i rozporzàdzenia
MS z 17. 10. 2001 r. w sprawie zak∏adów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U.
Nr 124, poz. 1359), nale˝y w art. 149 § 3 k. r. o. u˝yç okreÊleƒ „zak∏ad poprawczy”
i „schronisko dla nieletnich”.
– Art. 150. Uchylenie przepisu art. 150 k. r. o. b´dzie wyrazem formalnej rezygnacji
z t. zw. opieki zak∏adowej nad ma∏oletnim. Nie bez powodu nie zosta∏o wydane dotychczas rozporzàdzenie, o którym mowa w art. 150 k. r. o. Anachroniczna koncepcja opieki zak∏adowej nie odpowiada wymaganiom i postulatom nowoczesnej pedagogiki. Tak˝e wtedy, gdy dziecko przebywa w zak∏adzie wychowawczym (obecnie – w placówce
opiekuƒczo – wychowawczej, zak∏adzie poprawczym albo schronisku dla nieletnich),
opieka nad nim powinna byç powierzona osobom fizycznym, i to wywodzàcym si´ spoza grona pracowników placówki opiekuƒczej. Chodzi w szczególnoÊci o nale˝yte
i obiektywne kontrolowanie warunków pobytu ma∏oletniego w placówce. Koncepcja
opieki zak∏adowej w dos∏ownym znaczeniu tego okreÊlenia (powierzonej placówkom
opiekuƒczym lub organizacjom spo∏ecznym) zosta∏a uznana nie tylko za niekorzystnà
dla ma∏oletniego, lecz tak˝e za wadliwà jurydycznie ze wzgl´du na charakter podmiotu
wykonujàcego (jednostka organizacyjna, w szczególnoÊci – osoba prawna).
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Art. 158.
Obecna treÊç art. 158 mo˝e zostaç z przepisu usuni´ta, poniewa˝ do sprawowania
opieki b´dà nadal stosowane odpowiednio przepisy o w∏adzy rodzicielskiej (art. 155 §
2 k. r. o.), a wi´c tak˝e projektowany art. 95 § 4 („Rodzice przed powzi´ciem decyzji
w wa˝niejszych sprawach dotyczàcych osoby lub majàtku dziecka powinni je wys∏uchaç, je˝eli rozwój umys∏owy, stan zdrowia i stopieƒ dojrza∏oÊci dziecka na to pozwala
oraz uwzgl´dniç w miar´ mo˝liwoÊci jego rozsàdne ˝yczenia.”).
Natomiast nowe brzmienie art. 158 dostosowane zosta∏o do projektowanego § 2 art.
96 § 2 k. r. o. Stanowi on, i˝ rodzice, którzy majà ograniczonà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych i uczestniczà w sprawowaniu bie˝àcej pieczy nad osobà dziecka i jego wychowaniu. Opiekun o decyzjach w wa˝niejszych sprawach, które dotyczà osoby lub
majàtku ma∏oletniego powinien wi´c informowaç jego rodziców, którzy uczestniczà
w sprawowaniu bie˝àcej pieczy nad osobà dziecka i jego wychowaniu.
Art. 162; 163 i 179. Coraz cz´Êciej zdarzajà si´ przypadki ca∏kowitej bezskutecznoÊci ˝àdaƒ sàdów rodzinnych kierowanych na podstawie art. 149 § 3 k. r. o.
do gminnych lub miejskich oÊrodków pomocy spo∏ecznej w celu wskazania osób,
którym sàd móg∏by powierzyç opiek´ nad osobami ca∏kowicie ubezw∏asnowolnionymi i kuratel´ nad osobami cz´Êciowo ubezw∏asnowolnionymi. Obowiàzujàce
obecnie przepisy k. r. o. nak∏adajà na ka˝dego, kto zostanie ustanowiony przez
sàd opiekuƒczy opiekunem obowiàzek obj´cia opieki i dopuszczajà zwolnienie od
tego obowiàzku z wa˝nych powodów (art. 152 k. r. o.). Zasada, o której mowa odnosi si´ zarówno do opieki nad ma∏oletnim, opieki nad ca∏kowicie ubezw∏asnowolnionym (art. 152 w zw. z art. 175 k. r. o.), jak i do kurateli dla cz´Êciowo ubezw∏asnowolnionych (art. 152 w zw. z art. 178 §2 k. r. o.;). Sàd opiekuƒczy mo˝e wymierzyç grzywn´ osobie, która uchyla si´ od obj´cia opieki (art. 598 § 1 k. p. c.). Obj´cie opieki stanowi wi´c nie tylko obowiàzek honorowy i obywatelski, lecz jest tak˝e powinnoÊcià prawnà. W zasadzie jednak nie ma mo˝liwoÊci skutecznego wyegzekwowania obj´cia opieki. Grzywna w celu przymuszenia do spe∏nienia powinnoÊci obj´cia opieki nie musi spowodowaç obj´cia opieki przez z∏o˝enie przyrzeczenia przed sàdem opiekuƒczym (art. 153 k. r. o.). Osoba przymuszana grzywnà do
obj´cia opieki z regu∏y nie wywià˝e si´ nale˝ycie z obowiàzków opiekuna, a prawdopodobieƒstwo takiego zachowania powinno wykluczyç ustanowienie jej opiekunem (art. 148 k. r. o.).
Zmiany wskazanych przepisów nie sà potrzebne. Trzeba natomiast rozwa˝yç
wprowadzenie ogólnej zasady wynagradzania opiekuna. Niech´ç do podejmowania
obowiàzków opiekuna (w szczególnoÊci – wobec osoby ca∏kowicie ubezw∏asnowolnionej) jest powodowana zarówno obawami przed niepodo∏aniem obowiàzkom
sprawowania pieczy i zarzàdu sprawami majàtkowymi podopiecznego, jak i obawà
przed poniesieniem kosztów sprawowania obj´tej funkcji, mimo ustawowej regulacji
dochodzenia zwrotu poniesionych nak∏adów i wydatków (art. 163 k. r. o.) oraz czasoch∏onnoÊcià funkcji opiekuna lub kuratora. Zasada sprawowania opieki (uznanej
za obywatelskà powinnoÊç) bez wynagrodzenia, z wyjàtkiem dotyczàcym znacznego nak∏adu pracy na zarzàd majàtkiem pupila (art. 162 § 2 k. r. o.), jest kwestionowana. Tak˝e bowiem osobiste starania o osob´ podopiecznego i piecza nad nim wymagajà cz´sto znacznego poÊwi´cenia w∏asnego czasu kosztem pracy zarobkowej
lub odpoczynku.
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Nale˝y zatem przyjàç zasad´ odp∏atnoÊci za sprawowanie opieki (na ˝àdanie ustanowionego opiekuna) – zarówno w zakresie zarzàdu majàtkiem pupila, jak i – pieczy
nad jego osobà, z zastrze˝eniem odmowy przyznania wynagrodzenia, je˝eli nak∏ad
pracy opiekuna by∏by nieznaczny lub gdy sprawowanie opieki czyni∏oby zadoÊç zasadom wspó∏˝ycia spo∏ecznego. Wynagrodzenie opiekuna wyp∏acane by∏oby ze Êrodków
publicznych na podstawie przepisów o pomocy spo∏ecznej, je˝eli pupil nie mia∏by odpowiednich dochodów lub majàtku (zmiana art. 162 k. r. o.). Analogicznie zosta∏aby
okreÊlona odp∏atnoÊç us∏ug kuratora, przy czym nadal obowiàzywa∏aby zasada pokrywania wynagrodzenia kuratora przez osob´, na której wniosek kurator zosta∏ ustanowiony. W braku zaÊ odpowiednich dochodów lub majàtku osoby, dla której kuratela zosta∏a ustanowiona z urz´du, wynagrodzenie kuratora by∏oby wyp∏acane ze Êrodków publicznych (zmiana brzmienia art. 179 k. r. o.).
Art. 2 projektowanej ustawy.
Kodeks cywilny
– Art. 6801. Proponowana zmiana brzmienia art. 6801 k. c. powinna dostosowaç
treÊç przepisu do obowiàzujàcych od 20. 01. 2005 r. unormowaƒ stosunków majàtkowych ma∏˝eƒskich, które dopuÊci∏y przyj´cie przez ma∏˝onków w umowie majàtkowej
ma∏˝eƒskiej ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej z wyrównaniem dorobków i w konsekwencji mo˝liwoÊci istnienia takiej rozdzielnoÊci majàtkowej przewidujà jako rezultat
powstania ustroju przymusowego nie tylko ustanie (zniesienie) majàtkowej wspólnoÊci
ma∏˝eƒskiej, lecz tak˝e powstanie (pe∏nej) rozdzielnoÊci majàtkowej w miejsce ustroju
rozdzielnoÊci majàtkowej z wyrównaniem dorobków.
Art. 3 projektowanej ustawy.
Kodeks post´powania cywilnego
– Art. 17 pkt 4. W celu dostosowania brzmienia art. 17 pkt 4 k. p. c. do unormowaƒ
stosunków majàtkowych ma∏˝eƒskich w k. r. o., obowiàzujàcych od 20. 01. 2005 r.,
zwrot „zniesienie wspólnoÊci majàtkowej” nale˝y zastàpiç zwrotem „ustanowienie rozdzielnoÊci majàtkowej”
– Art. 2161. Unormowanie art. 72 ust. 3 Konstytucji nakazujàce wys∏uchanie i w miar´ mo˝liwoÊci uwzgl´dnienie zdania dziecka przez organy w∏adzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko i analogiczne postanowienia art. 12 Konwencji o prawach dziecka powinny znaleêç nale˝yte odzwierciedlenie tak˝e w unormowaniach k. p.
c., w szczególnoÊci dotyczàcych kszta∏towania kontaktów z dzieckiem (zob. te˝ projektowany § 4 w art. 95 k. r. o.). Wyraêne wskazanie takiego obowiàzku odpowiada tak˝e
trzeciej zasadzie Rekomendacji nr R/84/4 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 28 lutego 1984 r. w sprawie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, zawierajàcej postulat, skierowany do organu podejmujàcego decyzje w sprawie obowiàzków rodzicielskich, zapoznania si´ ze stanowiskiem dziecka [„W∏aÊciwy organ zobowiàzany do podj´cia decyzji w sprawie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej lub jej wykonywania, dotyczàcej podstawowych interesów dziecka, powinien zapoznaç si´ z jego stanowiskiem, o ile stopieƒ
dojrza∏oÊci dziecka na to pozwala”].
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Projektowany przepis art. 2161 k. p. c. dotyczy∏by ustalania w procesie praw tylko
niemajàtkowych, w szczególnoÊci w zwiàzku z kszta∏towaniem w∏adzy rodzicielskiej
w sprawach o rozwód, uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, separacj´ (425 k. p. c.), ustaleniem lub zaprzeczeniem pochodzenia dziecka, uniewa˝nieniem uznania dziecka
i rozwiàzaniem przysposobienia (art. 453 k. p. c.). Nie by∏oby natomiast celowe stosowanie omawianego przepisu w sprawach alimentacyjnych; por. te˝ proponowane
nowe brzmienie § 2 w art. 576 k. p. c., który w post´powaniu nieprocesowym dotyczy wys∏uchania ma∏oletniego zarówno w sprawach dotyczàcych osoby, jak i majàtku ma∏oletniego.
– Art. 452. Zmiana brzmienia przepisu polega na zastàpieniu zwrotu „zniesienie
wspólnoÊci majàtkowej” zwrotem „ustanowienie rozdzielnoÊci majàtkowej”, adekwatnie do unormowaƒ stosunków majàtkowych ma∏˝eƒskich w k. r. o., obowiàzujàcych od
dnia 20 stycznia 2005 r.
– Art. 453; art. 454; art. 4541; art. 456; art. 4561; art. 457. Proponowane zmiany
brzmienia przepisów lub projektowane nowe przepisy pozostajà w zwiàzku z projektowanymi unormowaniami k. r. o. o ustaleniu i zaprzeczeniu macierzyƒstwa, o uznaniu ojcostwa i ustaleniu bezskutecznoÊci uznania ojcostwa. Przepis § 3 w art. 456 k. p. c. jest
normatywnym wyrazem przyj´tej w k. r. o. zasady wykluczenia zmiany stanu cywilnego
osoby zmar∏ej z wyjàtkiem kontynuowania przez zst´pnych zmar∏ego powoda procesu
o ustalenie macierzyƒstwa albo ojcostwa.
– Art. 4531. Projekt ustawy przyznaje rodzicom dziecka, majàcym ograniczonà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych (z powodu wieku albo ubezw∏asnowolnienia cz´Êciowego), zdolnoÊç procesowà do dochodzenia ustalenia lub zaprzeczenia pochodzenia
dziecka. Jednak˝e ma∏oletni takà zdolnoÊç procesowà mieliby dopiero po ukoƒczeniu
16 lat. Dost´pnoÊç pewnego dowodu biologicznego w postaci badania kodu genetycznego wyklucza ryzyko naruszenia interesów wskazanych osób, które zechcà dochodziç ustalenia lub zaprzeczenia pochodzenia od nich okreÊlonego dziecka.
– Art. 576 § 2. Projektowany przepis jest odpowiednikiem proponowanego art. 2161
k. p. c., który ma mieç zastosowanie w procesie, z wy∏àczeniem spraw dotyczàcych
majàtku dziecka (zob. uzasadnienie art. 2161). W post´powaniu nieprocesowym sàd
mia∏by obowiàzek wys∏uchania ma∏oletniego tak˝e w sprawach dotyczàcych jego majàtku (w szczególnoÊci w sprawie o zezwolenie na dokonanie czynnoÊci przekraczajàcej zakres zwyk∏ego zarzàdu majàtkiem dziecka).
– Art. 579. Zmiana przepisu art. 579 k. p. c. polega jedynie na zastàpieniu zwrotu
„zakazanie osobistej stycznoÊci z dzieckiem” zwrotem „ustalenie, ograniczenie albo zakazanie kontaktów z dzieckiem”, stosownie do projektowanej w k. r. o. regulacji kontaktów z dzieckiem (art. 113 – 1136 k. r. o.).
– Art. 5791. W proponowanych przepisach §2 i 3 art. 1124 k. r. o. sformu∏owany zosta∏ nakaz niezw∏ocznego powiadamiania sàdu opiekuƒczego o umieszczeniu dziecka
bez orzeczenia sàdu w placówce opiekuƒczo – wychowawczej albo w rodzinie zast´pczej, co mo˝e byç usprawiedliwione nag∏oÊcià danego wypadku. Projektowany przepis
§ 1 w art. 5791 k. p. c. jest konsekwencjà wskazanych unormowaƒ materialnoprawnych,
ustanawiajàcych zasad´ sàdowego nadzoru nad systemem pieczy zast´pczej.
– Art. 581 k. p. c. Zmiana brzmienia art. 581 k. p. c. uzasadniona jest tym, i˝ projekt
ustawy przewiduje ˝e w sytuacji typowej do uznania ojcostwa dochodzi w Polsce,
przed kierownikiem USC (zob. projektowany art. 73 § 1 i 4 k. r. o.).
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W razie odmowy przez kierownika urz´du stanu cywilnego odebrania oÊwiadczeƒ
koniecznych do uznania ojcostwa sàd opiekuƒczy dokonuje kontroli zasadnoÊci stanowiska kierownika USC. Takie rozwiàzanie, mimo ˝e nast´pujàce w specyficznej formie,
nie majàcej charakteru „odwo∏ania” w Êcis∏ym znaczeniu tego poj´cia, jest zbli˝one do
rozwiàzania zawartego w art. 7 ust 2 Prawa o a. s. c. Zgodnie z tym przepisem, je˝eli
kierownik urz´du stanu cywilnego odmawia przyj´cia okreÊlonego oÊwiadczenia, wydania zaÊwiadczenia, zezwolenia itp., powiadamia na piÊmie osob´ zainteresowanà
o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia dor´czenia
jej pisma kierownika urz´du stanu cywilnego mo˝e wystàpiç z wnioskiem do sàdu rejonowego w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ urz´du stanu cywilnego o rozstrzygni´cie, czy okolicznoÊci przedstawione przez kierownika urz´du stanu cywilnego uzasadniajà odmow´ dokonania czynnoÊci. Prawomocne postanowienie sàdu wià˝e kierownika urz´du stanu cywilnego.
Projekt nie przejà∏ w przypadku odmowy przyj´cia oÊwiadczeƒ koniecznych do uznania ojcostwa rozwiàzania zawartego w powo∏anym art. 7 Prawa o a. s. c. Jest to uzasadnione w szczególnoÊci tym, ˝e powinno nastàpiç – najszybciej jak to mo˝liwe – ustalenie stanu cywilnego dziecka (gdy sàd uzna stanowisko kierownika USC za nieuzasadnione – niezw∏ocznie przyjmie oÊwiadczenia konieczne do uznania ojcostwa). W razie
wàtpliwoÊci co do zgodnoÊci uznania ojcostwa z „prawdà genetycznà”, ewentualne uzale˝nienie przyj´cia oÊwiadczeƒ od potwierdzenia pochodzenia dziecka od okreÊlonego
m´˝czyzny (w razie wàtpliwoÊci) przez badania genetyczne powinno nastàpiç w post´powaniu przed sàdem. Ten bowiem sposób uwiarygodnienia oÊwiadczeƒ koniecznych
do uznania ojcostwa stanowi g∏´bokie wkroczenie w sfer´ dóbr osobistych zainteresowanych osób i wymaga odpowiedniej wiedzy umo˝liwiajàcej wskazanie w∏aÊciwej placówki naukowej oraz nale˝ytego sformu∏owania wniosku o przeprowadzenie badaƒ.
Uzale˝nienie przyj´cia oÊwiadczeƒ koniecznych do uznania ojcostwa od wyniku badania genetycznego, gdy zaistnia∏y wàtpliwoÊci co do pochodzenia dziecka, jest zgodne z wiodàcym za∏o˝eniem nowelizacji, i˝ uznanie ojcostwa powinno byç dokonane tylko przez ojca genetycznego. Badanie genetyczne powinna przeprowadziç wiarygodna,
atestowana na badania DNA, placówka naukowa, zaÊ organ, który je zleci∏ winien dysponowaç pewnym niezb´dnym minimum wiedzy specjalistycznej umo˝liwiajàcej ocen´
wyniku badania. Takà wiedzà dysponujà s´dziowie rodzinni orzekajàcy w sprawach dotyczàcych pochodzenia dziecka od rodziców.
Mo˝liwoÊç zarzàdzenia przez sàd opiekuƒczy badania genetycznego i uzale˝nienia
od jego wyniku uznania ojcostwa jest racjonalne tak˝e z tej przyczyny, ˝e pozwala uniknàç rozpoznania sprawy o ustalenie ojcostwa w trybie procesowym (zob. art. 84 k. r.
o.), bez zmniejszenia prawdopodobieƒstwa ustalenia stanu cywilnego dziecka zgodnie
z „prawdà genetycznà”.
Ustalenie w∏aÊciwoÊci sàdu ze wzgl´du na siedzib´ urz´du stanu cywilnego, którego
kierownik odmówi∏ przyj´cia oÊwiadczeƒ koniecznych do uznania, z regu∏y jest korzystne dla zainteresowanych, bowiem najcz´Êciej zg∏aszajà oni pragnienie ustalenia ojcostwa przez jego uznanie w USC najbli˝szym od ich miejsca zamieszkania, wobec czego
tak˝e wskazany w projekcie sàd opiekuƒczy b´dzie dla nich sàdem najbli˝ej po∏o˝onym.
– Art. 5821. Kontakty z dzieckiem majà taki walor jak istotne sprawy dziecka. Rozstrzygni´cie o nich w razie braku porozumienia rodziców i innych osób uprawnionych
do kontaktów (zob. projektowany art. 1136 k. r. o.) powinno wi´c byç poprzedzone z∏o-
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˝eniem oÊwiadczeƒ przez osoby zainteresowane, chyba ˝e ich wys∏uchanie by∏oby po∏àczone z nadmiernymi trudnoÊciami.
Przepis § 2 projektowanego art. 5821 k. r. o. uwzgl´dnia postulowany w standardach
mi´dzynarodowych wymóg zapewnienia w prawie krajowym kilku (przynajmniej –
trzech) zabezpieczeƒ wykonywania kontaktów z dzieckiem (zob. art. 10 Konwencji
przyj´tej przez paƒstwa cz∏onkowskie Rady Europy w Wilnie w maju 2002 r. w sprawie
kontaktów z dzieçmi).
– Art. 59814. Proponowany przepis powinien u∏atwiç zapobieganie utrwalaniu sytuacji
zagra˝ajàcych dobru dziecka lub pupila przez osoby zobowiàzane do ich oddania
i znacznie przyspieszyç ponowne odebranie dziecka lub pupila od tej samej osoby zobowiàzanej. Przepis dotyczy ponownego naruszenia postanowienia dotyczàcego w∏adzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dziecka, opieki lub kontaktów z dzieckiem w okresie
3 miesi´cy od jego wydania, naturalnie tego postanowienia, które zosta∏o uwzgl´dnione
w post´powaniu o odebranie osoby zakoƒczone postanowieniem, które mia∏oby byç ponownie wykorzystane do odebrania osoby. Je˝eli zaÊ po wykonaniu postanowienia
o odebraniu osoby zapad∏o nowe postanowienie dotyczàce w∏adzy rodzicielskiej, miejsca
zamieszkania dziecka, opieki lub kontaktów z dzieckiem, konieczne b´dzie – ze wzgl´du
na zmian´ okolicznoÊci – uzyskanie nowego postanowienia o odebraniu osoby.
– Art. 755 § 1 pkt 4. Uzupe∏nienie przepisu § pkt 4 § 1 art. 755 k. p. c. polega na
wskazaniu mo˝liwoÊci zastosowania tak˝e w post´powaniu zabezpieczajàcym porozumienia rodziców o sposobie wykonywania w∏adzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, które wg projektu zmian k. r. o. powinno byç uwzgl´dniane w kszta∏towaniu przez sàd w∏adzy rodzicielskiej, zw∏aszcza w razie powierzania pe∏nej w∏adzy
rodzicielskiej obojgu rodzicom pozostajàcym w roz∏àczeniu.
Art. 4 projektowanej ustawy.
PASC
– Art. 40 ust. 3a Ze wzgl´du na proponowany w obecnym projekcie nowelizacji
przepis § 3 art. 88 k. r. o. nale˝y w art. 40 p. a. s. c. dodaç ust. 3a nak∏adajàcy obowiàzek sporzàdzenia protoko∏u z przyj´cia oÊwiadczeƒ w sprawie nazwiska dziecka.
– Art. 43 ust. 2a. Celem przepisu art. 43 ust. 2a jest: umo˝liwienie zainteresowanym
dok∏adnego przemyÊlenia decyzji dotyczàcej uznania ojcostwa, rozwa˝ne podejmowanie decyzji o odmowie przyj´cia oÊwiadczeƒ przez kierownika USC, przyspieszenie
ewentualnych dalszych czynnoÊci, które podejmie sàd, je˝eli zainteresowani, kwestionujàcy zasadnoÊç odmowy stawià si´ w sàdzie opiekuƒczym, aby ponowiç zamiar z∏o˝enia oÊwiadczeƒ koniecznych do uznania, ograniczenie prawdopodobieƒstwa uznania niezgodnego z „prawdà genetycznà”, dokonywanego w z∏ej wierze (w szczególnoÊci – w innym USC ni˝ ten, w którym sporzàdzono akt urodzenia dziecka).
Art. 5 projektowanej ustawy.
Uchylenie art. 73 ust. 3 ustawy o pomocy spo∏ecznej
Podstawowe kryteria doboru kandydatów do pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej
zostanà – zgodnie z projektem – sformu∏owane w Kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym. Tylko szczegó∏owe okreÊlenie wymagaƒ stawianych kandydatom mo˝e zaÊ
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znajdowaç si´ w przepisach z dziedziny pomocy spo∏ecznej. Projekt (art. 4a) przewiduje wi´c uchylenie ust. 3 art. 73 u. p. s. (zob. te˝ szczegó∏owe uwagi do proponowanego art. 1125.
Art. 6 projektowanej ustawy.
Projektowane uznanie ojcostwa i ustalenie bezskutecznoÊci uznania ojcostwa b´dà
powodowaç takie skutki prawne, jak obecne uznanie dziecka i uniewa˝nienie uznania
dziecka, zatem mo˝na zrezygnowaç z niepewnej metody zmiany brzmienia wielu przepisów usytuowanych w rozmaitych aktach prawnych a u˝ywajàcych zmienianych oznaczeƒ takich samych instytucji prawnych.
Art. 7 projektowanej ustawy. Przepisy koƒcowe i przejÊciowe
Art. 7 ust. 3.
Nie mo˝na wykluczyç, ˝e pozbawienie praw rodzicielskich lub opiekuƒczych orzeczone na podstawie przepisów k. k. z 1969 r. w stosunku do pewnych osób nadal obowiàzuje. Osoby takie powinny byç wy∏àczone z kr´gu kandydatów na opiekunów.
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ORZECZNICTWO
Sygn. Akt III CZP 98/05

Uchwa∏a
sk∏adu siedmiu s´dziów Sàdu Najwy˝szego
Dnia 8 marca 2006 r.

Sàd Najwy˝szy na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 8 marca
200 6 r., przy udziale prokuratora Prokuratury Krajowej Jana Szewczyka, na
skutek zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Praw Obywatelskich we wniosku z dnia 31 sierpnia 2005 r., Nr RPO – 513487 – XI/05,:
Czy wydajàc postanowienie w trybie art. 755 § 1 k. p. c. dotyczàce uregulowania na czas trwania post´powania kontaktów z rodzicem odseparowanym od dziecka sàd zwiàzany jest treÊcià art. 113 § 1 k. r. o., a zatem
czy w postanowieniu zabezpieczajàcym mo˝e byç orzeczony zakaz osobistej stycznoÊci z dzieckiem wzgl´dem rodzica dysponujàcego w∏adzà
rodzicielskà przy braku wczeÊniejszego orzeczenia sàdu o pozbawieniu
w∏adzy rodzicielskiej tego dziecka?
podjà∏ uchwa∏´:
Przepis art. 113 § 1 k. r. o. nie wy∏àcza udzielenia na podstawie art.
755 § 1 k. p. c. zabezpieczenia przez zakazanie rodzicom niepozbawionym w∏adzy rodzicielskiej osobistej stycznoÊci z dzieckiem.
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WARTO PRZECZYTAå
El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska
Orzekanie separacji
Instytut Wymiaru SprawiedliwoÊci
Oficyna Naukowa, Warszawa 2006
Autorka, w ramach swojego zaanga˝owania w Instytucie Wymiaru SprawiedliwoÊci (dalej: IWS), nie po raz pierwszy porusza zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego. W tej samej serii (tj. ksià˝ek IWS wydawanych nak∏adem wydawnictwa Oficyna Naukowa), ukaza∏a si´ uprzednio inna niezmiernie wa˝na
dla praktyki sàdowej monografia pt. „Adopcje zagraniczne w praktyce sàdów
polskich”. Nie mo˝na te˝ pominàç mniej obszernych i przez to niepublikowanych w formie ksià˝kowej, ale tak˝e mogàcych byç przedmiotem zainteresowania praktyków prawa rodzinnego, opracowaƒ przygotowanych przez Autork´ dla IWS: 1
Wymienione opracowania ∏àczy wspólny schemat charakterystyczny dla
opracowaƒ IWS. Ich zasadniczà cz´Êcià jest relacja z badaƒ aktowych, poprzedzona analizà stanu prawnego i zakoƒczona wnioskami. Schemat ten odnajdujemy w omawianej publikacji. Analiza stanu prawnego zas∏uguje na wyró˝nienie ze wzgl´du na prób´ wyró˝nienia odr´bnoÊci sprawy o separacj´ w stosunku do sprawy rozwodowej. Wiele opracowaƒ, zw∏aszcza w poczàtkowej fazie obowiàzywania przepisów o separacji, poprzestawa∏o na konstatacji, ˝e aktualne pozostajà oceny sformu∏owane przez doktryn´ i orzecznictwo na tle
spraw rozwodowych. Tymczasem Autorka konsekwentnie analizuje ratio legis
poszczególnych rozwiàzaƒ odbiegajàcych od rozwiàzaƒ rozwodowych i praktycznà realizacj´ tych za∏o˝eƒ ustawodawcy. Nie zdradzajàc najistotniejszych
wniosków z badaƒ, mo˝na stwierdziç, ˝e badania te wykaza∏y, i˝ cele i za∏o˝enia przyj´te przez ustawodawc´ raczej nie sà realizowane zgodnie z pierwot-

1

Przypomnienie tych opracowaƒ jest te˝ dlatego istotne, ˝e czytelnicy Kwartalnika wskazujà niektóre
z tematów opracowanych przez Autork´ jako warte poruszenia w Kwartalniku. Mo˝na zatem wskazaç
nast´pujàce opracowania Autorki sporzàdzone dla IWS:
„Konwencja haska dotyczàca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granic´ a przepisy polskiego prawa” (1999), „Realizacja prawa do osobistej stycznoÊci w formie spotkaƒ osoby bliskiej z
dzieckiem w obecnoÊci kuratora” (1998), „Rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny – art. 24
k. r. o.” (1999), „Zniesienie przez sàd ma∏˝eƒskiej wspólnoÊci majàtkowej” (1999), „Sprawy o odebranie dziecka podlegajàcego w∏adzy rodzicielskiej w praktyce sàdowej” (2004), „Zniesienie separacji”
(2002), „Poglàdy pracowników oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych na temat tajemnicy przysposobienia” (2002), „Uniewa˝nienie uznania dziecka i stwierdzenie niewa˝noÊci uznania w praktyce sàdowe w okresie od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. Sprawozdanie z badania pilota˝owego.” (2004), „Powództwo prokuratora o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o uniewa˝nienie uznania dziecka” (2005).
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nymi zamys∏ami. Na przyk∏ad okazuje si´, ˝e w niewielkim zakresie separacja
jest wybierana ze wzgl´dów Êwiatopoglàdowych, co by∏o jednym z za∏o˝eƒ
ustawodawcy. Niemniej, nie potwierdzi∏y si´ równie˝ niektóre obawy przed
nadu˝yciami, np. co do wykorzystania separacji dla ucieczki przed wierzycielami (chocia˝ Autorka nie wyklucza istnienia zjawiska, wyniki badaƒ ani go nie
potwierdzi∏y, ani nie wykluczy∏y).
Najbardziej donios∏a jest jednak konstatacja wyra˝ona na marginesie g∏ównych rozwa˝aƒ (gdy˝ dotyczy okresu nieobj´tego badaniami aktowymi), ˝e do
„kariery” separacji przyczyni∏y si´ niefortunne zmiany w prawie publicznym,
rozró˝niajàce wysokoÊç wsparcia spo∏ecznego z tytu∏u wychowywania dzieci
na niekorzyÊç rodzin pe∏nych. Nie jest równie˝ optymistyczne nasuwajàce si´
z analizy akt spostrze˝enie, ˝e dzia∏alnoÊç mediacyjna sàdu by∏a znikoma
(analiza dotyczy okresu, kiedy mediacja pozasàdowa nie by∏a jeszcze wprowadzona do k. p. c.), podobnie jak efekty posiedzeƒ pojednawczych, do których
sàdy przywiàzywa∏y jeszcze mniejszà wag´ ni˝ w przypadku spraw rozwodowych. Wydaje si´, ˝e te wnioski stanowià dodatkowe uzasadnienie trafnoÊci
odstàpienia od posiedzenia pojednawczego na rzecz mediacji pozasàdowej.
Wnioski wyciàgni´te przez Autork´ opierajà si´ na szerokim materiale badawczym. Jak ju˝ bowiem wspomniano, trzon i esencj´ omawianej monografii
stanowi relacja z badaƒ 268 akt spraw procesowych i 56 akt spraw nieprocesowych o separacj´. W ramach analizy akt sàdowych Autorka zebra∏a dane liczbowe dotyczàce obj´tych badaniem aspektów, na ich podstawie obliczy∏a najistotniejsze i ilustratywne dla danej kwestii proporcje i sformu∏owa∏a wnioski.
Wspomniana statystyka obejmuje w szczególnoÊci nast´pujàce aspekty spraw
separacyjnych: demograficzna i spo∏eczna charakterystyka ma∏˝eƒstw ubiegajàcych si´ o orzeczenie separacji, uzasadnienie wystàpienia z ˝àdaniem, stanowisko strony pozwanej, posiedzenie pojednawcze i próby mediacyjne, zastosowanie art. 440 i 443 k. p. c., ustalenia sàdu, sposób rozstrzygni´cia sprawy.
Autorka analizuje wymienione aspekty odr´bnie dla trzech grup spraw;
a mianowicie: rozpoznanych w procesie i zakoƒczonych orzeczeniem separacji, rozpoznanych w procesie i zakoƒczonych orzeczeniem rozwodu oraz rozpoznanych w post´powaniu nieprocesowym.
Niemniej ilustratywne od statystyki jest przytoczenie przyk∏adowych „historii” kryzysu ma∏˝eƒskiego, wynikajàcych z materia∏u zebranego w wybranych
sprawach. Te „historie” stanowià ilustracj´ dla wyró˝nionych przez Autork´ elementów stanu faktycznego sprawy: wybór separacji jako Êrodka rozwiàzania
kryzysu z przyczyn Êwiatopoglàdowych, niewiernoÊç pozwanego, nadu˝ywanie alkoholu przez pozwanego, zmiana wyznania – nowy model ˝ycia, choroba jednego z ma∏˝onków, dysproporcja wykszta∏cenia ma∏˝onków, d∏ugotrwa∏y wyjazd zagraniczny jednego z ma∏˝onków, u∏atwienie uzyskania Êrodków
z pomocy spo∏ecznej. W ten sam sposób (studium przypadku) Autorka ilustru-
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je typowe cechy sprawy separacyjnej rozpoznanej w procesie i zakoƒczonej
orzeczeniem rozwodu oraz sprawy rozwodowej zakoƒczonej orzeczeniem separacji, a tak˝e sprawy o separacj´ zakoƒczonej oddaleniem powództwa.
Podsumowujàc, nale˝y stwierdziç, ˝e omawiane opracowanie stanowi
pierwszà tak obszernà analiz´ funkcjonowania przepisów o separacji wraz
z pog∏´bionà w stosunku do dotychczasowych opracowaƒ analizà stanu prawnego w tym zakresie. Wydaje si´, ˝e b´dzie to cenna lektura szczególnie dla
s´dziów rodzinnych, pracowników RODK, a tak˝e i dla socjologów rodziny.

Marek Sychowicz
Przymusowy ma∏˝eƒski ustrój majàtkowy
Przeglàd Sàdowy 1/2006
Rozwiàzania wprowadzone w ramach reformy majàtkowego prawa ma∏˝eƒskiego sà coraz cz´Êciej poruszane w piÊmiennictwie prawniczym (zob. choçby opisane ni˝ej artyku∏y A. Lutkiewicz-Ruciƒskiej i P. Wójcika i przytoczone
tam inne publikacje, jak równie˝ artyku∏ M. Sychowicza w Nr 1 Kwartalnika).
Omawiany artyku∏ porusza jeden ze szczegó∏owych aspektów nowelizacji
k. r. o. z 17 VI 2004 r., a mianowicie przymusowy ustrój majàtkowy. Z artyku∏u
wynika, i˝ nieznaczne sà co do zasady praktyczne ró˝nice obecnej regulacji
w stosunku do poprzedniego prawnego (zniesienia wspólnoÊci majàtkowej).
Niemniej wÊród tych nielicznych wskazanych przez Autora ró˝nic szczególnà
uwag´ zwraca jedna, aczkolwiek, w mojej ocenie, problematyczna. Chodzi
mianowicie o poglàd, ˝e w Êwietle nowej regulacji, po ustanowieniu przez sàd
przymusowej rozdzielnoÊci majàtkowej, ma∏˝onkowie nie mogà umownie
zmieniç swego ustroju majàtkowego. Kwestia ta nie by∏a wyraênie uregulowana w poprzednim stanie prawnym, niemniej w nauce prawa przyjmowano, ˝e
jest to mo˝liwe. Nie wydaje si´, aby ustawodawca zmieni∏ ten stan rzeczy,
w ka˝dym razie nie wydaje si´, ˝eby by∏o to jego intencjà. Niemo˝noÊç zniesienia oÊwiadczeniem woli ma∏˝onków przymusowego ustroju majàtkowego
jest oczywista w razie powstania tego ustroju ex lege, to jest w przypadkach
w ustawie wskazanych, np. ubezw∏asnowolnienie, upad∏oÊç jednego z ma∏˝onków. Wówczas ustrój przymusowy ustaje z chwilà okreÊlonà w ustawie i ma∏˝onkowie nie majà na to ˝adnego wp∏ywu.
Godne odnotowania sà tak˝e rozwa˝ania Autora dotyczàce relacji norm dotyczàcych przymusowego ustroju majàtkowego z normami ustawy Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze dotyczàcymi wp∏ywu upad∏oÊci na stosunki majàtkowe
ma∏˝onków (art. 124 i nast.), a tak˝e przepisem statuujàcymi wspólnoÊç najmu
lokalu (art. 6801 kc), przy czym Autor trafnie zwraca uwag´ na brak analogicznej normy w odniesieniu do lokali spó∏dzielczych.
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Katarzyna Gonera
Przewlek∏oÊç post´powania w sprawach cywilnych
Przeglàd Sàdowy, Nr 11-12/2005, s. 3 i nast.
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony
do rozpoznania sprawy w post´powaniu sàdowym bez nieuzasadnionej
zw∏oki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843), wesz∏a w˝ycie 17 wrzeÊnia 2004 r. Ustawa s∏u˝y zapewnieniu realizacji prawa do rozpatrzenia sprawy przez sàd bez
nieuzasadnionej zw∏oki, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Konstytucji (to samo prawo jest proklamowane w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Cz∏owieka jako prawo do rozpoznania sprawy w rozsàdnym terminie). Jej wydanie
zosta∏o zainspirowane przez orzeczenie Europejskiego Trybuna∏u Praw
Cz∏owieka w sprawie Kud∏a przeciwko Polsce, w którym Trybuna∏ zarzuci∏
Polsce brak efektywnego Êrodka realizacji wspomnianego prawa (art. 13 powo∏anej Konwencji).
S´dzia Katarzyna Gonera jako Cz∏onek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego uczestniczy∏a w przygotowaniu projektu tej ustawy, po jej wejÊciu w ˝ycie przeprowadzi∏a szereg wyk∏adów dla s´dziów, ws∏uchujàc si´ w g∏os praktyki i ustosunkowujàc si´ do zg∏aszanych pytaƒ i wàtpliwoÊci. Wreszcie jako
S´dzia Sàdu Najwy˝szego rozpoznawa∏a skargi co do meritum i uczestniczy∏a
w formu∏owaniu przez Sàd Najwy˝szy odpowiedzi na pytanie prawne dotyczàce aspektów intertemporalnych tej ustawy. Wszystkie te doÊwiadczenia znajdujà odbicie w omawianej publikacji.
Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy
w post´powaniu sàdowym bez nieuzasadnionej zw∏oki budzi∏a w chwili jej
wejÊcia w ˝ycie dwojakiego rodzaju emocje: oczekiwania na rych∏a popraw´ sytuacji w sàdach wyst´powa∏y raczej po stronie „klientów” wymiaru
sprawiedliwoÊci, natomiast Êrodowisko s´dziowskie wyra˝a∏o raczej obawy
przed zalewem nowym rodzajem spraw, generowaniem dodatkowej zw∏oki
w rozpoznaniu sprawy i obcià˝eniem dla bud˝etu wynikajàcym z przewidzianej w ustawie rekompensaty. Jak si´ okazuje, ani nadmierny entuzjazm ani
wspomniane obawy nie by∏y uzasadnione. Potwierdza to statystyka przytoczona przez Autork´ (oparta na informacjach zaczerpni´tych z Ministerstwa
SprawiedliwoÊci) oraz dane z badaƒ aktowych. Informacja statystyczna
i wnioski z badaƒ praktyki sàdowej stanowià jednak tylko cz´Êç omawianego artyku∏u, który zawiera nadto obszernà prezentacj´ genezy ustawy, odniesienia do Europejskiej Konwencji Praw Cz∏owieka i orzecznictwa Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka, omówienie relacji mi´dzy skargà a przepisami o odpowiedzialnoÊci Skarbu Paƒstwa za szkody wyrzàdzone przy
wykonywaniu w∏adzy publicznej, analiz´ poj´ç „rozsàdny termin rozpoznania sprawy” oraz „odpowiednia suma pieni´˝na”, przytoczenie dotychcza-
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sowych orzeczeƒ Sàdu Najwy˝szego w tym zakresie (szczególnie istotne
jest. W podsumowaniu Autorka powo∏uje dwie pierwsze decyzje Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka w sprawie skarg dotyczàcych przewlek∏oÊci post´powania sàdowego w Polsce, wydanych po wejÊciu w ˝ycie ustawa z 17 czerwca 2004 r. Obie skargi zosta∏y odrzucone a uzasadnienie tych
decyzji Trybuna∏u, jest zdaniem Autorki, wyrazem pozytywnej oceny rozwiàzaƒ przyj´tych w polskiej ustawie.

Marta Romaƒska
Skarga na przewlek∏oÊç post´powania sàdowego
Przeglàd Sàdowy, Nr 11-12/2005, s. 39 i nast.
Artyku∏ M. Romaƒskiej jest cennym uzupe∏nieniem artyku∏u K. Gonery
opublikowanego w tym samym numerze Przeglàdu Sàdowego. Autorka,
która te˝ jest praktykiem (S´dzia Sàdu Apelacyjnego w Krakowie), analizuje
praktyczne aspekty post´powania wywo∏anego skarga na przewlek∏oÊç post´powania sàdowego, w szczególnoÊci odpowiada na pytania, w jakim zakresie znajdujà zastosowanie przepisy o za˝aleniu, o op∏atach sàdowych,
czy te˝ – co niezmiernie istotne – które czynnoÊci nale˝à do sàdu prze∏o˝onego, a które mogà lub powinny byç za∏atwione przez sàd meriti. Autorka porusza te˝ problem, kto ma legitymacj´ do wniesienia skargi, trafnie wskazujàc, ˝e skarga s∏u˝y realizacji konstytucyjnego proklamowanego w art. 45
Konstytucji, co oczywiÊcie wy∏àcza legitymacj´ w∏adz paƒstwowych (a niekoniecznie wszystkich w∏adz publicznych, gdy˝ np. gdy chodzi o gmin´, ocena
zale˝y od kontekstu sprawy) wyst´pujàcych w post´powaniu sàdowym
w charakterze strony, w szczególnoÊci dotyczy to prokuratora. Omawiany artyku∏ powo∏uje te˝ orzecznictwo Sàdu Najwy˝szego, tak˝e te orzeczenia, które nie zosta∏y wskazane w artykule K. Gonery. Na marginesie mo˝na odnieÊç
w tym zakresie wra˝enie, ˝e niektóre z problemów rozstrzyganych przez Sàd
Najwy˝szy na miano problemów nie zas∏ugiwa∏y (np. co do incydentalnego
charakteru post´powania, czy te˝ co do obowiàzywania w zakresie omawianej skargi zwolnienia od kosztów sàdowych, które przys∏uguje stronie
w sprawie g∏ównej).
Oba opisane artyku∏y zamieszczone w tym samym numerze Przeglàdu Sàdowego, stanowià ∏àcznie wyczerpujàcy, w pe∏ni odzwierciedlajàcy obecny
stan orzecznictwa i refleksji naukowej, komentarz do ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post´powaniu sàdowym bez
nieuzasadnionej zw∏oki.
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Karol Weitz
Wspó∏praca paƒstw cz∏onkowskich UE w zakresie przeprowadzania
dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych
Kwartalnik Prawa Prywatnego, nr 2/2005
Przedmiotem omawianej publikacji jest rozporzàdzenie Rady (WE) nr
1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. o wspó∏pracy mi´dzy sàdami paƒstw cz∏onkowskich w zakresie przeprowadzania dowodów w sprawach cywilnych lub
handlowych (Dz. Urz. WE z 27 VI 2001 r.).
Autor jest wybitnym specjalistà w zakresie mi´dzynarodowego prawa procesowego. Jest te˝ autorem t∏umaczenia powo∏anego rozporzàdzenia, które
zosta∏o opublikowane w tym samym numerze Kwartalnika. Nie jest to niestety
oficjalne t∏umaczenie rozporzàdzenia na j´zyk polski, które ukaza∏o si´ w wydaniu specjalnym Dziennika Urz´dowego UE z 2004 r. cz. 19, t. IV, s. 121 i nast.
Autor przedstawia problemy wynikajàce ze wspomnianego oficjalnego t∏umaczenia we wst´pie do swojego t∏umaczenia rozporzàdzenia. Jest to kwestia
o bardzo powa˝nych skutkach dla funkcjonowania prawa, szczególnie gdy dotyczy rozporzàdzeƒ, które obowiàzujà bezpoÊrednio w prawie krajowym. Nie
jest to niestety odosobniony przypadek niedoskona∏oÊci polskich oficjalnych
wersji aktów prawa wspólnotowego, pozostaje jedynie mieç nadziej´, ˝e tego
rodzaju problemy b´dà w przysz∏oÊci coraz rzadsze (w odniesieniu do nowych
aktów legislacyjnych UE), a jakimÊ usprawiedliwieniem wspomnianych niedoskona∏oÊci by∏ poÊpiech w dokonywaniu t∏umaczenia ca∏ego dotychczasowego dorobku prawnego Wspólnot, które musia∏o byç zakoƒczone do chwili akcesji Polski do UE.
Powo∏ane rozporzàdzenie, które jest analizowane przez Autora w omawianym artykule, znajduje zastosowanie do wszystkich spraw rodzinnych. To
pierwsza istotna dla s´dziów rodzinnych informacja wyp∏ywajàca z tego artyku∏u, gdy˝ z samego brzmienia tytu∏u mo˝na by wnosiç, ˝e zakres zastosowania
rozporzàdzenia jest analogiczny do rozporzàdzenia 44/ 2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeƒ sàdowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (tzw. „Bruksela I”). W dalszej cz´Êci tego opracowania Autor analizuje ró˝ne aspekty procesowe i praktyczne z rozró˝nieniem na przeprowadzenie dowodu przez sàd wezwany (rekwizycja czynna) i bezpoÊrednie przeprowadzenie dowodu przez sàd wzywajàcy w paƒstwie wezwanym (rekwizycja
bierna). Ta druga metoda jest niewàtpliwie wielce obiecujàcà nowoÊcià, ale doznaje szereg ograniczeƒ, a w szczególnoÊci wymaga zgody organu centralnego paƒstwa, w którym dowód mia∏by byç w taki sposób przeprowadzony.
Omawiany artyku∏ dotyka zbyt szczegó∏owej i techniczno-organizacyjnej
materii, aby przytoczyç choçby cz´Êç z cennych stwierdzeƒ i ocen sformu∏owanych przez Autora. W wielu kwestiach obj´tych rozporzàdzeniem mo˝na
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tymczasem mówiç tylko o ocenach i hipotezach, a to ze wzgl´du na nieprecyzyjnoÊç niektórych zapisów rozporzàdzenia i na brak jeszcze orzecznictwa
ETS, które rozstrzygn´∏oby rodzàce si´ wàtpliwoÊci. Niemniej wspomniane
oceny Autora sà jak najbardziej miarodajne, gdy˝ opierajà si´ nie tylko na g∏´bokiej znajomoÊci procedury cywilnej i polskiej i mi´dzynarodowej, ale tak˝e
na znakomitym rozeznaniu w poglàdach doktryny zagranicznej.
Innà sprawà jest, ˝e artyku∏ ze wzgl´du na swój ogólny charakter nie mo˝e
odpowiedzieç na wszystkie praktyczne pytania, które mogà postawiç praktycy
prawa rodzinnego, np. jak w praktyce przeprowadziç transgraniczny dowód
z badania DNA, niemniej jest to zagadnienie doÊç szczególne i niezale˝nie od
zastosowania omawianego rozporzàdzenia w tym zakresie, wyst´puje tu szereg praktycznych problemów, które wymagajà odr´bnego potraktowania.
Omówione w recenzowanym artykule rozporzàdzenie jest tylko jednym
z nowych instrumentów wspó∏pracy mi´dzy sàdami paƒstw cz∏onkowskich UE
w sprawach cywilnych lub handlowych. Oprócz powo∏anego wy˝ej rozporzàdzenia „Bruksela 1” (dotyczy sàdów rodzinnych w zakresie alimentów), s´dziowie rodzinni muszà mieç na uwadze przede wszystkim rozporzàdzenie
2201/2003 o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ w sprawach
ma∏˝eƒskich oraz w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej
(tzw. „Bruksela 2bis”), a tak˝e rozporzàdzenie 1348/2000 w sprawie dor´czania w Paƒstwach Cz∏onkowskich dokumentów sàdowych i pozasàdowych
sprawach cywilnych i handlowych.
Mo˝emy mieç nadziej´, ˝e Autor omawianego artyku∏u podzieli si´ na ∏amach Kwartalnika z Naszymi Czytelnikami swojà wiedzà i przemyÊleniami na
temat tych instrumentów prawnych. Tymczasem warto wskazaç na opracowanie Jana Ciszewskiego dotyczàce ostatniego z wymienionych instrumentów
prawnych „Dor´czanie dokumentów sàdowych i pozasàdowych w sprawach
cywilnych i handlowych w paƒstwach UE, komentarz”, które ukaza∏o si´
w ubieg∏ym roku nak∏adem wydawnictwa C. H. Beck.

Anna Lutkiewicz-Ruciƒska
Uwagi na tle art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego po reformie ma∏˝eƒskiego prawa majàtkowego
Rejent, 12/2005
Jednym z najbardziej „rewolucyjnych” aspektów reformy majàtkowego prawa ma∏˝eƒskiego dokonanej ustawà z dnia 17 czerwca 2004 r. by∏a zmiana zasad odpowiedzialnoÊci za zobowiàzania zaciàgni´te przez jednego z ma∏˝onków. Kwestia ta jest tematem omawianego artyku∏u. Nowe brzmienie art. 41
k. r. o. jest przedmiotem nieustajàcej dyskusji w literaturze i nie wydaje si´, aby
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powo∏ane przez Autork´ dotychczasowe publikacje wyczerpa∏y ten temat i rozstrzygn´∏y spory. Niemniej Autorka, tak jak wi´kszoÊç doktryny, pozytywnie
ocenia dokonane zmiany. Bowiem wbrew oponentom, wprowadzone rozwiàzanie znacznie lepiej balansuje interesy majàtku wspólnego (przez to ochron´
rodziny) z interesami wierzycieli oraz jest znacznie przejrzystsze i przewidywalne w skutkach od dotychczasowego rozwiàzania, którego szczególnà s∏aboÊcià by∏o rozró˝nienie skutków prawnych od niepewnego (w szczególnoÊci
nieprzewidywalnego dla wierzyciela) rozró˝nienia czynnoÊci mieszczàcych si´
w zakresie czynnoÊci zwyk∏ego zarzàdu i czynnoÊci przekraczajàcych ten zakres. Kolejnà s∏aboÊcià poprzedniego re˝imu prawnego by∏a mo˝liwoÊç uchylenia si´ od odpowiedzialnoÊci majàtkiem wspólnym z powo∏aniem si´ na zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego, a wi´c klauzul´ generalnà, której zastosowanie
by∏o równie nieprzewidywalne jak wspomniane rozró˝nienie czynnoÊci prawnych. Oceny krytyczne formu∏owane pod adresem nowelizacji bàdê pomijajà
aspekt ochrony rodziny i przywiàzujàc nadmiernà wag´ do ochrony wierzycieli, bàdê nie przywiàzujà nale˝ytej wagi do postulatu pewnoÊci prawa i ochrony
obrotu prawnego. W szczególnoÊci nie mo˝na zgodziç si´ z opinià, ˝e wystarczy∏oby samo wyj´cie czynnoÊci zobowiàzujàcych z zakresu zarzàdu majàtkiem wspólnym i tym samym ich obj´cie odpowiedzialnoÊcià majàtkiem wspólnym niezale˝nie od zgody drugiego ma∏˝onka na zaciàgni´cie zobowiàzania
(np. udzielenie por´czenia). Poglàd taki bowiem pomija ca∏kowicie tak istotnà
wartoÊç, jakà jest ochrona majàtku wspólnego, przez którà realizuje si´ równie˝ proklamowana w Konstytucji ochrona rodziny.
Jak si´ wydaje, Autorka stoi na stanowisku, ˝e nowelizacja k. r. o. w sposób
nale˝yty równowa˝y obie wskazane wartoÊci. Omawiane zagadnienie jest jednà ze specjalnoÊci naukowych Autorki2, która wprawdzie nie bra∏a bezpoÊredniego udzia∏u w pracach nad powo∏anà na wst´pie nowelizacjà, ale Êledzi∏a post´py tych prac i opiniowa∏a projekt.
Poglàdy wyra˝one w omawianej publikacji oparte sà na wnikliwej analizie
orzecznictwa i wypowiedzi doktryny (Autorka powo∏uje czo∏owych przedstawicieli nauki prawa, którzy dotychczas wypowiedzieli si´ w kwestiach obj´tych tematykà artyku∏u). Godne uwagi sà oceny Autorki dotyczàce formy zgody
wspó∏ma∏˝onka na zaciàgni´cie zobowiàzania, czy tez relacji mi´dzy § 3 a §
1 w art. 41 k. r. o. Wyra˝one w artykule poglàdy podziela w zdecydowanej wi´kszoÊci autor niniejszej recenzji, choç w niektórych kwestiach omawiany artyku∏
pobudza do polemiki, np. co do zasadnoÊci postulatu zaspokojenia z majàtku
wspólnego zobowiàzaƒ alimentacyjnych jednego z ma∏˝onków. Wskazana
kwestia nie podlega jednoznacznym i prostym ocenom i niewàtpliwie apel Autorki o kontynuacj´ dyskusji sformu∏owany w koƒcowej cz´Êci artyku∏u nie po2

por. „OdpowiedzialnoÊç majàtkiem wspólnym za zobowiàzania cywilnoprawne ma∏˝onka”
Bydgoszcz-Gdaƒsk 2003
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zostanie bez odpowiedzi. Wychodzàc poza rozwa˝ania Autorki przyznaç trzeba, ˝e kontrowersyjne jest wy∏àczenie wszelkich zobowiàzaƒ niewynikajàcych
z czynnoÊci prawnych z mo˝liwoÊci zaspokojenia z majàtku wspólnego. Wydaje si´ przy tym, ˝e kontrowersja ta dotyczy jednak bardziej zobowiàzaƒ z deliktów, a ju˝ w szczególnoÊci z bezpodstawnego wzbogacenia. WàtpliwoÊci
w tym zakresie sk∏oni∏y Komisj´ Kodyfikacyjnà Prawa Cywilnego do ponownego rozwa˝enia tego problemu, czego wynikiem jest w szczególnoÊci propozycja zmiany w art. 52 k. r. o. zawarta w projekcie nowelizacji kro prezentowanym
w niniejszym numerze Kwartalnika.

Pawe∏ Wójcik
Zarzàd majàtkiem wspólnym ma∏˝onków
Monitor Prawniczy, Nr 1/2006
Monitor Prawniczy nie po raz pierwszy poÊwi´ca swoje ∏amy nowelizacji kro
z 17 VI 2004 r. Jak si´ wydaje, pierwszà na ten temat publikacjà by∏ artyku∏ T.
Smyczyƒskiego pt. „Reforma ma∏˝eƒskiego prawa majàtkowego” (Nr 18
z 2004 r.). Nast´pnie M. Szyd∏owska w numerze 3 z 2005 r. opisa∏a ustrój rozdzielnoÊci majàtkowej z wyrównaniem dorobków, z kolei A Kozio∏ w dwóch
cz´Êciach (Nr 15 i 16 z 2005 r.) opublikowa∏a artyku∏ pt. „Ma∏˝eƒskie ustroje
majàtkowe po nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego”.
Artyku∏y T. Smyczyƒskiego i A. Kozio∏ mia∏y szerszy i tym samym bardziej
ogólny zakres, aczkolwiek nie pomija∏y kwestii zarzàdu majàtkiem wspólnym.
Natomiast w artykule P. Wójcika, który skoncentrowa∏ si´ na tej kwestii, znajdujemy bardziej szczegó∏owe rozwa˝ania dotyczàce zarzàdu majàtkiem wspólnym.
Na wst´pie Autor odnosi si´ do poj´cia i zakresu zarzàdu majàtkiem wspólnym, pozytywnie oceniajàc wprowadzanà w tym zakresie definicj´ legalnà i wyraêne wy∏àczenie czynnoÊci zobowiàzujàcych. Rozwa˝ania nad zakresem tego
zarzàdu Autor koƒczy ocenà, ˝e czynnoÊci polegajàce na odp∏atnym nabyciu
przedmiotów wymienionych w art. 37 § 1 k. r. o. nale˝à do zakresu tego zarzàdu, mimo i˝ przedmioty te dopiero wejdà w sk∏ad majàtku wspólnego. Wed∏ug
Autora, ma to niebagatelne znaczenie praktyczne, gdy˝ umo˝liwia z∏o˝enie
sprzeciwu, o którym mowa w art. 36 1 k. r. o. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e czynnoÊci z art. 37 § 1 k. r. o. sà niewa˝ne w razie braku zgody ma∏˝onka, zatem
sprzeciw jest po prostu niepotrzebny.
Autor przychylnie odnosi si´ do zerwania z podzia∏em na czynnoÊci zwyk∏ego zarzàdu i przekraczajàce zakres zwyk∏ego zarzàdu.
Analizujàc art. 37 § 1 k. r. o., Autor zwraca uwag´ na mo˝liwoÊç szerszej
i w´˝szej interpretacji poj´cia „obcià˝enie” i opowiada si´ na w´˝szym jego
rozumieniem, tzn. tylko jako obcià˝enie ograniczonym prawem rzeczowym.
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Stanowisko to Autor uzasadnia wyjàtkowym charakterem omawianej normy
a tak˝e argumentacjà z brzmienia art. 37 § 1 pkt 3, gdzie wydzier˝awienie
przedsi´biorstwa lub gospodarstwa rolnego jest wskazane odr´bnie od obcià˝enia. Z kolei w pkt 1 odr´bnie wskazano oddanie nieruchomoÊci do u˝ywania lub pobierania z niej po˝ytków, a wi´c norma ta obejmuje w jakiejÊ mierze obcià˝enia o charakterze obligacyjnym. To zagadnienie wymaga dalszej
dyskusji, gdy˝ chodzi tu o wzgl´dy nie tylko natury dogmatycznej, ale te˝ ekonomicznej. Z ekonomicznego punktu widzenia, relewantne by∏yby wszelkie
obcià˝enia o charakterze obligacyjnym, niemniej trzeba przyznaç, ˝e na tle.
obowiàzujàcego uregulowania stanowisko przyj´te przez Autora wydaje si´
byç w pe∏ni uzasadnione.
Nie budzi ˝adnych wàtpliwoÊci konstatacja, ˝e art. 37 § 1 k. r. o. obejmuje jedynie odp∏atne nabycie za fundusze wspólne, zatem nabycie z majàtku
osobistego do majàtku wspólnego nie wchodzi w zakres zastosowania tego
przepisu.
Nast´pne zagadnienia poruszone w omawianym artykule, to zarzàd przedmiotami majàtkowymi s∏u˝àcymi ma∏˝onkowi do wykonywania zawodu lub
prowadzenia dzia∏alnoÊci zarobkowej (art. 36 § 3 k. r. o.). W tym zakresie nale˝y Autor formu∏uje poglàd, ˝e równie˝ w tym zakresie pozostaje aktualny obowiàzek wspó∏dzia∏ania okreÊlony w art. 36 § 1 k. r. o. oraz koniecznoÊç uzyskania zgody w sytuacjach, o których mowa w art. 37 § 1 k. r. o. Godna odnotowania jest ocena, i˝ pozbawienie samodzielnego zarzàdu (art. 40 k. r. o.) dotyczy tak˝e przedmiotów majàtkowych s∏u˝àcych ma∏˝onkowi do wykonywania
zawodu lub prowadzenia dzia∏alnoÊci zarobkowej.
Dalsze rozwa˝ania dotyczà sprzeciwu (art. 36 1 k. r. o.) i ingerencji sàdu
w zarzàd majàtkiem wspólnym (chodzi tu przede wszystkim o art. 40 k. r. o.).
Równie˝ w tym zakresie nale˝y odnotowaç szereg wa˝kich konkluzji Autora,
jak np. ˝e sprzeciw odnosi si´ tylko do czynnoÊci zarzàdu a nie czynnoÊci zobowiàzujàcych (np. udzielenia por´czenia), a tak˝e nie dotyczy czynnoÊci odnoszàcych si´ do przedmiotów okreÊlonych w art. 36 § 3 k. r. o., niemniej nie
dotyczy ich tak˝e pozbawienie samodzielnego zarzàdu na podstawie art. 40
k. r. o. Bardziej dyskusyjna jest kwestia, czy skutkiem naruszenia sprzeciwu
jest niewa˝noÊç czynnoÊci prawnej, jak stwierdza Autor, czy te˝ tylko bezskutecznoÊç wzgl´dem ma∏˝onka, który zg∏osi∏ sprzeciw.
Na zakoƒczenie wspomnieç nale˝y, ˝e w tym samym numerze Monitora
Prawniczego przydatny dla s´dziów rodzinnych, tak zresztà jak dla wszystkich
s´dziów orzekajàcych w szeroko rozumianych sprawach cywilnych, mo˝e byç
równie˝ artyku∏ A. Górskiego „Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w Êwietle
nowelizacji k. p. c.”.
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Andrzej ¸opuszyƒski
Kurator w post´powaniu przed sàdem rejestrowym
Monitor Prawniczy 3/2006
Powo∏anie tego artyku∏u w Kwartalniku nie jest pomy∏kà. Autor porównuje
bowiem instytucj´ kuratora ustanawianego na podstawie art. 26 ustawy z dnia
20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym z instytucjà kuratora dla
osoby prawnej ustanawianego na podstawie art. 42 k. c. Ta ostatnia instytucja
prawna jest o tyle interesujàca dla s´dziów rodzinnych, o ile co najmniej
w cz´Êci kraju orzekanie w tym zakresie jest powierzone sàdom rodzinnym.
Z tego wzgl´du rozwa˝ania zawarte w omawianym artykule mogà byç pomocne dla s´dziów rodzinnych, a trzeba przyznaç, ˝e decyzje z art. 42 k. c. sà niekiedy bardzo powa˝ne w praktycznych skutkach. JednoczeÊnie literatura
i orzecznictwo nie sà na tle art. 42 k. c. zbyt obszerne. Autor artyku∏u opowiada si´ zdecydowanie za przekazaniem kompetencji w tym zakresie sàdom rejestrowym, przy czym dostrzega potrzeb´ interwencji legislacyjnej. Opinia ta
zas∏uguje na oczywiste poparcie. De lege ferenda najlepszym wydaje si´ rozwiàzanie, aby w∏aÊciwy w tym zakresie by∏ sàd rejestrowy. De lege lata mo˝liwe jest stanowisko, ˝e kompetencja w tym zakresie przys∏uguje wydzia∏om
cywilnym sàdów rejonowych.
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Seminarium s´dziów rodzinnych
okr´gów wroc∏awskiego i Êwidnickiego
W dniach 22 – 24 marca 2006 r. w Polanicy Zdroju, na Dolnym Âlàsku, odby∏o si´ seminarium s´dziów orzekajàcych w wydzia∏ach rodzinnych i nieletnich z udzia∏em s´dziów wydzia∏ów odwo∏awczych okr´gów wroc∏awskiego
i Êwidnickiego. Celem spotkania by∏a wymiana doÊwiadczeƒ orzeczniczych
z dwóch sàsiednich okr´gów sàdowych. Jako wprowadzenie do dyskusji panelowej na seminarium wyg∏oszono nast´pujàce referaty.
El˝bieta Yoka-Dàbrowska, psycholog Rodzinnego OÊrodka Diagnostyczno
– konsultacyjnego we Wroc∏awiu – Psychologiczne aspekty przes∏uchania i wys∏uchania ma∏oletniego, Andrzej Niedu˝ak, s´dzia Sàdu Apelacyjnego we Wroc∏awiu – Ustawa o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca
2006 r., Henryk Haak, s´dzia Sàdu Okr´gowego w Kaliszu – Post´powanie zabezpieczajàce w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, Joanna Maciejowska,
naczelnik Wydzia∏u Prawno-Traktatowego Ministerstwa SprawiedliwoÊci, s´dzia Sàdu Okr´gowego w Warszawie – Orzekanie w sprawach z zakresu obrotu z zagranicà.
E. Yoka-Dàbrowska wskaza∏a na odr´bnoÊci w sposobie wys∏uchiwania
i przes∏uchiwania ma∏oletniego, zwiàzanych z wiekiem i rozwojem psychofizycznym oraz przedstawi∏a metody i techniki jakie podczas tych czynnoÊci nale˝y stosowaç (sposób formu∏owania pytaƒ, ocena zachowania ma∏oletniego
w czasie prowadzonych czynnoÊci), które to uwagi powinny byç szczególnie
przydatne s´dziom orzekajàcym w sprawach rodzinnych. S´dzia A. Niedu˝ak
przedstawi∏ nowe rozwiàzania przyj´te w obowiàzujàcej ustawie o kosztach sàdowych, a s´dzia H. Haak rozwiàzania w zakresie post´powania w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia. W sprawach z zakresu obrotu z zagranicà s´dzia J. Maciejowska zwróci∏a uwag´ na koniecznoÊç szczególnej dba∏oÊci
o przestrzeganie szybkoÊci post´powania w tych sprawach, przestrzegania zapisów wynikajàcych z obowiàzujàcych uregulowaƒ unijnych w przedmiocie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeƒ w sprawach dotyczàcych w∏adzy rodzicielskiej uregulowanych w Rozporzàdzeniu Rady (WE) Nr 2201/2003
z dnia 27 listopada 2003 r., a dotyczàcych mi´dzy innymi odebrania dziecka.
Po referatach odby∏a si´ dyskusja panelowa z udzia∏em s´dziów rodzinnych
i odwo∏awczych, zdominowana przez wypowiedzi o niejednolitej praktyce
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w zakresie kognicji sàdu okr´gowego w przedmiocie regulowania osobistej
stycznoÊci z dzieckiem oraz problematyk´ post´powania w sprawach o przywrócenie w∏adzy rodzicielskiej.
WÊród s´dziów orzekajàcych w instancji odwo∏awczej przewa˝a∏ poglàd, ˝e
nie ma wàtpliwoÊci co do tego, ˝e w sprawach o przywrócenie w∏adzy rodzicielskiej sàd orzeka w sk∏adzie jednoosobowym. Stanowisko to jest wynikiem
literalnej wyk∏adni artyku∏u 509 kodeksu post´powania cywilnego w opisanym
w Nr 1 kwartalnika s´dziów rodzinnych obecnym brzmieniu.
Takie rozumienie artyku∏u 509 k. p. c. nasuwa jednak wàtpliwoÊci na przyk∏ad
w sytuacji gdy w toku post´powania o przywrócenie w∏adzy rodzicielskiej, której wczeÊniej rodziców pozbawiono, sàd dojdzie do przekonania, ˝e zachodzà
przes∏anki do cz´Êciowego przywrócenia w∏adzy rodzicielskiej przez koniecznoÊç jej ograniczenia. JeÊli tak to zachodzi pytanie, czy Sàd powinien w sprawie o przywrócenie w∏adzy rodzicielskiej rozstrzygnàç o ˝àdaniu wniosku i oddaliç go, czy te˝ z urz´du wszczàç post´powanie o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej i prowadziç jà w sk∏adzie ∏awniczym, przewidzianym do rozpoznania takiej sprawy. Post´powanie w tych sprawach komplikuje si´, gdy wszcz´cie post´powania o przywrócenie w∏adzy rodzicielskiej nast´puje z urz´du. Poruszane wàtpliwoÊci co do sk∏adu sàdu mogà staç si´ w przysz∏oÊci bezprzedmiotowe, poniewa˝ proponowane zmiany kodeksu post´powania cywilnego przewidujà orzekanie w sprawach z zakresu w∏adzy rodzicielskiej w sk∏adzie jednoosobowym jako zasad´, a wyjàtkowo w sprawach o pozbawienie w∏adzy rodzicielskiej i przysposobienie – w sk∏adzie trzech s´dziów zawodowych.
WàtpliwoÊci pojawiajà si´ równie˝ na tle uprawnienia sàdu do rozstrzygania
o zakresie wniosku. Jedno stanowisko mo˝na scharakteryzowaç nast´pujàco:
je˝eli sàd dojdzie do przekonania, ˝e wniosek o przywrócenie w∏adzy rodzicielskiej mo˝na uwzgl´dniç w cz´Êci, to zgodnie z regu∏à post´powania nieprocesowego nie jest on zwiàzany treÊcià wniosku w sprawach, w których mo˝na
wszczàç post´powanie z urz´du i uwzgl´dniajàc zasad´ dobra dziecka podejmuje wszelkie decyzje s∏u˝àce jego ochronie bez wzgl´du na treÊç wniosku.
Drugie stanowisko – sk∏aniajàce si´ do oddalenia wniosku, a w przypadku
post´powania z urz´du do stwierdzenia braku przes∏anek do przywrócenia
w∏adzy rodzicielskiej, przywo∏uje argument, ˝e post´powanie zosta∏o wszcz´te tylko w tym zakresie.
W dyskusji poruszano tak˝e problematyk´ kontaktów rodziców z dzieckiem.
Jeden z problemów dotyczy∏ kwestii czy sàd okr´gowy jest uprawniony do
orzekania w tym zakresie w wyroku koƒczàcym post´powanie jak i w post´powaniu zabezpieczajàcym. W tym wzgl´dzie praktyka sàdów okr´gowych jest
ró˝na. Literalna wyk∏adnia art. 58 § k. r. o. i art. 4451 k. p. c., zdaniem s´dziów
okr´gowych, wyklucza kognicj´ sàdu orzekajàcego w sprawie o rozwód (separacj´) do rozstrzygania o sposobie kontaktów z ma∏oletnim dzieckiem, skoro
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powo∏ane przepisy ka˝à rozstrzygaç o w∏adzy rodzicielskiej, do której zakresu
prawo osobistej stycznoÊci nie nale˝y.
Kategoryczne stanowisko w tej sprawie zajà∏, mi´dzy innymi, Sàd Apelacyjny w Katowicach, który stwierdzi∏, ˝e nie ma podstaw do przyj´cia, ˝e zakres kognicji sàdu w sprawie o rozwód, wyznaczony treÊcià art. 58 k. r. o. i 4451 k. p. c.,
obejmuje rozstrzyganie o sposobie i terminie kontaktów ma∏˝onków z dzieckiem. (vide postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 maja
2005 r. w sprawie I ACz 398/05, LEX 147141). W ocenie tego Sàdu rozstrzyganie o w∏adzy rodzicielskiej nad wspólnymi ma∏oletnimi dzieçmi ma∏˝onków
o jakich mowa w powo∏anych uregulowaniach, odnosi si´ wy∏àcznie do powierzenia lub pozbawienia praw i obowiàzków zwiàzanych z w∏adzà rodzicielskà,
nie zaÊ faktycznym realizowaniem prawa do osobistych kontaktów z dzieckiem, które przys∏uguje równie˝ rodzicowi pozbawionemu w∏adzy rodzicielskiej. Podniesiono równie˝, ˝e spory na tym tle mi´dzy cz´sto sk∏óconymi ma∏˝onkami, uniemo˝liwiajà rozpoznanie istoty sprawy g∏ównej.
Obszernà argumentacj´ o braku kognicji sàdu okr´gowego do orzekania
w sprawie kontaktów z ma∏oletnim zarówno w wyroku rozwodowym jak i w post´powaniu zabezpieczajàcym przytacza S∏awomir Pa∏ka, s´dzia Sàdu Rejonowego
w Strzelinie, w artykule zamieszczonym w Przeglàdzie Sàdowym nr 2 z 2006 roku. Przywo∏uje w nim argumenty wskazane w przedstawionym stanowisku Sàdu
Apelacyjnego w Katowicach, jak i to, ˝e treÊç art. 4451 k. p. c. jest ÊciÊle okreÊlona i nie mo˝e byç interpretowana rozszerzajàco. Obejmowanie dyspozycjà przepisu art. 4451 k. p. c. sytuacji wprost w nim niewskazanych mog∏oby prowadziç,
jego zdaniem, do obejÊcia przepisów o w∏aÊciwoÊci sàdów, czego nie mo˝na
uznaç za dopuszczalne. Wed∏ug tego autora tak˝e brzmienie art. 58 §1 k. r. o. ÊciÊle wskazuje na zakres orzekania sàdu w wyroku rozwodowym i dotyczy to tylko
w∏adzy rodzicielskiej. Nie przydaje wi´c sàdowi rozwodowemu kompetencji do
rozstrzygania o sposobie kontaktów z ma∏oletnim, które to uprawnienie le˝y poza
w∏adzà rodzicielskà. Orzeczenie w tym przedmiocie przez sàd rozwodowy podj´te zosta∏oby w niew∏aÊciwym trybie post´powania (w procesie zamiast w post´powaniu nieprocesowym) i niew∏aÊciwym sk∏adzie (∏awniczym w sprawie o rozwód, wobec sk∏adu jednoosobowego w sprawach w post´powaniu nieprocesowym jak w art. 509 k. p. c.), i z odpowiednimi skutkami procesowymi.
To powoduje, ˝e równie˝ sàd rozwodowy nie mo˝e regulowaç tymczasowo
w post´powaniu zabezpieczajàcym kwestii kontaktów osobistych z dzieckiem.
Zgodnie z art. 743 zd. 1 k. p. c. w∏aÊciwym do udzielenia zabezpieczenia pozostaje sàd do którego w∏aÊciwoÊci nale˝y rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji, a wi´c sàd opiekuƒczy, do którego winien przekazaç wniosek jeÊli taki
wp∏ynie w toku post´powania o rozwód.
Dla zdecydowanej wi´kszoÊci s´dziów uczestniczàcych w seminarium nie
ulega wàtpliwoÊci, ˝e w dotychczasowym orzecznictwie i piÊmiennictwie po-
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zostaje ugruntowany poglàd co do tego, ˝e prawo do kontaktów z dzieckiem
nie jest elementem w∏adzy rodzicielskiej. Nie stanowi to jednak powodu dla
którego sàd rozwodowy nie mia∏by kognicji do orzekania w tych sprawach,
skoro jest sadem opiekuƒczym jeÊli idzie o rozstrzyganie w zakresie w∏adzy
rodzicielskiej.
Punktem wyjÊcia do rozwa˝aƒ nad tym zagadnieniem winny byç art. 95 i 96
k. r. o. wyznaczajàce treÊç stosunku prawno rodzinnego ∏àczàcego rodziców
i dziecko. Z przepisów tych wynika, ˝e wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej nak∏ada na rodziców obowiàzek pieczy nad osobà i majàtkiem dziecka oraz jego
wychowania (art. 95 § 1 k. r. o.) oraz troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, kierowania jego wychowaniem w imi´ dobra dziecka (art. 96 k. r. o.).
Przy tak szeroko rozumianej treÊci w∏adzy rodzicielskiej uprawnienie do
osobistej stycznoÊci z dzieckiem, bez wzgl´du na to czy uprawnienie to wchodzi w jej zakres, b´dzie niewàtpliwie rzutowaç na rozwój duchowy dziecka.
W takim duchu wypowiedzia∏ si´ Sàd Najwy˝szy w uchwale z dnia 14 czerwca
1988 r., III CZP 42/88 (OSNC 1989/10/156), uznajàc, ˝e rodzice majà obowiàzek dba∏oÊci o rozwój dziecka w imi´ jego dobra. Powinni zatem dla pe∏nego
rozwoju jego osobowoÊci umo˝liwiç dziecku kontaktowanie si´ z jego krewnymi (dziadkami) przy w∏aÊciwej ich postawie i korzystnym wp∏ywie na dziecko.
Kontakty te, wynikajàce cz´sto z silnych wi´zów emocjonalnych, zw∏aszcza
dziadków wnukami, wychowujàcymi je od niemowl´ctwa mogà wp∏ywaç na
lepsze wychowanie i rozwój duchowy dziecka oraz sprzyja kontynuowaniu wi´zów wielopokoleniowej rodziny.
Wydaje si´, ˝e teza ta winna odnosiç si´ równie˝ do uprawnienia tego rodzica, któremu nie powierzono w wyroku rozwodowym w∏adzy rodzicielskiej.
Jakkolwiek w obowiàzujàcym brzmieniu przepisów osobista stycznoÊç rodziców z dzieckiem nie wchodzi w zakres w∏adzy rodzicielskiej, to jest z nià immanentnie zwiàzana i nie ma przeszkód by sàd rozwodowy orzeka∏ o uregulowaniu tych kontaktów zarówno w wyroku rozwodowym jak i w sytuacji zg∏oszenia
w toku trwania post´powania wniosku o udzieleniu zabezpieczenia, majàc na
uwadze, wchodzàcy w zakres w∏adzy rodzicielskiej, obowiàzek dba∏oÊci o rozwój duchowy dziecka. Za takim rozwiàzaniem przemawia równie˝ treÊç art.
4452 k. p. c. w brzmieniu wprowadzonym ustawà z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – kodeks post´powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 172, poz. 1438), dopuszczajàcy regulowanie w sprawach o rozwód
i separacj´ kwestii kontaktów z ma∏oletnimi dzieçmi, w ramach mediacji. Osiàgni´te przez ma∏˝onków porozumienie co do sposobu uregulowania kontaktów z dzieckiem powinno byç zamieszczone w wyroku rozwodowym. Z powy˝szego nale˝y wnioskowaç o dopuszczalnoÊci zamieszczenia w wyroku rozwodowym orzeczenia regulujàcego sposób kontaktów z dzieckiem rodzica, któremu nie powierzono w∏adzy rodzicielskiej. Przemawia za tym przywo∏ana treÊç
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art. 58 k. r. o., obligujàca sàd rozwodowy do rozstrzygni´cia w przedmiocie
w∏adzy rodzicielskiej i w przypadku powierzenia jej jednemu z ma∏˝onków (co
najcz´Êciej ma miejsce), okreÊlenie uprawnieƒ wobec dziecka przys∏ugujàcych drugiemu z ma∏˝onków. W uprawnieniach tych mieÊci si´ prawo do kontaktów osobistych z dzieckiem, które nale˝y w takim wypadku zamieÊciç w wyroku rozwodowym, co cz´Êç sadów orzekajàcych czyni, a co jest zgodne z zasadà dobra dziecka, której orzeczenie sàdu niewàtpliwie dotyka.
Nie da si´ równie˝ nie zauwa˝yç, ˝e przy rygorystycznym stanowisku co do
braku kognicji sàdu rozwodowego o mo˝liwoÊci rozstrzygania o kontaktach
z dzieçmi, powstaje koniecznoÊç odes∏ania stron do sàdu opiekuƒczego. Prowadzi to do powstania dodatkowych kosztów post´powania, niebezpieczeƒstwa sprzecznoÊci orzeczeƒ, wielokrotnego badania ma∏oletnich, co jest
sprzeczne z ich dobrem.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e w celu zapobiegania ewentualnym sporom
a przede wszystkim niejednolitej praktyce w omawianej kwestii rozstrzygania
o kontaktach z ma∏oletnimi dzieçmi, nale˝y stworzyç jasne regu∏y o ich orzekaniu, mo˝e podobnie jak chocia˝by w prawie niemieckim [dr hab. Tomasz Juszyƒski – Prawo rodzica do osobistych kontaktów z dzieckiem (w judykaturze
niemieckiej) w: Rodzina i prawo. Kwartalnik s´dziów rodzinnych, nr 1/2006].
Zapobieg∏oby to sporom kompetencyjnym, doprowadzi∏o do jednolitoÊci
orzecznictwa, s∏u˝y∏o przejrzystoÊci przepisów prawnych, ale przede wszystkim chroni∏oby dobro dziecka.
Seminarium zorganizowane przez Sàdy Okr´gowe we Wroc∏awiu i Âwidnicy zdecydowana wi´kszoÊç uczestników uzna∏a za sprzyjajàce doskonaleniu
pracy s´dziów rodzinnych i warte kontynuowania w przysz∏oÊci.
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Konferencja szkoleniowa s´dziów rodzinnych
– Jastrz´bia Góra 21 – 23 marca 2006 r.
Konferencj´ zorganizowa∏ Departament Szkolenia Ustawicznego i Nadzoru
nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa SprawiedliwoÊci w OÊrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym „Jurysta”.
Ze strony organizatora osobami odpowiedzialnymi by∏y: pani s´dzia Barbara Kutschera i pani s´dzia Dorota Szarek. Wyk∏ady i dyskusje prowadzili: dr
Marek Sychowicz – s´dzia Sàdu Najwy˝szego, dr Piotr Górecki – s´dzia sàdu
Okr´gowego w Poznaniu, Leszek Kuziak s´dzia delegowany do Wydzia∏u Prawa Mi´dzynarodowego Departamentu Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej i Prawa
Europejskiego Ministerstwa SprawiedliwoÊci oraz Rafa∏ Cebula – s´dzia Sàdu
Rejonowego w B´dzinie.
W konferencji wzi´∏o udzia∏ kilkudziesi´ciu s´dziów orzekajàcych w sprawach rodzinnych i nieletnich ze wszystkich okr´gów sàdowych.
S´dzia Piotr Górecki zajà∏ si´ ustawà o post´powaniu w sprawach nieletnich
i problemami wyst´pujàcymi w praktyce orzeczniczej. Referent przypomnia∏ podstawowe zasady post´powania w sprawach nieletnich. Odwo∏ujàc si´ do rozwiàzaƒ europejskich wskaza∏ na trzy modele reakcji na przest´pczoÊç nieletnich: retrybutywny, naprawczy, resocjalizacyjny. Ustawa o post´powaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 paêdziernika 1982 r. opiera si´ na modelu wychowawczo-resocjalizacyjnym, zaÊ przes∏anki post´powania wskazuje art. 3 u. p. n. Art. 20 u. p. n.
reguluje zakres stosowania przepisów kodeksu post´powania cywilnego i kodeksu post´powania karnego. Referent zwróci∏ uwag´ na dzia∏anie Sàdu z urz´du –
preambu∏a art. 3 u. p. n., na w∏aÊciwe stosowanie art. 23 § 2 u. p. n., art. 30 § 5 u.
p. n., § 272 i § 273 regulaminu wewn´trznego urz´dowania sàdów powszechnych. Wskaza∏ tak˝e na art. 60 u. p. n. – apelacj´ „totalnà” wnoszonà przez nieletniego bàdê jego rodziców jako Êrodek odwo∏awczy wnoszony na jego korzyÊç.
S´dzia P. Górecki przeanalizowa∏ tak˝e przepisy dotyczàce stosowania
Êrodków tymczasowych z art. 26 i 27 u. p. n., a tak˝e rozwa˝a∏ stosowanie
w sprawach nieletnich Êrodków przymusu i porzàdkowych wynikajàcych w kodeksu post´powania karnego.
W dyskusji s´dziowie podnosili m. in. problematyk´ wykonywania Êrodków
wychowawczych z art. 6 pkt. 9 u. p. n. – umieszczenia w m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym i m∏odzie˝owym oÊrodku socjoterapii. Zgodnie wskazywano na trudnoÊci z uzyskaniem skierowaƒ do tych˝e placówek w tym w trybie
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art. 26 u. p. n., a tak˝e na luk´ prawnà ujawniajàcà si´ przy stosowaniu § 10
rozporzàdzenia Min. Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lipca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia,
zwalniania i pobytu nieletnich w M∏odzie˝owym OÊrodku Wychowawczym oraz
M∏odzie˝owym OÊrodku Socjoterapii. Brak jest bowiem uregulowania co do
placówki, w której nieletni po zatrzymaniu go przez policj´ oczekiwa∏by na odebranie go przez dyrektora oÊrodka.
Podnoszono tak˝e nadal wyst´pujàce trudnoÊci z umieszczeniem nieletnich
w Schroniskach w trybie art. 27 u. p. n., a tak˝e w zak∏adach poprawczych.
W zwiàzku ze zg∏oszonymi wàtpliwoÊciami co do stosowania art. 18 §
1 pkt. 2 u. p. n. s´dzia P. Górecki wskaza∏ na istotne znaczenie stanowiska Sàdu Najwy˝szego wyra˝onego w wyroku z dnia 3 listopada 2004 r. II KK 266/04
(Lex nr 137488).
S´dzia Marek Sychowicz przedstawi∏ zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym oraz zmiany w k. p. c. zwiàzane ze zmianami w k. r. o., a tak˝e ma∏˝eƒski
ustrój majàtkowy i odpowiedzialnoÊç ma∏˝onków za d∏ugi. Zmiany te wprowadzone zosta∏y ustawà z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – kodeks rodzinny
i opiekuƒczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 162, poz. 1691 z 2004 r.).
Przedstawiajàc nowy system ustrojów majàtkowych ma∏˝eƒskich, referent
wskaza∏ m. in. na odmienne od dotychczasowych uregulowania zakresu majàtku wspólnego oraz osobistego ka˝dego z ma∏˝onków (art. 31 i 33 k. r. o.)
W przepisie art. 33 pkt. 3 k. r. o. nie uj´to majàtku ma∏˝onka wniesionego do
spó∏ki cywilnej. S´dzia M. Sychowicz powo∏a∏ si´ na uchwa∏´ Sàdu Najwy˝szego
z dnia 15 wrzeÊnia 2004 r. III CZP 46/04 (OSN nr 9 poz. 152 z 2005 r.). Sàd Najwy˝szy podjà∏ uchwa∏´ tej treÊci: „wierzytelnoÊç z tytu∏u pokrycia wk∏adu jednego
z ma∏˝onków w spó∏ce cywilnej ze Êrodków nale˝àcych do majàtku wspólnego
podlega rozliczeniu na podstawie art. 45 k. r. o. stosowanego w drodze analogii”.
Nowe uregulowania zawarte zosta∏y w art. 53 i 54 k. r. o. Ustrój wspólnoÊci
i zastàpienia jej ustrojem rozdzielnoÊci majàtkowej w razie ubezw∏asnowolnienia jednego z ma∏˝onków przewidywa∏ uprzedni oraz obecny art. 53 k. r. o.
Stan prawny w tym zakresie nie ulega zmianie i nale˝y przyjàç, ˝e tak˝e w przysz∏oÊci ka˝de ubezw∏asnowolnienie (ca∏kowite i cz´Êciowe) pociàgnie za sobà
powstanie ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej. NowoÊcià jest jednak zwiàzanie
takiego skutku z og∏oszeniem upad∏oÊci jednego z ma∏˝onków.
Uchylenie ubezw∏asnowolnienia, a tak˝e umorzenie, ukoƒczenie lub uchylenie post´powania upad∏oÊciowego pociàgnie za sobà powstanie pomi´dzy
ma∏˝onkami ustroju wspólnoÊci ustawowej. W nowym uregulowaniu art. 54 §
1 k. r. o. powstanie ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej zwiàzane zosta∏o z orzeczeniem separacji. Zniesienie separacji spowoduje powstanie mi´dzy ma∏˝onkami wspólnoÊci ustawowej chyba, ˝e sàd, na zgodny wniosek ma∏˝onków,
utrzyma ustrój rozdzielnoÊci majàtkowej (art. 54 § 2 k. r. o).
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Nowe rozwiàzanie zawiera art. 7431 k. p. c. odnoszàcy si´ do post´powania
zabezpieczajàcego.
W przepisach § 2 – 4 tego przepisu przewidziano sprzeciw ma∏˝onka wobec
wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz skutki tego sprzeciwu. Nowe uregulowania w nawiàzaniu do przepisu art. 7872 k. p. c. zawierajà tak˝e znowelizowane przepisy dotyczàce powództw przeciwegzekucyjnych
w szczególnoÊci art. 8401 k. p. c.
Analizujàc przepisy k. p. c. dotyczàce post´powania dowodowego referent
wskaza∏ na przepis art. 232 k. p. c. podnoszàc wyjàtkowoÊç dzia∏ania sàdu
z urz´du, uzasadnionà jednak w sprawach rodzinnych. Przepis art. 5 k. p. c.
o udzieleniu stronom i uczestnikom post´powania wyst´pujàcym w sprawie
bez adwokata lub radcy prawnego, niezb´dnych pouczeƒ co do czynnoÊci
procesowych ma szczególne zastosowanie w sprawach rodzinnych przede
wszystkim przy wyst´pujàcej nieporadnoÊci strony.
Post´powanie w sprawach rodzinnych – odr´bne w sprawach ma∏˝eƒskich
(art. 425 – 452 k. p. c.) oraz w sprawach ze stosunków mi´dzy rodzicami
i dzieçmi (art. 453 – 458 k. p. c.) uwzgl´dniajà specyfik´ tych spraw a pouczenia winny byç nale˝ycie respektowane w ca∏ym post´powaniu.
Dyskusja uczestników konferencji koncentrowa∏a si´ na problematyce wy˝ej wskazanych unormowaƒ w szczególnoÊci jednak na przepisach dotyczàcych nadawania klauzuli wykonalnoÊci przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika. Podano ciekawy przyk∏ad wniosku ZUS o nadanie klauzuli przeciwko ma∏˝once
d∏u˝nika alimentacyjnego w zwiàzku z egzekwowanymi przez ZUS zad∏u˝eniami nale˝noÊci wyp∏acanych uprzednio z Funduszu Alimentacyjnego. Wniosek
ten nie znajduje podstaw prawnych. Z uwagi na charakter zobowiàzania (alimenty) tylko d∏u˝nik odpowiada osobiÊcie. Innym budzàcym wàtpliwoÊci zagadnieniem by∏a dyskutowana dopuszczalnoÊç powództwa o zniesienie rozdzielnoÊci majàtkowej powsta∏ej na skutek orzeczenia o rozdzielnoÊci majàtkowej w oparciu o art. 52 k. r. o. S´dzia referent wyjaÊni∏, ˝e powództwo o ukszta∏towanie prawa przys∏uguje tylko wtedy gdy wyraênie przepis to przewiduje.
Tymczasem w odniesieniu do dyskutowanej sytuacji brak jest uregulowania
umo˝liwiajàcego wniesienie powództwa o zniesienie rozdzielnoÊci majàtkowej.
S´dzia Leszek Kuziak przedstawi∏ bardzo wyczerpujàco zagadnienia stosowania przez sàdy 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 rodzicielskiej (nowe II rozporzàdzenie brukselskie).
Rozporzàdzenie to stosuje si´ z mocà od dnia 1 marca 2005 r. we wszystkich paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej z wyjàtkiem Danii. Stosuje si´
ono tak˝e w dziesi´ciu paƒstwach cz∏onkowskich, które przystàpi∏y do Unii
z dniem 1 maja 2004 r.
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Rozporzàdzenie okreÊla zasady ustalenia w∏aÊciwoÊci sàdów (rozdz. II),
uznawanie i wykonywanie orzeczeƒ (rozdz. III) oraz wspó∏pracy mi´dzy organami centralnymi w sprawach odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej (rozdz. IV). Zawiera szczegó∏owe zasady dotyczàce uprowadzenia dziecka oraz praw do
kontaktów z dzieckiem.
Rozporzàdzenie stosuje si´ we wszystkich sprawach cywilnych dotyczàcych „przyznawania, wykonywania, delegowania, ograniczania lub pozbawienia odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej”. Definicja terminu „odpowiedzialnoÊç rodzicielska” jest szeroka i obejmuje wszystkie prawa oraz obowiàzki odnoszàce
si´ do osoby i majàtku dziecka przys∏ugujàce osobie posiadajàcej odpowiedzialnoÊç rodzicielskà. Obejmuje nie tylko prawa do opieki i prawa do kontaktów z dzieckiem, ale równie˝ i takie sprawy jak kuratela i umieszczanie dziecka w rodzinie zast´pczej lub placówce opiekuƒczej. Katalog spraw zaliczanych
do odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej (art. 1 ust. 2 rozporzàdzenia) nie jest wyczerpujàcy a jedynie przyk∏adowy. Wy∏àczone z zakresu stosowania rozporzàdzenia sà np. adopcje, usamodzielnienie, nazwisko i imiona dziecka (art. 1 ust.
3). Rozporzàdzenie nie stosuje si´ w odniesieniu do obowiàzków w zakresie
utrzymania dziecka poniewa˝ sà one ju˝ obj´te I rozporzàdzeniem brukselskim. Sàd w∏aÊciwy na mocy omawianego rozporzàdzenia b´dzie generalnie
w∏aÊciwy do orzekania w zakresie obowiàzku utrzymania dziecka w drodze
stosowania art. 5 ust. 2 I rozporzàdzenia brukselskiego. Przepis ten umo˝liwia
sàdowi w∏aÊciwemu do orzekania w sprawie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej
podejmowanie decyzji w sprawie utrzymania dziecka je˝eli sprawa ta ma charakter dodatkowy wobec kwestii odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej. Obie sprawy
rozpoznawane by∏yby w ramach tego samego post´powania, natomiast wydane decyzje by∏y by uznawane i wykonywane na innych zasadach. Cz´Êç decyzji dotyczàca utrzymania by∏aby uznawana i wykonywana w innym Paƒstwie
cz∏onkowskim, zgodnie z zasadami I rozporzàdzenia, natomiast decyzja w cz´Êci dotyczàcej odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej by∏aby uznawana i wykonywana zgodnie z zasadami nowego II rozporzàdzenia brukselskiego.
W∏aÊciwoÊç Sàdu okreÊlona jest w art. 8-14. Zasadà ogólnà jest – paƒstwo
miejsca sta∏ego pobytu dziecka. W ka˝dym przypadku musi ustaliç to s´dzia
na podstawie stanu faktycznego. Brak jest bowiem zdefiniowania „miejsca sta∏ego pobytu dziecka”. Analiza powinna uwzgl´dniaç czy sàd:
– jest w∏aÊciwy zgodnie z zasadà ogólnà (art. 8),
– czy jest sàdem w∏aÊciwym zgodnie z art. 9-10, 12 lub 13 czy te˝
– w∏aÊciwoÊç nale˝y do sàdu innego paƒstwa cz∏onkowskiego (art. 17).
Sàd z urz´du musi stwierdziç brak w∏aÊciwoÊci. Wyjàtkami od zasady ogólnej (art. 8) sà:
a) nieprzerwana w∏aÊciwoÊç poprzedniego miejsca sta∏ego pobytu dziecka
(art. 9),
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b)
c)
d)
e)

w∏aÊciwoÊç w przypadku uprowadzenia dziecka (art. 10),
przed∏u˝enie jurysdykcji (art. 12),
obecnoÊç dziecka (art. 13),
pozosta∏a jurysdykcja (art. 14).
Przy stosowaniu rozporzàdzenia paƒstwa cz∏onkowskie muszà wyznaczyç
przynajmniej jeden organ centralny. Szczególne zadania organów centralnych
wymienione sà w art. 53. Nale˝y do nich u∏atwienie komunikacji pomi´dzy sàdami szczególnie w przypadku przekazywania sprawy przez jeden sàd drugiemu. W takich sprawach organy te b´dà s∏u˝yç jako poÊrednik mi´dzy sàdami
krajowymi a organami centralnymi innych paƒstw cz∏onkowskich.
Równolegle do wymogu wspó∏pracy pomi´dzy organami centralnymi, rozporzàdzenie wymaga wspó∏pracy pomi´dzy sàdami ró˝nych paƒstw cz∏onkowskich w ró˝nych celach. Niektóre przepisy nak∏adajà na s´dziów szczególny obowiàzek komunikowania si´ i wymiany informacji w kontekÊcie przekazywania sprawy oraz w kontekÊcie uprowadzenia dziecka.
WàtpliwoÊci i zapytania s´dziowie przekazywali s´dziemu referentowi indywidualnie, w kuluarach, po zakoƒczeniu wyk∏adu. Dotyczy∏y one bowiem indywidualnych wàtpliwoÊci m. in. w zakresie dor´czeƒ oraz wykonania orzeczeƒ w trybie
konwencji haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granic´.
Wyk∏ad pana s´dziego L. Kuziaka by∏ szczególnie cenny z uwagi na nowà
i z∏o˝onà problematyk´ zwiàzanà ze stosowaniem unormowaƒ europejskich
w sprawach rodzinnych.
S´dzia Rafa∏ Cebula przedstawi∏ problematyk´ mediacji w polskim prawie
cywilnym jako alternatywnà metod´ rozwiàzywania sporów ADR (Alternative
Dispute Resolution).
Mediacja od dawna jest przedmiotem zainteresowania instytucji europejskich. Dotyczà jej rekomendacje Komitetu Ministrów Rady Europy o mediacjach rodzinnych – Rec (98) 1 czy te˝ dotyczàca mediacji w sprawach cywilnych – Rec (2002) 10.
Mediacja to dobrowolna i poufne porozumiewanie si´ stron znajdujàcych
si´ w konflikcie w obecnoÊci bezstronnej i neutralnej trzeciej osoby – mediatora. Mediator nie jest stronà konfliktu.
Przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – kodeks post´powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 172, poz. 1438) wprowadzi∏y instytucj´ mediacji. Mediacja jest post´powaniem uzupe∏niajàcym post´powanie ugodowe i nie zast´puje dotychczasowego post´powania pojednawczego (art. 10). Do zawarcia ugody nak∏ania sàd jako organ prowadzàcy post´powanie, mediator natomiast jest osobà stojàcà poza post´powaniem sàdowym
i jego g∏ównym celem jest przede wszystkim uÊwiadomienie stronom przyczyn
konfliktu i mo˝liwoÊci jego rozwiàzania. Wspólne dla obu post´powaƒ jest natomiast to, ˝e w obu wypadkach mo˝e dojÊç do zawarcia ugody przez strony.
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Mediacja mo˝e byç prowadzona w ka˝dej sprawie cywilnej, w której zwarcie ugody jest dopuszczalne (cyt. art. 10 k. p. c.). Szczególne przepisy dotyczà
mediacji w sprawach rodzinnych oraz opiekuƒczych (art. 5702 k. p. c.) Wyeliminowano dotychczasowe post´powanie pojednawcze w sprawach o rozwód
i separacj´. Wprowadzono natomiast mo˝liwoÊç skierowania stron do mediacji, je˝eli sàd uzna, ˝e istniejà widoki na utrzymanie ma∏˝eƒstwa (art. 436 k. p.
c.). Przedmiotem mediacji mogà byç tak˝e sporne kwestie dotyczàce zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu wykonywania w∏adzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieçmi oraz spraw majàtkowych podlegajàcych rozstrzygni´ciu w wyroku orzekajàcym rozwód lub separacj´ (art. 4452 k. p. c.).
Istotnà kwestià sà kwalifikacje mediatora. Pozycj´ mediatora reguluje art.
1832 § 1 k. p. c., Ustawodawca dzieli mediatorów na sta∏ych i nie b´dàcych sta∏ymi mediatorami (mediator ad hoc). Listy mediatorów prowadzà organizacje
spo∏eczne i zawodowe. Prezes Sàdu Okr´gowego jedynie gromadzi listy sta∏ych mediatorów wraz z informacjami o oÊrodkach mediacyjnych.
W sposób szczególny ustawodawca potraktowa∏ pozycj´ mediatorów
w sprawach rodzinnych (art. 436 k. p. c., 4452 k. p. c., 5702 k. p. c.), Mediacje
rodzinne mogà prowadziç mediatorzy:
– mediator ad hoc (nie b´dàcy sta∏ym mediatorem),
– sta∏y mediator posiadajàcy wiedz´ teoretycznà i umiej´tnoÊci praktyczne
w prowadzeniu mediacji rodzinnej,
– kurator sàdowy,
– osoby wskazane przez Rodzinne OÊrodki Diagnostyczno – Konsultacyjne.
Sàd kierujàc spraw´ rodzinnà do mediacji (w ka˝dym stanie sprawy) musi
braç pod uwag´ posiadanà przez mediatora wiedz´ teoretycznà i umiej´tnoÊci
praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych. Jest to
wymóg formalny, od którego sàd mo˝e odstàpiç tylko i wy∏àcznie w sytuacji,
kiedy strony tak zdecydujà. Wymogi te wynikajà ze specyfiki spraw rodzinnych.
Kwalifikacje mediatora sà kwestià bardzo istotnà. Jak stwierdzi∏ s´dzia referent,
wÊród mediatorów krà˝y powiedzenie, i˝ „mediacja jest tak dobra, jak dobry
jest mediator”.
Pozycja mediatora w polskim prawie cywilnym wymaga potwierdzenia
przez praktyk´ mediacyjnà. Konieczne jest kszta∏cenie mediatorów po to aby
mediacja mog∏a staç si´ skuteczna metodà rozwiàzywania konfliktów. Motywacj´ do kierowania spraw do mediacji z inicjatywy sàdów b´dzie post´powanie
mediacyjne zakoƒczone ugodà sporzàdzonà w sposób prawid∏owy przez posiadajàcego odpowiednie kwalifikacje mediatora.
S´dzia R. Cebula poda∏, ˝e w Sàdzie Rejonowym w B´dzinie znaczna liczba spraw cywilnych skierowanych do mediacji zakoƒczy∏a si´ ugodà.
Mediatorzy konsultujà si´ z s´dzià w skomplikowanych stanach prawnych
tak by ugody w pe∏ni odpowiada∏y wymogom formalnym. W ocenie s´dziego
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R. Cebuli dotychczasowa praktyka stosowania tej nowej instytucji zach´ca do
szerszego jej wdra˝ania i propagowania.
S´dziowie rodzinni w o˝ywionej dyskusji podnosili przede wszystkim wàtpliwoÊci co do kwalifikacji mediatorów. S´dzia R. Cebula podkreÊla∏ jednak˝e, i˝ w sprawach rodzinnych sà szczególne wymogi stawiane mediatorom.
Z dotychczasowej niewielkiej jeszcze praktyki wynika zaÊ, ˝e mediacj´ prowadzà g∏ównie osoby wskazane przez ROD-K co gwarantuje odpowiednie
ich przygotowanie.
W dyskusji zwrócono uwag´ tak˝e na problematyk´ kosztów post´powania mediacyjnego. T´ zaÊ regulujà przepisy art. 1041 k. p. c., art. 103 § 2 k. p. c.
(koszty w razie nieusprawiedliwionej odmowy poddania si´ mediacji, na którà
strona uprzednio wyrazi∏a zgod´), art. 6 ustawy z dn. 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 167, poz. 1398) oraz rozporzàdzenie Min. SprawiedliwoÊci z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokoÊci wynagrodzenia i podlegajàcych zwrotowi wydatków mediatora w post´powaniu cywilnym.
S´dziowie wyra˝ali przekonanie, ˝e mimo pewnej nieufnoÊci wobec tej nowej
instytucji, przyniesie ona pozytywne skutki przede wszystkim w sytuacjach konfliktu stron co do kwestii b´dàcych przedmiotem rozstrzygni´ç w sprawie o rozwód (art. 4452 k. p. c.), a tak˝e w sprawach opiekuƒczych (art. 5702 k. p. c.).
W podsumowaniu konferencji s´dziowie rodzinni pozytywnie ocenili jej
przygotowanie od strony merytorycznej i organizacyjnej zg∏aszajàc postulat by
konferencje szkoleniowe dla s´dziów rodzinnych by∏y organizowane cyklicznie
i dla liczniejszej grupy. Konieczne by∏oby nadto zaproszenie przedstawicieli resortów wspó∏pracujàcych z sàdami rodzinnymi w wykonywaniu orzeczeƒ
w sprawach nieletnich i w sprawach opiekuƒczych (Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Polityki Spo∏ecznej, przedstawicieli Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych i Administracji oraz Komendy G∏ównej Policji).
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