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Bronis∏aw Czech

Z rozwa˝aƒ nad post´powaniem i orzecznictwem 
w sprawach rodzinnych (niezawis∏oÊç s´dziowska, 
sprawy o rozwód, sprawy opiekuƒcze ma∏oletnich, 

s´dziowie rodzinni, dobro dziecka, opinie bieg∏ych)*

Co si´ tyczy opracowania naszego przed-
miotu, to wystarczy mo˝e, jeÊli ono osià-
gnie ten stopieƒ jasnoÊci, na który ów
przedmiot pozwala. Nie we wszystkich
bowiem wywodach nale˝y szukaç tego
samego stopnia Êcis∏oÊci, podobnie jak
nie we wszystkich tworach r´ki ludzkiej.

(Arystoteles)11

1. Postawienie wybranych zagadnieƒ

1.1. W latach osiemdziesiàtych ubieg∏ego wieku przeprowadzi∏em w jednym
z okr´gów sàdowych22 sonda˝owe badanie sposobu merytorycznego rozstrzygania
spraw rozwodowych w sàdach pierwszej instancji (by∏y to wtedy jeszcze sàdy po-
wiatowe) w jednym pe∏nym roku przez poszczególnych s´dziów w liczbie oko∏o
100 (wymienionych z imienia i nazwiska). Okaza∏o si´ wówczas, ˝e wÊród s´dziów
byli tacy, którzy rozstrzygajàc merytorycznie (uwzgl´dnienie powództwa lub jego
oddalenie) po kilkanaÊcie lub nawet kilkadziesiàt spraw rocznie, w ogóle nie odda-
lali powództw lub oddalali je w nieznacznej liczbie w stosunku do ogólnej liczby
spraw za∏atwionych. Jest oczywiste, ˝e ka˝dà spraw´ nale˝y traktowaç indywidu-
alnie, jednak – przy uwzgl´dnieniu znacznej liczby rozstrzygni´tych spraw i za∏o˝e-
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* Artyku∏ niniejszy jest cz´Êciowo zmienionà wersjà opracowania pt. Wyk∏adnia prawa i niezawis∏oÊç s´-
dziowska a zdrowy rozsàdek (zagadnienia wybrane) (w:) AUREA PRAXIS, AUREA THEORIA. Ksi´ga pamiàt-
kowa ku czci Profesora Tadeusza Ereciƒskiego, red. naukowa J. Gudowski oraz K. Weitz, LexisNexis Pol-
ska, Warszawa 2011.

1 Arystoteles, Etyka nikomachejska, prze∏o˝y∏a, opracowa∏a i wst´pem poprzedzi∏a D. Gromska, PWN, War-
szawa 1956, s. 5, 1094 a, 15.

2 Celowo nie wymieniam okr´gów sàdowych.



niu ich wzgl´dnej jednorodnoÊci, bez badania akt – rodzi∏o si´ pytanie, jaka jest
przyczyna tak znacznej niejednolitoÊci orzecznictwa. Jest przy tym charaktery-
styczne, ˝e w badanej grupie nie by∏o s´dziów, którzy oddalaliby wszystkie po-
wództwa o rozwód lub oddalaliby je w przewa˝ajàcej liczbie; liczba oddaleƒ za-
wsze by∏a stosunkowo niska. 

Analogiczne badania sonda˝owe przeprowadzi∏em w dwóch sàdach okr´go-
wych orzekajàcych w sprawach rozwodowych w pierwszej instancji w latach 2007
i 2008. Wyniki by∏y podobne33.

Przedstawione tu moje spostrze˝enia „korespondujà” z danymi statystycznymi
Ministerstwa SprawiedliwoÊci, dotyczàcymi prawomocnych i nieprawomocnych wyro-
ków w sprawach o rozwód w aspekcie stosunku liczby wyroków oddalajàcych po-
wództwo do ogólnej liczby wyroków w tych sprawach. Nie idzie w tym miejscu o do-
k∏adne rozpracowanie zagadnienia lecz jego zasygnalizowanie44. Okazuje si´ bowiem,
˝e – ujmujàc kwesti´ generalnie – w okresie po wprowadzeniu do polskiego prawa
od 1 stycznia 1946 r. instytucji rozwodów stale zmniejsza∏ si´ stosunek liczby wyroków
oddalajàcych powództwo do ogólnej liczby wyroków wydanych w tych sprawach, np.
w roku 1959 wynosi∏ on 11,53%, w roku 1960 – 11,34%, a w latach 1996–1998 ju˝ tylko
oko∏o 1,5% (dotyczy to wyroków prawomocnych). W ostatnich latach odnoÊnie do wy-
roków nieprawomocnych wskaênik ten wyniós∏: w roku 2009 – 1,83% i w roku 2010
– 1,49% (zobacz w tym przedmiocie za∏àczone tabele Nr 1 i 2). Âwiadczy to o post´-
pujàcej stale liberalizacji orzecznictwa w sprawach rozwodowych.

Powstaje pytanie: czy coÊ innego oprócz realiów konkretnej sprawy, a jeÊli tak –
co wp∏ywa∏o na sposób rozstrzygania spraw rozwodowych? Udzielenie odpowiedzi
wymaga∏oby – oczywiÊcie – przeprowadzenia szczegó∏owych badaƒ empirycznych,
chocia˝ i bez nich mo˝na pokusiç si´ o pewne spostrze˝enia i wnioski, o czym ni˝ej55.

1.2. Od dawna moje wàtpliwoÊci66 budzi zarówno sposób formu∏owania przez
sàd tez dowodowych w sprawach rodzinnych, jak i odpowiedzi udzielane na nie
przez bieg∏ych z rodzinnego oÊrodka diagnostyczno-konsultacyjnego. W zwiàzku
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3 Dla w pe∏ni „sprawiedliwej” oceny sposobu rozstrzygania spraw rozwodowych przez poszczególnych s´-
dziów nale˝a∏oby tak˝e uwzgl´dniç liczb´ spraw, w których sàd doprowadzi∏ do pojednania si´ ma∏˝on-
ków i cofni´cia pozwu. Wiadomo jednak, ˝e liczba ta jest znikoma. Zob. np. W. Stojanowska, Problematy-
ka rozwodów w Êwietle badaƒ, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1977, oraz odpowiednie statystyki
Ministerstwa SprawiedliwoÊci.

4 Wiadomo, ˝e w ka˝dej sprawie, w której zosta∏ wydany prawomocny wyrok orzekajàcy rozwód, sàd spo-
rzàdza dla GUS kart´ statystycznà D-R1. Dla ustalenia danych co do liczby oddalonych prawomocnie po-
wództw o rozwód trzeba by∏oby prowadziç badania, bo tylko za niektóre okresy Ministerstwo Sprawiedli-
woÊci publikowa∏o dane w tym przedmiocie. W pozosta∏ych okresach dost´pne sà w Ministerstwie dane
dotyczàce nieprawomocnych wyroków w tych sprawach. Wyrywkowo obrazujà to za∏àczone tabele.

5 Pomijam tutaj zagadnienie: co daje konkretnemu ma∏˝eƒstwu samo oddalenie powództwa o rozwód, bez
pomocy ma∏˝onkom w rozwiàzaniu ich konfliktu lub usuni´ciu jego przyczyn.

6 Zob. B. Czech, Wybrane prawne i aksjologiczne aspekty opiniowania w sprawach rodzinnych (problem
„dobra dziecka”), „Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sàdowego” 1989, nr 31, s. 267–280; ten˝e,



z tym w pierwszej po∏owie 2010 r. przeglàdnà∏em w jednym Rodzinnym OÊrodku
Diagnostyczno-Konsultacyjnym77 wszystkie opinie wydane w okresie paêdziernika
i listopada 2009 r. w liczbie 55. WÊród nich by∏y opinie w sprawach rozwodowych
(15), opiekuƒczych ma∏oletnich (19) i nieletnich z ustawy z 26 paêdziernika 1982 r.
o post´powaniu w sprawach nieletnich88 (21).

W dwunastu (na pi´tnaÊcie) opiniach w sprawach rozwodowych w tezie dowo-
dowej sàdu znalaz∏o si´ pytanie typu: „czy orzeczenie rozwodu b´dzie sprzeczne
z dobrem ma∏oletniego dziecka stron”, cz´sto w po∏àczeniu z bardziej szczegó∏o-
wymi pytaniami, np. co do przyczyn rozk∏adu po˝ycia ma∏˝eƒskiego, wi´zi emocjo-
nalnej dziecka z ka˝dym z rodziców, warunków prawid∏owego rozwoju dziecka itp.
Biegli odpowiadali, pos∏ugujàc si´ sformu∏owaniem typu: „orzeczenie rozwodu
b´dzie (nie b´dzie) sprzeczne z dobrem ma∏oletniego dziecka stron” z dodaniem
odpowiedniego uzasadnienia (9 opinii), a w trzech sprawach biegli nie pos∏ugiwali
si´ sformu∏owaniem „orzeczenie rozwodu b´dzie (nie b´dzie) sprzeczne z dobrem
ma∏oletniego dziecka stron”, mimo ˝e w tezie dowodowej sàdu by∏o postawione
takie pytanie. Jedna opinia dotyczy∏a rozwodzàcego si´ ma∏˝eƒstwa bezdzietnego.

W opiniach ze spraw opiekuƒczych ma∏oletnich wystàpi∏y dwie kwestie: jed-
na dotyczy∏a pytaƒ o „dobro dziecka”, druga – pytaƒ o istnienie podstaw do „po-
zbawienia” lub „ograniczenia” albo „powierzenia” w∏adzy rodzicielskiej. 

Z czterech opinii wynika∏o, ˝e w tezie dowodowej sàdu zawarte by∏o pytanie
typu: „jakie by∏oby w sprawie najoptymalniejsze rozwiàzanie zgodne z dobrem
dziecka” (cz´sto powiàzane z bardziej szczegó∏owymi pytaniami, np. któremu z ro-
dziców „powierzyç w∏adz´ rodzicielskà”, „jakie nale˝y zastosowaç Êrodki wycho-
wawcze, terapeutyczne celem wdro˝enia [ojca] do adekwatnego zachowania si´
wobec cz∏onków rodziny”, itp.). Biegli, odpowiadajàc na pytanie o dobro dziecka,
u˝yli tego okreÊlenia w dwóch opiniach, a w dwóch – nie pos∏u˝yli si´ tym termi-
nem. W trzech opiniach, mimo ˝e sàd nie pyta∏ o „dobro dziecka”, biegli pos∏u˝yli
si´ tym terminem. W pozosta∏ych dwunastu opiniach nie wystàpi∏o zagadnienie po-
s∏ugiwania si´ okreÊleniem „dobro dziecka”.

W szeÊciu opiniach przytoczone by∏y pytania sàdów typu: „czy istniejà podsta-
wy do pozbawienia (ograniczenia) w∏adzy rodzicielskiej” (z regu∏y powiàzane z bar-
dziej szczegó∏owymi pytaniami dotyczàcymi np. relacji ma∏oletniego z rodzicami).
Biegli, odpowiadajàc na tak sformu∏owane pytania, w pi´ciu opiniach wypowiedzie-
li si´ na temat istnienia (nieistnienia) podstaw do „pozbawienia” lub „ograniczenia”
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Opis a wartoÊciowanie i ocena w opinii bieg∏ego (na przyk∏adzie „dobra dziecka”) (w:) Etyczno-zawodowe
problemy bieg∏ego sàdowego psychologa i psychiatry w praktyce sàdowej, red. J. M. Stanik, Z. Majchrzyk,
Katedra Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Âlàskiego, Sekcja Psychiatrii Sàdowej Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego, Katowice 1995.

7 Celowo nie podaj´ jego siedziby ze wzgl´du na stosunkowo ma∏à liczb´ zbadanych opinii i okolicznoÊç,
˝e by∏ to tylko jeden OÊrodek.

8 Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.



w∏adzy rodzicielskiej. W jednej opinii nie u˝yli jednak takich okreÊleƒ. W jednej opi-
nii przytoczone by∏o pytanie sàdu: „czy w∏adza rodzicielska sprawowana jest pra-
wid∏owo przez rodziców”. Biegli, odpowiadajàc na tak sformu∏owane pytanie, nie
u˝yli okreÊlenia „w∏adza rodzicielska”.

W pozosta∏ych opiniach (13) w tezach dowodowych nie wyst´powa∏o pytanie
dotyczàce „w∏adzy rodzicielskiej”, a mimo to w jednej z tych opinii biegli wypowia-
dali si´ na temat „w∏adzy rodzicielskiej”.

W opiniach dotyczàcych nieletnich ze spraw z ustawy o post´powaniu w spra-
wach nieletnich nie wystàpi∏ interesujàcy mnie problem z tezami dowodowymi
i z odpowiedziami bieg∏ych.

Powstajà pytania: czy prawid∏owe jest, by w tezie dowodowej dla bieg∏ego sàd
zamieÊci∏ sformu∏owania typu: „czy orzeczenie rozwodu b´dzie (nie b´dzie)
sprzeczne z dobrem ma∏oletniego dziecka stron”, „w jakiej sytuacji w sprawie reali-
zowane jest (lub nie) «dobro dziecka»”, „czy istniejà podstawy do pozbawienia
(ograniczenia) w∏adzy rodzicielskiej”, „czy w∏adza rodzicielska sprawowana jest
prawid∏owo przez rodziców”?

1.3. Pragn´ zasygnalizowaç kwesti´, która wprawdzie nie wystàpi∏a w sprawie
rodzinnej, ma jednak zwiàzek z rozumieniem niezawis∏oÊci s´dziowskiej, o której
wspomn´ w nawiàzaniu do spraw rodzinnych.

W znanej powszechnie (ze Êrodków masowego komunikowania) sprawie
o ochron´ dóbr osobistych z powództwa A. T. przeciwko Redaktorowi Naczelnemu
„GoÊcia Niedzielnego” i Wydawcy – Archidiecezji Katowickiej99 23 wrzeÊnia 2009 r.
zosta∏ og∏oszony wyrok uwzgl´dniajàcy powództwo prawie w ca∏oÊci. W relacjach
z og∏oszenia tego wyroku, podanych w Êrodkach masowego przekazu, znalaz∏a si´
m.in. informacja, jakoby s´dzia w ustnym uzasadnieniu stwierdzi∏a, ˝e poglàd,
i˝ istnienie istoty ludzkiej zaczyna si´ od chwili pocz´cia, jest poglàdem nienauko-
wym, lecz religijnym1100. S∏yszàc to w radio i czytajàc w prasie myÊla∏em, ˝e jest to
tzw. kaczka dziennikarska, jednak si´gnà∏em do pisemnego uzasadnienia wymie-
nionego wyroku. Z uzasadnienia tego przytaczam fragment:

„Jak podnieÊli pozwani – zgodnie z doktrynà KoÊcio∏a katolickiego, cz∏owiek,
istota ludzka istnieje od chwili pocz´cia, od tego te˝ momentu ma bezwzgl´dne
prawo do ˝ycia. A zatem, jeÊli ma miejsce zabieg przerwania cià˝y, to jest to rów-
noznaczne z zabiciem cz∏owieka.

Przekonanie to nie jest powszechne. Nie podzielajà go ludzie o innym Êwiato-
poglàdzie.

Dla kogoÊ, kto nie wyznaje zasad religii katolickiej lub w tym zakresie nie zga-
dza si´ z doktrynà KoÊcio∏a katolickiego, zabieg przerwania cià˝y nie jest zabiciem
cz∏owieka. Z tego powodu stwierdzenie, ˝e osoba, która aborcj´ wykona∏a, dopu-
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9 Sàd Okr´gowy w Katowicach, sygn. akt II C 286/08, niepubl.
10 Zob. np. „Gazeta” – Katowice z 24 wrzeÊnia 2009 r. i „Nasz Dziennik” z 26–27 wrzeÊnia 2009 r.



Êci∏a si´ zabójstwa, jest dla kogoÊ o innym ni˝ katolicki Êwiatopoglàdzie nie do
przyj´cia, jako niezgodne z prawdà i obraêliwe. W tym przypadku zaistnia∏a zatem
sytuacja uniemo˝liwiajàca zakwalifikowanie omawianych, spornych wypowiedzi
prasowych do kategorii oÊwiadczeƒ o faktach.

Nie da si´ ich bowiem zweryfikowaç w odniesieniu do jednolitego, powszech-
nie uznanego i niekwestionowanego miernika prawdy lub fa∏szu. Podstawà takiej
weryfikacji musia∏oby byç rozstrzygni´cie kwestii poczàtku istnienia istoty ludzkiej,
która wymyka si´ ocenom naukowym i wszelkim obiektywnym odniesieniom, a po-
zostaje w domenie wiary, przekonaƒ i sposobu interpretowania faktów podawa-
nych przez naukowców”.

Innymi s∏owy, przytoczony tekst stwierdza, ˝e poglàd, i˝ poczàtek istnienia „isto-
ty ludzkiej” zwiàzany jest z pocz´ciem (zap∏odnieniem), jest nienaukowy („wymyka
si´ ocenom naukowym”), lecz jest wyrazem w szczególnoÊci poglàdów religijnych
(„pozostaje w domenie wiary, przekonaƒ i sposobu interpretowania faktów poda-
wanych przez naukowców”). W Êrodkach masowego przekazu nie by∏o zatem
kaczki dziennikarskiej.

Powstajà pytania w odniesieniu do poglàdu sformu∏owanego w ostatnim zdaniu
przytoczonego cytatu z uzasadnienia wyroku: a) czy jest on prawdziwy (w sensie
klasycznej koncepcji prawdy, wed∏ug której prawdziwe jest zdanie, je˝eli jest zgod-
ne z rzeczywistoÊcià)? b) czy s´dzia, z ∏aƒcuchem na ramionach, w ustnym uza-
sadnieniu wyroku, a nast´pnie w pisemnym jego uzasadnieniu, by∏a uprawnio-
na do pos∏u˝enia si´ tym poglàdem?

1.4. Próba odpowiedzi na pytania postawione wy˝ej wymaga zasygnalizowania
niektórych zagadnieƒ dotyczàcych niezawis∏oÊci s´dziowskiej, kwalifikacji s´dziów
rozpoznajàcych sprawy rodzinne, dobra dziecka oraz relacji sàdu z bieg∏ymi. Od-
powiedzi na cz´Êç tych pytaƒ (w szczególnoÊci dotyczàcych rozumienia poj´cia
„dobro dziecka”) znajdà si´ w innym artykule.

2. Z problematyki niezawis∏oÊci s´dziowskiej

2.1. S´dziowie w sprawowaniu swojego urz´du sà niezawiÊli i podlegajà tylko
Konstytucji oraz ustawom, a tak˝e – na zasadach okreÊlonych w Konstytucji – umo-
wom mi´dzynarodowym (art. 178 w zw. z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP)1111. W rocie
Êlubowania s´dzia m.in. przyrzeka „sprawiedliwoÊç wymierzaç zgodnie z przepisa-
mi prawa, bezstronnie wed∏ug swego sumienia”1122. W ten sposób polski ustawo-
dawca ustanowi∏ i ukonstytuowa∏ granice dyskrecjonalnoÊci oraz zakres swobody
s´dziego w rozstrzyganiu spraw. 

9

Z rozwa˝aƒ nad post´powaniem i orzecznictwem w sprawach rodzinnych...

Rodzina i Prawo Nr 20–21 2012

11 Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.).
12 Art. 66 ustawy z 27 lipca 2001 r. ustawy – Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070

ze zm.) oraz art. 27 ust. 1 ustawy z 23 listopada 2002 r. o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U Nr 240, poz. 2052 ze zm.).



Niezawis∏oÊç osobistà s´dziego mo˝na rozpatrywaç w aspekcie pozytywnym
i negatywnym. Aspekt pozytywny oznacza, ˝e s´dzia podejmuje rozstrzygni´cia
w sposób niezawis∏y, dzia∏ajàc w oparciu o prawo i zgodnie ze swoim sumieniem
i wewn´trznym przekonaniem, natomiast aspekt negatywny oznacza niedopusz-
czalnoÊç wywierania na s´dziego jakiegokolwiek nacisku z zewnàtrz1133.

Przyznanie atrybutu dyskrecjonalnoÊci upowa˝nia sàd do subiektywnego roz-
strzygania, co oczywiÊcie nie oznacza ani prawa do arbitralnoÊci, ani do samowoli
jurysdykcyjnej1144. Granice dyskrecjonalnoÊci wyznacza litera prawa i jego aksjologia.

Zasadnicze znaczenie przy rozwa˝aniu kwestii dyskrecjonalnoÊci s´dziego ma
m.in. rozumienie poj´cia „sumienie”.

2.2. Sumienie i jego istota zawsze interesowa∏o cz∏owieka1155. Tematu tego doty-
czy ogromna literatura w wielu j´zykach. Teoretyczny namys∏ nad sumieniem obec-
ny by∏ i jest przede wszystkim w antropologii filozoficznej, etyce, teologii moralnej1166

oraz w psychologii1177. Ostatnio tak˝e temat sumienia rozwa˝ony zosta∏ w uj´ciu teo-
rii poznania1188. Te ró˝ne aspekty badaƒ problematyki sumienia wzajemnie przenika-
jà si´ i uzupe∏niajà. PodkreÊla si´ zwiàzek problematyki sumienia z kwestiami praw-
dy, wolnoÊci i wartoÊci. Âwiadczà o tym ju˝ same tytu∏y wielu prac1199.
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13 W. Skrzyd∏o, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. IV, Kantor Wydawniczy Zakamycze,
Kraków 2002, s. 241; zob. równie˝: M. Rogalski, Niezawis∏oÊç s´dziowska w post´powaniu karnym, Wy-
dawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 34 i n.; B. Wojciechowski, DyskrecjonalnoÊç s´dziowska. Studium teo-
retycznoprawne, Wydawnictwo Mado, Toruƒ 2004, s. 68 i 69; A. Kozak, O poj´ciu w∏adzy dyskrecjonalnej
(w:) Zmiany spo∏eczne a zmiany w prawie. Aksjologia, konstytucja, integracja europejska, red. L. Leszczyƒ-
ski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 249; ten˝e, Granice prawniczej w∏adzy dyskrecjonalnej, Wydaw-
nictwo Naukowe Kolonia Limited, Wroc∏aw 2002, szczególnie s. 157 i n.

14 B. Wojciechowski, DyskrecjonalnoÊç..., s. 68; zob. równie˝: A. Kozak, Granice prawniczej w∏adzy..., H. Ra-
bault, Granice wyk∏adni s´dziowskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997; T. Spyra, Granice
wyk∏adni prawa. Znaczenie j´zykowe tekstu prawnego jako granica wyk∏adni, Wolters Kluwer Polska Kan-
tor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2006.

15 W j´zyku polskim przeglàd ró˝nych interpretacji poj´cia sumienia zawierajà m.in. prace: P. Valadier, Po-
chwa∏a sumienia, t∏um. M. ˚eraƒska, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1997, Sumienie, wina, me-
lancholia. Materia∏y polsko-niemieckiego seminarium, Warszawa, paêdziernik 1997, red. P. Dybel, Wydaw-
nictwo IFiS PAN, Warszawa 1999.

16 Bibliografia prac z okresu po roku 1945 w j´zyku polskim, dotyczàcych problematyki sumienia na samym
tylko terenie etyki i teologii moralnej wykazuje 581 pozycji wed∏ug stanu na maj 2011 r.; zob. t´ bibliogra-
fi´ w internecie na stronach: http://bazy.biblioteka.uksw.edu.pl/expertus.cgi#frmt.

17 Stan psychologicznych badaƒ nad sumieniem przedstawia np. D. Buksik, Wra˝liwoÊç sumienia. Studium
psychologiczne, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej, Warszawa 2003, s. 7–65.

18 Zob. J. Krokos, Sumienie jako poznanie. Fenomenologiczne dope∏nienie Tomaszowej nauki o sumieniu,
Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2004.

19 Zob. np. E. Kaczyƒski, Prawda, dobro, sumienie. Z zagadnieƒ teologii moralnej, Instytut Wydawniczy PAX,
Warszawa 2007; G. Chojnacki, Sumienie w Êwietle prawdy. Komparatystyczna analiza koncepcji sumienia
w encyklice «Veritatis splendor» i w Corpus Paulinum, Wydawnictwo Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Chri-
stiana”, Poznaƒ 2003; Sumienie w Êwiecie wolnoÊci, red. J. Jagie∏∏o i W. Zuziak, Wydz. Filozoficzny PAT, Wy-
dawnictwo Znak, Kraków 2007; Z. Perz, Prawo i sumienie a zobowiàzanie moralne, Bobolanum, Warsza-
wa 2001; P. Kupiec, Problem odpowiedzialnoÊci w kontekÊcie wspó∏czesnego sporu wokó∏ moralnoÊci auto-
nomicznej, PAT, Kraków 2005; RacjonalnoÊç w etyce. Sumienie, prawoÊç i twórczoÊç, red. K. Krajewski,
KUL, Lublin 2009; M. Wolicki, Dojrza∏a osobowoÊç, dojrza∏e sumienie, Wydawnictwo Tum, Wroc∏aw 2000.



2.3. W p∏aszczyênie filozoficznej na temat rozumienia poj´cia „sumienie”
istnieje wiele poglàdów. Tadeusz Biesaga po ich przedstawieniu przyjà∏, ˝e sumienie
„[...] jako norma normans, normuje nasze post´powanie, ale jako norma normata,
samo jest normowane przez poznane dobro, przez prawo naturalne. Jest ono
aktem podmiotu, a wi´c aktem rozumu, jak i aktem wolnoÊci; bez zwiàzania tej wol-
noÊci z transcendentnà prawdà, staje si´ aktem samowoli, który zniewala, a nie wy-
zwala. Transcendentna prawda o dobru umo˝liwia transcendencj´ osoby, czyli
przekroczenie swej immanencji, swoich subiektywnych ograniczeƒ w kierunku
obiektywnej prawdy o dobru i obiektywnego, osobowego rozwoju”2200. 

Jeszcze dobitniej ujà∏ to wczeÊniej Kardyna∏ Karol Wojty∏a (którego T. Biesaga
nie powo∏uje), piszàc: „W niniejszym studium [Osoba i czyn – B. C.] wskazujemy
przede wszystkim na jeden wymiar i jedno znaczenie transcendencji osoby w czy-
nie. Jest to zarazem owa transcendencja wolnoÊci, która urzeczywistnia si´ w mo-
ralnoÊci. Spe∏niajàc czyn, cz∏owiek spe∏nia w nim siebie, staje si´ bowiem jako
cz∏owiek – jako osoba – dobrym lub z∏ym. Spe∏nianie to dokonuje si´ na podstawie
samostanowienia, czyli wolnoÊci. WolnoÊç zawiera w sobie zale˝noÊç od prawdy,
co z ca∏à wyrazistoÊcià uwydatnia si´ w sumieniu. Funkcja sumienia polega na
okreÊleniu prawdziwego dobra w czynie i na ukszta∏towaniu odpowiedniej do tego
dobra powinnoÊci. PowinnoÊç jest doÊwiadczalnà postacià zale˝noÊci od
prawdy, której podlega wolnoÊç osoby.

W∏aÊciwa i zupe∏na funkcja sumienia nie jest li tylko poznawcza, nie polega
tylko na wskazaniu «x jest dobre – x jest prawdziwym dobrem», «y jest z∏e – y nie
jest prawdziwym dobrem». W∏aÊciwa i zupe∏na funkcja sumienia polega na uzale-
˝nieniu czynu od poznanej prawdy. W tym zaÊ zawiera si´ uzale˝nienie samosta-
nowienia, czyli wolnoÊci woli od prawdziwego dobra – albo raczej: uzale˝nienie jej
od dobra w prawdzie. 

I otó˝ takie uzale˝nienie od dobra w prawdzie kszta∏tuje wewnàtrz osoby nieja-
ko nowà rzeczywistoÊç. Jest to rzeczywistoÊç normatywna, wyra˝a si´ ona zaÊ
przez formu∏owanie i oddzia∏ywanie norm na czyny ludzkie. Normy owe biorà swo-
isty udzia∏ w spe∏nianiu czynów, które jest zarazem spe∏nianiem siebie – czyli oso-
by – przez czyn. RzeczywistoÊç normatywna jest istotna dla moralnoÊci i etyki,
choç nie tylko dla nich. Obok specyficznych dla moralnoÊci norm, które
mo˝na okreÊliç jako normy etyki, znachodzimy w integralnym doÊwiadczeniu cz∏o-
wieka i normy logiki, i normy estetyki, i chyba jeszcze inne.”2211. Wy˝ej przytoczone
okreÊlenia sumienia majà zasadnicze znaczenie.
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20 T. Biesaga, Sumienie (w:) Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk, Polskie Towarzy-
stwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 270.

21 K. Wojty∏a, Osoba i czyn, wyd. 3 oparte na 2 wyd. (Kraków 1985), poprawione i uzup. o przypisy i Êródty-
tu∏y w uzgodnieniu z Autorem przez A. Pó∏tawskiego (w:) K. Wojty∏a, Osoba i czyn oraz inne studia antro-
pologiczne, red. T. Styczeƒ, W. Chudy, J. W. Ga∏kowski, A. Rodziƒski, A. Szostek, Tow. Naukowe KUL,
Lublin 2000 (dodruk), s. 199 i 200.



Inni autorzy zwracajà uwag´ na pewne szczegó∏owe kwestie zwiàzane z rozu-
mieniem poj´cia „sumienie”, np. Tom L. Beauchamp, James F. Childress piszà,
˝e sumienie jest formà autorefleksji i osàdu, jakie czyny nale˝y uznaç za obowiàz-
kowe i zakazane, s∏uszne i nies∏uszne, z∏e i dobre2222.

2.4. Jacek Gudowski trafnie zauwa˝y∏, ˝e „sumienie s´dziego” „[...] jest w pol-
skim ustroju sàdów nie tylko poj´ciem etycznym, ale tak˝e kategorià prawnà, gdy˝
– podobnie jak np. w przypadku zawodu lekarza2233 – zosta∏o poddane zabiegowi
jurydyzacji”2244 [pogrubienie – B. C.]. Âwiadczy o tym przytoczony fragment roty Êlu-
bowania, które, oprócz charakteru czysto emblematycznego, symbolicznego ma
tak˝e wymiar materialny2255, s´dzia bowiem „odwo∏uje si´ m.in. do swego sumienia
jako swoistego miernika ÊwiadomoÊci odpowiedzialnoÊci moralnej i prawnej za wy-
dany wyrok [...] sumienie stanowi materi´ skomplikowanà i delikatnà, gdy˝ ∏àczy
w sobie nie tylko pierwiastki czysto etyczne (tzw. zmys∏ moralny), wyznawane war-
toÊci czy elementy Êwiatopoglàdowe, ale stanowi tak˝e wewn´trznà instancj´ orze-
kania moralnego, pierwotny, intuicyjny detektor dobra i z∏a. W dziele ferowania wy-
roku sàdowego sumienie wyznacza zatem rozleg∏y kràg suwerennoÊci s´dziego,
stanowiàc czynnik indywidualizujàcy podejmowanà przez niego decyzj´. Jest wi´c
sumienie czynnikiem gwarantujàcym swobod´ ocen etycznych i prawnych [...]”2266.

Trzeba jednak mieç ÊwiadomoÊç, ˝e sumienie s´dziego mo˝e byç êle ukszta∏-
towane („fa∏szywe”) z punktu widzenia powszechnie przyjmowanych, elementar-
nych zasad i wartoÊci, mo˝e on nie mieç w∏aÊciwego rozeznania prawdy o dobru
i – mówiàc ogólnie – „strukturze Êwiata”2277.

Niezawis∏oÊç dotyczy rozstrzygni´cia, a wi´c terminy „sumienie” i „wewn´trzne
przekonanie” odnoszà si´ do sposobu rozstrzygni´cia. Czy jednak, uzasadniajàc
swoje „wewn´trzne przekonanie”, s´dzia mo˝e pos∏u˝yç si´ przyjmowanym przez
siebie poglàdem (a sprzecznym z powszechnie akceptowanym) co do – najogól-
niej mówiàc – „struktury Êwiata” (a w jej ramach np. poglàdem co do poczàtku ist-
nienia „istoty ludzkiej”) lub „swojà” hierarchià wartoÊci, np. przy orzekaniu w spra-
wach rozwodowych? Nikt, tak˝e s´dzia, nie jest przecie˝ wolny od w∏asnego wi-
dzenia Êwiata, prze˝ytych doÊwiadczeƒ, przyjmowanego systemu wartoÊci, obrazu
(pojmowania) cz∏owieka2288.
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22 T. L. Beauchamp, J. F. Childress, Zasady etyki medycznej, z angielskiego prze∏o˝y∏ W. Jacórzyƒski, KiW,
Warszawa 1996, s. 495.

23 Por. L. Kubicki, Sumienie lekarza jako kategoria prawna, PiM 1999, nr 4, s. 5 i n.
24 J. Gudowski, W´z∏owe problemy skargi o stwierdzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego orzeczenia,

PS 2006, nr 1, s. 8 i 9.
25 T. Ereciƒski, J. Gudowski, J. Iwulski, Prawo o ustroju sàdów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie

Sàdownictwa. Komentarz, red. J. Gudowski, wyd. 2, LexisNexis Polska, Warszawa 2009, s. 230.
26 J. Gudowski, W´z∏owe problemy..., s. 9.
27 Kwestia ta wymaga∏aby rozwini´cia, na co tutaj nie ma miejsca.
28 R. Sobaƒski, S∏usznoÊç w prawie, PiP 2001, nr 8, s. 3–12, szczególnie s. 12; ten˝e, O etosie stosowania

prawa (w:) Ksi´ga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Smyczyƒskiego, red. M. Andrzejewski, L. Kociucki, 



2.5. Tu wy∏ania si´ problem tzw. niezale˝noÊci wewn´trznej s´dziego.
Ju˝ Fryderyk Zoll (senior) pisa∏: „Niewàtpliwie wykluczyç trzeba czysto indywi-

dualne poglàdy stosujàcego prawo na to, co jest celowym, jego sympatie i antypa-
tie, subiektywne zapatrywania, upodobania”2299.

Marek Safjan, rozwa˝ajàc kwesti´ niezale˝noÊci wewn´trznej s´dziego, posta-
wi∏ pytanie i trafnie odpowiedzia∏: „[...] có˝ ona oznacza: ˝e s´dzia w toku orzeka-
nia musi uwolniç si´ niejako od w∏asnych preferencji, od czysto subiektywnych
sympatii, emocji i przekonaƒ. Ten postulat wydaje si´, przynajmniej na pierwszy
rzut oka, sprzeczny z wczeÊniejszym stwierdzeniem, ˝e s´dzia musi kierowaç si´
wewn´trznym poczuciem sprawiedliwoÊci, s∏usznoÊci i wra˝liwoÊci, poniewa˝ po-
dejÊcie to zak∏ada, ˝e s´dzia musi mieç w∏asny system wartoÊci, przekonaƒ, w∏a-
snà aksjologi´ i hierarchi´ wartoÊci. Gdzie˝ tu wi´c miejsce na niezale˝noÊç we-
wn´trznà, na obiektywizacj´ ocen, na bezstronnoÊç?”. Autor ten twierdzi jednak
– s∏usznie! – „z pe∏nym przekonaniem, ˝e s´dziowska niezale˝noÊç wewn´trz-
na jest mo˝liwa do pogodzenia z postulatem s´dziowskiego poczucia s∏usznoÊci
i sprawiedliwoÊci. Có˝ bowiem oznacza s´dziowska niezale˝noÊç? Na pewno nie
chodzi o to, aby s´dzia wyzby∏ si´ w∏asnych przekonaƒ, systemu wartoÊci, ale o to,
by potrafi∏ bez wzgl´du na w∏asne preferencje zachowaç bezstronnoÊç oceny,
uznaç s∏usznoÊç racji tak˝e i wtedy, je˝eli nie pozostajà one w pe∏nej zgodzie z jego
w∏asnà wizjà Êwiata i aksjologià. Ta w∏aÊnie umiej´tnoÊç pozostawania arbitrem
i wywa˝ania racji stanowi szczególnie istotny atrybut s´dziowskiej aktywnoÊci. Sys-
tem przekonaƒ s´dziego, a zw∏aszcza jego preferencje polityczne i ideologiczne,
nie powinny wp∏ywaç na kierunek wyk∏adni prawa i decydowaç o treÊci dekodowa-
nej normy prawnej; natomiast s´dziowska aksjologia nie tylko mo˝e, ale i powin-
na o sobie daç znaç w obszarach «luzu s´dziowskiej decyzji» – tam, gdzie s´dzia
poszukuje s∏usznego rozstrzygni´cia, odwo∏ujàc si´ np. do konstrukcji nadu˝ycia
prawa podmiotowego, kiedy ustala wielkoÊç kompensacji czy zadoÊçuczynienia
za doznanà krzywd´, kiedy wa˝y surowoÊç stosowanej sankcji karnej. Nawet
i w tych obszarach «luzu decyzyjnego» nie oznacza to oczywiÊcie dowolnoÊci – s´-
dzia nie mo˝e byç arbitralny, musi zawsze pozostaç arbitrem (co przecie˝ nie jest
tym samym), dà˝yç do równowagi i unikaç skrajnoÊci”3300.

Powy˝sze prowadzi do wniosku, ˝e s´dzia, rozstrzygajàc spraw´ o rozwód
(bo na tle takich spraw poruszony zosta∏ wymieniony tu problem), powinien prze-
strzegaç ustawowych przes∏anek rozwodu, a nie opieraç si´ tylko na przyjmowanych

13

Z rozwa˝aƒ nad post´powaniem i orzecznictwem w sprawach rodzinnych...

Rodzina i Prawo Nr 20–21 2012

M. ¸àczkowska, A. Schulz, TNOiK Dom Organizatora, Toruƒ 2008, s. 913–921; ten˝e, Obraz cz∏owieka
w prawie, „Kontrola Paƒstwowa” 2000, nr 1, s. 88–94; ten˝e, Scire leges. Uwagi o prawie s∏usznym i jego
s∏usznym stosowaniu, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2009, nr 8, s. 147–155; ten˝e, Uwagi o etyce zawo-
dów prawniczych, Pal. 2003, nr 7–8, s. 45–56; ten˝e, Prawnicy wobec prawa (O konsekutywnej i kreatyw-
nej roli prawników), Pal. 2006, nr 11–12, s. 11–17.

29 F. Zoll, Prawo cywilne w zarysie. Cz´Êç ogólna, t. I, Ksi´garnia Powszechna, Kraków 1946, s. 51.
30 M. Safjan, Etyka zawodu s´dziowskiego (w:) Etyka prawnika. Etyka nauczyciela zawodu prawniczego,

red. E. ¸ojko, Wydawnictwa UW, Warszawa 2002, s. 34 i 35.



przez siebie zasadach dopuszczalnoÊci (np. w ka˝dej sprawie) lub niedopuszcza-
lnoÊci (w ogóle) rozwodów3311, albowiem opierajàc si´ tylko na tych zasadach nie
by∏by niezale˝ny wewn´trznie i przez to nie by∏by niezawis∏y3322, uchybi∏by te˝ za-
sadzie s∏usznego stosowania prawa3333. Odnosz´ wra˝enie, ˝e sàdy rozpoznajàce
sprawy rozwodowe zaczynajà stawaç si´ urz´dami rejestrujàcymi rozwody, o których
zadecydowali sami ma∏˝onkowie, a nie organami paƒstwowymi orzekajàcymi roz-
wody, gdy spe∏nione sà w tym przedmiocie przes∏anki ustawowe3344. Zagadnienie to
wymaga∏oby przeprowadzenia odpowiednich badaƒ i stosownego rozpracowania. 

2.6. Wy∏ania si´ tu równie˝ kwestia relacji ÊwiadomoÊci prawnej spo∏eczeƒstwa
i orzecznictwa sàdów3355. Wydaje si´, ˝e ÊwiadomoÊç prawnà spo∏eczeƒstwa powin-
no kszta∏towaç m.in. orzecznictwo sàdowe3366, a nie odwrotnie, chocia˝ nie nale˝y
wykluczaç jakiejÊ kontroli spo∏ecznej (np. przez sugerowanie okreÊlonej wyk∏adni
prawa) nad orzecznictwem sàdowym. Sàdy nale˝à do instytucji, które odgrywajà
wa˝nà kontrolnà rol´ w spo∏eczeƒstwie jako ca∏oÊci ale sà pod pewnymi wzgl´da-
mi spod kontroli spo∏ecznej wy∏àczone ze wzgl´du na niezawis∏oÊç. To powoduje,
˝e nawet orzeczenia, które sà profesjonalnie bardzo niskiej jakoÊci, je˝eli nie sà wy-
∏apywane przez wy˝sze instancje, to bardzo cz´sto si´ ostajà3377. Taka sytuacja pro-
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31 Np. J. Górecki na podstawie swoich badaƒ, przeprowadzonych na poczàtku lat szeÊçdziesiàtych ubieg∏e-
go wieku, opisuje przypadki dwóch s´dziów oddalajàcych (i to nietrafnie) wi´kszoÊç powództw o rozwód;
zob. tego˝, Rozwód. Studium socjologiczno-prawne, PWN, Warszawa 1965, s. 69. 

32 Przyk∏adami spektakularnymi – w sensie negatywnym – braku niezale˝noÊci wewn´trznej s´dziego mogà
byç z ostatniego okresu (rok 2011) – poza wymienionà sprawà z Sàdu Okr´gowego w Katowicach – dwie
sprawy ogólnie znane ze Êrodków masowego przekazu: w jednej z nich, z oskar˝enia prywatnego, Sàd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie zarzàdzi∏ poddanie oskar˝onego, powszechnie znanego po-
lityka, badaniom psychiatrycznym, w drugiej sprawie Sàd Rejonowy w Gdyni (je˝eli nie mamy tu do czy-
nienia tylko z ra˝àco b∏´dnà wyk∏adnià prawa karnego materialnego) uniewinni∏ oskar˝onego, okreÊlane-
go jako „artysta”, od zarzutu pope∏nienia przest´pstwa zniewa˝enia uczuç religijnych przez publiczne, wul-
garne okreÊlenie Biblii i podarcie jej drukowanego egzemplarza.

33 Pomijam kwesti´ (która tu nie wchodzi w gr´) tzw. ustawowego bezprawia wed∏ug formu∏y G. Radbrucha, bo
w takim przypadku – oczywiÊcie – powinno decydowaç wewn´trzne poczucie sprawiedliwoÊci u s´dziego.

34 Wspomnia∏em o tym wy˝ej sygnalizujàc nik∏y wskaênik oddalonych powództw o rozwód.
35 Z dawniejszych prac na temat ÊwiadomoÊci prawnej spo∏eczeƒstwa i orzecznictwa sàdów w sprawach roz-

wodowych zob. np. A. Podgórecki, Zjawiska prawne w opinii publicznej. Studia socjologiczno-prawne.
Rozwody. W∏adza rodzicielska. Procesy o znies∏awienie wytaczane dziennikarzom, Wydawnictwo Prawni-
cze, Warszawa 1964, s. 27–97, rozdzia∏ II – Rozwody w opinii publicznej; J. Górecki, Rozwód. Studium...;
J. Górecki, A. Podgórecki, Rozwody w opinii publicznej, t. 1 i 2, OÊrodek Badania Opinii Publicznej „Pol-
skie Radio”, Warszawa 1964; A. Podgórecki, J. Kurczewski, J. KwaÊniewski, M. ¸oÊ, Poglàdy spo∏eczeƒ-
stwa polskiego na moralnoÊç i prawo (Wybrane problemy), KiW, Warszawa 1971.

36 Por.: „Màdry s´dzia wychowuje swój naród, a roztropne rzàdy wprowadzajà ∏ad” (MàdroÊç Syracyde-
sa, 10, 1 [w:] Pismo Âwi´te Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przek∏ad z j´zyków oryginalnych
z komentarzem. Opracowa∏ Zespó∏ Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Âw. Paw∏a, Ed. Âw. Paw∏a,
Cz´stochowa 2009, s. 1477). Na temat oddzia∏ywania spo∏ecznego s´dziów rodzinnych zob. np. M. Ar-
czewska, Spo∏eczne role s´dziów rodzinnych, Wydawnictwa UW, Warszawa 2009, szczególnie s. 79 i n.

37 Wiadomo powszechnie, ˝e zaskar˝alnoÊç przez strony wyroków w sprawach rozwodowych jest bardzo ni-
ska, od szeregu lat nie ma ju˝ rewizji nadzwyczajnej od wyroków prawomocnych, nie ma te˝ od kilku lat
skargi kasacyjnej w sprawach rozwodowych, a aktywnoÊç prokuratorów i Rzecznika Praw Obywatelskich



wadzi do wytwarzania si´ niedobrych konsekwencji prawnych i gospodarczych
oraz do negatywnych skutków dla ÊwiadomoÊci spo∏ecznej i ÊwiadomoÊci prawnej
spo∏eczeƒstwa3388. Je˝eli nie zostanà podj´te ˝adne kroki zapobiegajàce temu zjawi-
sku, to nale˝y przewidywaç, ˝e sàdownictwo (przynajmniej w wymienionych spra-
wach) mo˝e si´ degenerowaç, co doprowadzi do braku poszanowania paƒstwa
prawa i braku poszanowania swojego w∏asnego paƒstwa przez Polaków.

3. Jacy s´dziowie powinni orzekaç w sprawach rodzinnych?

Istnieje powszechne przekonanie o znacznym wp∏ywie osobowoÊci s´dziego
na jego sposób rozstrzygania spraw3399. Majà tu znaczenie: wykszta∏cenie prawnicze,
wykszta∏cenie ogólne, przyjmowany system wartoÊci, etyczny poziom s´dziego, zna-
jomoÊç problematyki ˝ycia spo∏ecznego w dziedzinie, której dotyczy rozstrzyga-
na sprawa (np. zjawisk gospodarczych u s´dziego rozstrzygajàcego sprawy gospo-
darcze, istoty oraz znaczenia ma∏˝eƒstwa i rodziny u s´dziego rodzinnego itp.), spe-
cjalistyczne wykszta∏cenie s´dziego w problematyce, której dotyczà rozstrzygane
sprawy, subiektywne nastawienia s´dziego itp. OsobowoÊç s´dziego jest kszta∏towa-
na przez wiele czynników, mo˝e mieç zarówno dodatni, jak i ujemny wp∏yw na roz-
poznawanie spraw, ma szczególne znaczenie przy rozstrzyganiu spraw rodzinnych4400.
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w tych sprawach w przedmiocie zaskar˝ania wyroków rozwodowych (art. 7 k.p.c.) jest ˝adna. Zaskar˝alnoÊç
taka, aczkolwiek dopuszczona w judykaturze (zob. np. uchwa∏´ SN z 27 marca 1981 r., III CZP 14/81,
OSNCP 1981, nr 10, poz. 184), mo˝e obecnie budziç zastrze˝enia jako sprzeczna z istotà post´powania cy-
wilnego, w którym – w oparciu o klasycznà zasad´ dyspozycyjnoÊci – rozpoznawane sà spory prywatne.
W sprawach o rozwód wchodzi jednak równie˝ w gr´ jakiÊ pierwiastek publicznoprawny ze wzgl´du na zna-
czenie w spo∏eczeƒstwie ma∏˝eƒstwa i rodziny. W socjologii podkreÊla si´, ˝e ma∏˝eƒstwo stanowi w ka˝dej
kulturze instytucj´ nieporównywalnà z innymi pod wzgl´dem donios∏oÊci spo∏ecznej. Zwiàzek kobiety z m´˝-
czyznà wsz´dzie wykracza daleko poza sfer´ spraw osobistych i prywatnych, ma charakter publiczny, pod-
lega prawom i zwyczajom wspólnoty. Zawsze i wsz´dzie odró˝nia si´ zwiàzki ma∏˝eƒskie od innych form
wspó∏˝ycia ludzi. Spo∏eczny charakter ma∏˝eƒstwa wyznaczajà ró˝ne uprawnienia i obowiàzki jakie otrzymu-
jà wzgl´dem siebie wspó∏ma∏˝onkowie (zob. np. F. Adamski, Rodzina. Wymiar spo∏eczno-kulturowy, Wydaw-
nictwo UJ, Kraków 2002, s. 13–15). Jest to jednak zagadnienie, które nale˝a∏oby omówiç oddzielnie.

38 Zob. poglàd wyra˝ony przez Sàd Najwy˝szy w uchwale Pe∏nego Sk∏adu Izby Cywilnej z 18 marca 1968 r.,
III CZP 70/66 (OSNCP 1968, nr 5, poz. 77): „SzkodliwoÊç spo∏eczna nieprawid∏owych rozstrzygni´ç
w sprawach o rozwód polega na tym, ˝e wp∏ywajà one niekorzystnie na sytuacj´ ˝yciowà bezpoÊrednio
zainteresowanych ma∏˝onków i dzieci, a nadto mogà stanowiç êród∏o b∏´dnych poglàdów w dziedzinie
stosunków rodzinnych. Ranga spo∏eczna tych stosunków wynika z konstytucyjnej zasady szczególnej
ochrony, którà Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia ma∏˝eƒstwu i rodzinie jako podstawowej komór-
ce spo∏ecznej oraz ma∏oletnim dzieciom i m∏odzie˝y.” (pogrubienie i kursywa – B. C.).

39 Zob. np.: J. R. Kubiak, OsobowoÊç s´dziego a stosowanie prawa, NP 1977, nr 5, s. 664 i n.; J. Mokry, Oso-
bowoÊç s´dziego a niezawis∏oÊç s´dziowska (w:) Studia z prawa post´powania cywilnego. Ksi´ga pamiàt-
kowa ku czci Zbigniewa Resicha, PWN, Warszawa 1985, s. 211 i n.; F. Zedler, Sàdy rodzinne. Wybrane za-
gadnienia organizacyjne i procesowe, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1984, s. 40 i n.; A. Jasiakiewicz,
Wzorzec s´dziego a odpowiedzialnoÊç dyscyplinarna s´dziów, „Studia Iuridica” 2006, nr 46, s. 123–147;
J. Górecki, Rozwód. Studium..., s. 69.

40 Zob. np. A. Strzembosz, Zalety i niebezpieczeƒstwa rozszerzania kompetencji s´dziego dla nieletnich
na ca∏oÊç spraw rodzinnych, ZNIBPS 1980, nr 13, s. 194–200; J. R. Kubiak, Sàdy rodzinne w Polsce: od
eksperymentu do oryginalnego rozwiàzania, ZNIBPS 1977, nr 7; H. Dolecki, Ingerencja sàdu opiekuƒczego



Badaƒ na temat wp∏ywu osobowoÊci s´dziego na sposób rozstrzygania przez nie-
go spraw by∏o dotychczas w Polsce ma∏o, z regu∏y odnosi∏y si´ zaÊ do spraw kar-
nych4411, a zaledwie niektóre dotyczy∏y spraw rodzinnych (opiekuƒczych ma∏oletnich,
o ustalenie ojcostwa i rozwodowych)4422, aczkolwiek z niektórych innych opracowaƒ do-
tyczàcych spraw rodzinnych4433 uda∏oby si´ uzyskaç pewne wnioski co do wp∏ywu oso-
bowoÊci s´dziego na sposób rozstrzygni´cia. Znikoma iloÊç tych badaƒ jest zrozumia-
∏a wobec trudnoÊci, jakie sà z nimi zwiàzane (np. tajemnica narady nad orzeczeniem).

Zasygnalizowana wy˝ej (1.1.) kwestia znacznych ró˝nic w sposobie meryto-
rycznego rozstrzygania spraw rozwodowych przez poszczególnych s´dziów wià˝e
si´ oczywiÊcie z osobowoÊcià s´dziego. Niekoniecznie musi oznaczaç naruszenie
prawa materialnego bàdê niedopuszczalnoÊci rozbie˝noÊci w orzecznictwie4444.

Powszechnie akcentuje si´ Êcis∏y zwiàzek prawa rodzinnego z obyczajowoÊcià,
normami etycznymi i wartoÊciami moralnymi4455. W zwiàzku z tym Feliks Zedler wysu-
nà∏ trafny postulat, by w sàdach rodzinnych zasiadali s´dziowie akceptujàcy system
norm etycznych i przyj´tych za∏o˝eƒ aksjologicznych, które leg∏y u podstaw unormo-
waƒ prawa rodzinnego, i by mieli w tym przedmiocie stosownà wiedz´4466. Tymczasem
z doborem tych s´dziów – co wiadomo powszechnie – a co zauwa˝y∏ ju˝ F. Zedler
w 1984 r.4477, nie zawsze jest najlepiej. Proces ten mo˝e jeszcze pog∏´biç likwidacja wy-
dzia∏ów rodzinnych i nieletnich oraz przekazanie spraw rodzinnych do rozpoznania wy-
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w wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1983, s. 20 i n., W. Stojanow-
ska, J. Michalski, S´dzia rozwodowy w rozwa˝aniach prawnoporównawczych, NP 1983, nr 4, s. 79–83,
H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sàd opiekuƒczy, TNOiK Dom Organizatora, Toruƒ 2002, szcze-
gólnie s. 21, 155, 158, 161, 162 i powo∏ane tam piÊmiennictwo.

41 Zob. np. B. Wróblewski i W. Âwida, S´dziowski wymiar kary w Rzeczypospolitej Polskiej, Zak∏ad Prawa
Karnego Uniwersytetu Stefana Batorego, Wilno 1939; T. Kaczmarek, S´dziowski wymiar kary w Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej w Êwietle badaƒ ankietowych, Ossolineum, Wroc∏aw 1972; M. ¸oÊ-Bobiƒska,
Zasady wymiaru sprawiedliwoÊci w Êwietle badaƒ empirycznych, „Etyka” 1968, nr 3, s. 159–180; T. Kacz-
marek, G. Doliƒska, J. Giezek, W. Sitek, Decyzja s´dziego w sprawie wymiaru kary i jej psychospo∏eczne
uwarunkowania, red. T. Kaczmarek, Wydawnictwo UWr, Wroc∏aw 1987.

42 Zob. np.: A. Czerederecka, Podejmowanie decyzji przez s´dziów w sprawach opiekuƒczych w Polsce,
„Z zagadnieƒ Nauk Sàdowych. Problems of Forensic Science” 1998, Nr XXXVII, s. 102–110; W. Stojanow-
ska i M. Baum, W∏adza rodzicielska pozama∏˝eƒskiego i rozwiedzionego ojca. Studium socjologiczno-praw-
ne, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2000; W. Stojanowska, Dowód
z opinii rodzinnego oÊrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w sprawach o rozwód i jego wp∏yw na treÊç
wyroku w Êwietle wyników badaƒ ankietowych, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2002, nr 2.1, s. 7–56.

43 Zob. np.: H. Dolecki, Ingerencja sàdu opiekuƒczego w wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej, Wydawnictwo
Prawnicze, Warszawa 1983.

44 Zob. wyrok SN z 12 wrzeÊnia 1991 r., III ARN 32/91, PUG 1992, nr 2–3, poz. 4 (dotyczàcy rozbie˝noÊci
w orzecznictwie) i aprobujàcy do niego komentarz J. Gudowskiego, Przeglàd orzecznictwa z zakresu pra-
wa procesowego cywilnego (II pó∏rocze 1991 r.), PS 1994, nr 3, s. 76 i 77.

45 Zob. np.: Z. Ziembiƒski, Unormowania prawne a unormowania moralne w sferze prawa rodzinnego PRL,
RPEiS 1977, nr 2, s. 11 i n.; F. Zedler, Sàdy rodzinne..., s. 41 i 42; T. Smyczyƒski, Prawo rodzinne i stosun-
ki rodzinnoprawne (w:) System Prawa Prywatnego, t. 11, red. T. Smyczyƒski, Wydawnictwo C. H. Beck, War-
szawa 2009, s. 27.

46 F. Zedler, Sàdy rodzinne..., s. 43.
47 Tam˝e, s. 41 i 156.



dzia∏om cywilnym, przewidziana w projekcie nowelizacji ustawy – Prawo o ustroju sà-
dów powszechnych, przygotowanym przez Ministerstwo SprawiedliwoÊci (rok 2010)4488.
Wià˝e si´ to zresztà z systemem szkoleƒ i doskonalenia zawodowego nie tylko z za-
kresu prawa, lecz tak˝e z dziedziny psychologii, pedagogiki i socjologii oraz – co nie
jest doceniane i uwzgl´dniane przez organizatorów tych szkoleƒ – z zakresu etyki i fi-
lozofii prawa. Rzutuje to negatywnie na jakoÊç orzecznictwa np. w sprawach rozwodo-
wych i opiekuƒczych ma∏oletnich. Celowe by∏oby przeprowadzenie w tym przedmiocie
stosownych badaƒ, bo – oczywiÊcie – nie sà wystarczajàce moje, zasygnalizowane wy-
˝ej, badania sonda˝owe dotyczàce spraw rozwodowych i opiekuƒczych ma∏oletnich. 

Ju˝ wczeÊniej pisa∏em4499, ˝e s´dzia, rozstrzygajàc spraw´ (podobnie jak bieg∏y,
wydajàc opini´), mo˝e mieç do czynienia z trzema systemami wartoÊci: a) przyj´-
tym przez prawo, b) powszechnie (lub w poszczególnych grupach spo∏ecznych)
akceptowanym i c) swoim „prywatnym”, tylko przez siebie przyjmowanym. Te trzy
systemy wartoÊci mogà byç ró˝ne. Jest oczywiste, ˝e s´dzia, stosujàc prawo, po-
winien dokonywaç jego wyk∏adni przy uwzgl´dnieniu systemu wartoÊci przyj´tego
przez to prawo5500. S´dzia, który nie akceptuje za∏o˝eƒ aksjologicznych przyj´tych
przez obowiàzujàce prawo rodzinne, nie powinien orzekaç w sprawach rodzin-
nych, nara˝a go to bowiem na niepotrzebny konflikt w sumieniu i mo˝e prowadziç
do wadliwej wyk∏adni prawa, szczególnie materialnego. 

Jest to bardzo wa˝ne, bo norma prawna w istocie istnieje dzi´ki wyk∏adni ope-
ratywnej, tj. przy stosowaniu prawa przez organ paƒstwa5511. Trafnie stwierdzi∏ M. Sa-
fjan, ˝e „Obraz prawa jest [...] taki, jaki wy∏ania si´ z praktyki, z aktów jego stoso-
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48 Projekt ten w wymienionym zakresie (i nie tylko) spotka∏ si´ ze zdecydowanà krytykà szczególnie Stowarzyszenia
S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce (XII Kongres Stowarzyszenia w Zakopanem 14–18 czerwca 2010 r.). Wy-
mieniony projekt ostro skrytykowali tak˝e: Prezes Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce – SSO
Ewa Waszkiewicz w piÊmie z 26 paêdziernika 2010 r. do Ministra SprawiedliwoÊci (pismo to obszernie omawia kry-
tyczne stanowisko wobec projektu likwidacji sàdów rodzinnych, wyra˝one w odpowiedzi na ankiet´ przez 170 pre-
zesów sàdów rejonowych oraz stanowisko Instytutu Nauk Prawnych PAN i Stowarzyszenia Interwencji Prawnej
– Koordynatora Sekcji Pomocy Dziecku), RPO prof. Irena Lipowicz w piÊmie z 12 stycznia 2011 r. do pos∏a R. Ka-
lisza – Przewodniczàcego Sejmowej Komisji SprawiedliwoÊci i Praw Cz∏owieka („Rodzina i Prawo” 2011, nr 17–18,
s. 166–176); a tak˝e RPO dr Janusz Kochanowski w piÊmie z 1 marca 2010 r. do Ministra SprawiedliwoÊci
(http://www.sprawy-generalne.brpo. gov.pl/pdf/2009/12/637047/1465321.pdf); uczestnicy wys∏uchania publiczne-
go w Sejmie, zob. G. Nauka, Sprawozdanie z wys∏uchania publicznego w sprawie rzàdowego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sadów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3655),
„Rodzina i Prawo” 2011, nr 17–18, s. 177 183. Zob. równie˝ wywiady z M. Arczewskà, S´dziowie od ˝ycia („Poli-
tyka” 2009, nr 19) i Rodzina do cywila („Polityka” 2010, nr 36) i omówienie tych wywiadów w „Rodzina i Prawo”
2010, nr 16, s. 124. Mimo tej krytyki wymieniony projekt ostatecznie zosta∏ uchwalony jako ustawa z dnia 18 sierp-
nia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sàdów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Prezydent RP
podpisa∏ t´ ustaw´ 2 wrzeÊnia 2011 r. i zosta∏a ona opublikowana w Dz. U. Nr 203, poz. 1192.

49 Zob. powo∏ane wy˝ej: B. Czech, Wybrane prawne i aksjologiczne aspekty... oraz tego˝, Opis a wartoÊciowanie... 
50 J. Wróblewski, WartoÊci a decyzja sàdowa, Ossolineum, Wroc∏aw 1973, s. 44 i n.
51 Zob. np. E. ¸´towska, Kilka uwag o praktyce wyk∏adni, KPP 2002, nr 1, s. 27 i n.; H. L. A. Hart, Poj´cie prawa,

prze∏o˝y∏ J. Wolaƒski, PWN, Warszawa 1998, s. 193 i n.; L. Leszczyƒski, Wyk∏adnia operatywna (podstawowe w∏a-
ÊciwoÊci), PiP 2009, nr 6, s. 11 i n.; M. Zieliƒski, Wybrane zagadnienia wyk∏adni prawa, PiP 2009, nr 6, s. 3 i n.;
A. Kozak, Pojmowanie prawa w teorii wyk∏adni, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 1997, No 1987. Trafnie obrazu-
je to powiedzenie, ˝e „prawo jest tym, o czym sàdy mówià, ˝e tym jest” (H. L. A. Hart, Poj´cie prawa..., 193 i n.).



wania, a nie taki, jaki wykreowany zosta∏ przez samego legislatora”5522. F. Zoll (senior)
przed kilkudziesi´cioma laty napisa∏ zaÊ, ˝e „[...] prawnik musi tak˝e odkrywaç
i ustalaç prawo, tkwiàce w poj´ciach, na które ustawa wskazuje, a które sà mgliste
i ulegajà ciàg∏ym fluktuacjom w ˝yciu”5533. Pomijam skomplikowanà problematyk´
wyk∏adni5544, a zwracam jedynie uwag´, ˝e rezultaty wyk∏adni mogà byç ró˝ne, w za-
le˝noÊci od przedmiotu, metod i podmiotu, który jej dokonuje. Sam akt wyk∏adni
nacechowany jest subiektywizmem. Dotyczy to równie˝ kontroli wyk∏adni przez
sàd wy˝szej instancji, cz´sto odnoszonej dodatkowo do kontekstu politycznego,
ideologicznego, aksjologicznego itp.5555.

4. Nauka o poczàtku istnienia istoty ludzkiej a „prywatny” 
poglàd s´dziego

Zarówno w fachowym piÊmiennictwie z dziedziny embriologii i genetyki5566, po∏o˝-
nictwa5577, jak i w wydawnictwach encyklopedycznych5588, a nawet w podr´cznikach
do szko∏y podstawowej przyj´ty jest poglàd, ˝e poczàtek istnienia „istoty ludzkiej”
(ÊciÊlej: poczàtek rozwoju prenatalnego cz∏owieka) rozpoczyna si´ wraz z zap∏od-
nieniem (precyzyjniej: wraz z koƒcem tego procesu). Szczegó∏owe rozwa˝ania
zwiàzane z zap∏odnieniem i poczàtkowymi fazami rozwoju po∏àczonych gamet
ludzkich, m´skiej i ˝eƒskiej5599, nie sà w stanie podwa˝yç tego poglàdu. W tym sen-
sie jest to poglàd naukowy, akceptowany powszechnie, i nie pozostaje on – jak to
przyjà∏ Sàd Okr´gowy w Katowicach – „[...] w domenie wiary, przekonaƒ i sposo-
bu interpretowania faktów podawanych przez naukowców”. Czym innym natomiast
jest interpretowanie faktu poczàtku istnienia „istoty ludzkiej” w kategoriach (np.
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52 M. Safjan, Etyka..., s. 32.
53 F. Zoll, Prawo cywilne..., s. 49.
54 Zob. na ten temat np. M. Zieliƒski i Z. Radwaƒski, Wyk∏adnia prawa cywilnego, „Studia Prawa Prywatne-

go” 2006, nr 1, s. 1–40.
55 H. Rabault, Granice..., s. 195 i n.
56 Zob. np. H. Bartel, Embriologia dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 1995; K. Ostrowski, Embriolo-

gia cz∏owieka. Podr´cznik dla studentów medycyny, wyd. 3, PZWL, Warszawa 1988.
57 Zob. np. W. Fija∏kowski, Dar rodzenia, Wydawnictwo PAX, Warszawa 1985, s. 58: „˚ycie cz∏owieka zaczy-

na si´ z chwilà zap∏odnienia”.
58 Zob. np. Wielka encyklopedia PWN, t. 30, red. J. Wojnowski, PWN, Warszawa 2005, s. 252: „zap∏odnienie

daje poczàtek nowemu organizmowi”; Ma∏a encyklopedia medycyny, t. I, red. T. Ró˝niatowski, wyd. 9, t. I,
PWN, Warszawa 1991, s. 284 i 285: „Embriologia opisowa dzieli si´ na: 1) e. ogólnà zajmujàcà si´ rozwo-
jem osobnika od momentu zap∏odnienia komórki jajowej do chwili powstania tzw. pierwotnych narzàdów
osiowych [...]”; H. K´dzia, Embriogeneza (w:) Medycyna perinatalna, red. Z. S∏omko, PZWL, Warsza-
wa 1985, s. 19: „˚ycie osobnicze, czyli ontogeneza, rozpoczyna si´ od momentu zap∏odnienia i trwa a˝ do
Êmierci”; Polski s∏ownik medyczny, red. T. Ró˝niatowski, PZWL, Warszawa 1981, s. 1353: „zarodek; embryo;
germen; u cz∏owieka – rozwijajàcy si´ osobnik w okresie od zap∏odnienia do koƒca 8 tygodnia cià˝y”.

59 Zob. np. M. Drobnik, Prawo do urodzenia w Êwietle regulacji prawa do ˝ycia w uniwersalnym oraz w europejskim
systemie ochrony praw cz∏owieka (w:) Prawo wobec wyzwaƒ wspó∏czesnoÊci, t. V, red. B. Guzik, N. Buchowska,
P. Wiliƒski, Wydawnictwo UAM, Poznaƒ 2008, szczególnie s. 92–96; O. Nawrot, Nienarodzony na ∏awie oskar-
˝onych, Wydawnictwo A. Marsza∏ek, Toruƒ 2007, s. 134 i n. oraz powo∏ane w tych pracach piÊmiennictwo.



„cz∏owiek”, „osoba”, „zabójstwo”, „podmiot prawa”) wyst´pujàcych w filozofii, psy-
chologii i w innych naukach m.in. prawnych oraz w etyce i prawie, jako systemach
normatywnych6600. Zagadnienia te by∏y i sà poruszane – wprawdzie nie zawsze w za-
dowalajàcy do koƒca sposób – w wielu publikacjach, równie˝ prawniczych,
w których ka˝dy s´dzia powinien mieç przynajmniej ogólnà orientacj´6611. Zauwa˝yç
te˝ trzeba, ˝e w polskim j´zyku prawnym i prawniczym panuje chaos w zakresie
wyra˝eƒ, których desygnatem jest cz∏owiek w biologicznym znaczeniu tego termi-
nu na gruncie niekwestionowanej filogenetycznej koncepcji gatunku przed chwilà
urodzenia („p∏ód”, „embrion”, „dziecko pocz´te”, „dziecko nienarodzone”)6622.

Za potraktowaniem jako naukowego twierdzenia, ˝e „istota ludzka” istnieje od
momentu pocz´cia, przemawiajà tak˝e sformu∏owania wyst´pujàce w prawie (ra-
cjonalnoÊç ustawodawcy), które s´dzia powinien znaç. Przyk∏adowo mo˝na tu
wskazaç art. 2 ust. 1 ustawy z 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka6633 stano-
wiàcy, ˝e dzieckiem w rozumieniu tej ustawy jest „ka˝da istota ludzka od pocz´cia
do osiàgni´cia pe∏noletnioÊci”. By∏o tak równie˝ przyj´te w art. 1 ustawy z 7 stycz-
nia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie p∏odu ludzkiego i warunkach dopusz-
czalnoÊci przerywania cià˝y6644 do czasu jego znowelizowania z dniem 4 stycz-
nia 1997 r. („Art. 1.1. Ka˝da istota ludzka ma od chwili pocz´cia przyrodzone prawo
do ˝ycia. 2. ˚ycie i zdrowie dziecka od chwili jego pocz´cia pozostajà pod ochro-
nà prawa.”). Twierdzenie, ˝e „istota ludzka” istnieje od momentu pocz´cia, jest wy-
prowadzane tak˝e m.in. z art. 38 i art. 71 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.6655,
z preambu∏y i z art. 1 Konwencji z 20 listopada 1989 r. o prawach dziecka6666, z art. 6
ust. 1 Mi´dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19 grudnia
1966 r.6677, z art. 10 ust. 2 Mi´dzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Spo∏ecz-
nych i Kulturalnych z 19 grudnia 1966 r.6688. Poglàd, ˝e istota ludzka istnieje od chwi-
li pocz´cia, przyj´ty jest tak˝e w judykaturze6699.
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60 Znalaz∏o to zresztà cz´Êciowy – aczkolwiek nieprecyzyjny – wyraz w uzasadnieniu powo∏anego wyroku,
mimo przesadnie wielkich – oko∏o 50 stron – rozmiarów tego uzasadnienia.

61 Zob. np.: J. Kondratiewa-Bryzik, Poczàtek prawnej ochrony ˝ycia ludzkiego w Êwietle standardów mi´dzy-
narodowych, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2009; L. K. Paprzycki, Granice prawnokarnej ochrony ˝y-
cia i zdrowia cz∏owieka na tle uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego z 26 paêdziernika 2006 r. (I KZP 18/06), PiM 2007,
nr 3, s. 53–63, ten˝e, Istota ludzka – zagadnienia graniczne ochrony w prawie karnym, „Medyczna Wokan-
da” 2009, nr 1, s. 7–21; ten˝e, Prawnokarna ochrona ˝ycia i zdrowia istoty ludzkiej, Pal. 2009, nr 7–8,
s. 38–54; J. Haberko, Cywilnoprawna ochrona dziecka pocz´tego a stosowanie procedur medycznych, Ofi-
cyna a Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 16 i n.

62 Zob. np. K. Mularski, Próba analizy koncepcji „wrongful life”, „Studia Prawa Prywatnego” 2008, nr 3, s. 109
i n., oraz J. Haberko, Cywilnoprawna..., s. 16–18.

63 Dz. U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.
64 Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78 ze zm.
65 Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.
66 Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.
67 Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
68 Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169.
69 Zob. szczególnie orzeczenie Trybuna∏u Konstytucyjnego z 28 maja 1997 r., K 26/96, OTK 1997, nr 2, poz. 19.



S´dzia powinien znaç powszechnie przyjmowany jako naukowy (w danym
czasie) – mówiàc najbardziej ogólnie – obraz struktury Êwiata, a w jego ramach
tak˝e poglàd co do poczàtku istnienia istoty ludzkiej i przy pe∏nieniu funkcji
orzeczniczych powinien pos∏ugiwaç si´ tym obrazem. Co wi´cej, powinien te˝
znaç przepisy prawa i judykatur´ w odniesieniu do problemu poczàtków ist-
nienia istoty ludzkiej. Mo˝e oczywiÊcie, tak jak ka˝dy cz∏owiek, mieç swój
„prywatny” poglàd – w tym przypadku – na temat poczàtku istnienia istoty
ludzkiej, ale jako s´dzia nie mo˝e si´ nim pos∏ugiwaç bez nara˝enia na kom-
promitacj´ sàdu, nie mówiàc ju˝ o swojej osobie, by∏oby to sprzeczne ze zdro-
wym rozsàdkiem, a nie przejawem korzystania z niezawis∏oÊci s´dziowskiej,
by∏oby to równie˝ wyrazem braku wewn´trznej niezale˝noÊci. Nale˝y zresztà
zauwa˝yç, ˝e w wymienionej sprawie A. T., dotyczàcej ochrony dóbr osobi-
stych, nie by∏o potrzeby zajmowania przez sàd stanowiska w kwestii poczàtku
istnienia istoty ludzkiej7700.

5. Czy i jak bieg∏y psycholog mo˝e (powinien?) wypowiadaç si´
na temat dobra dziecka?

5.1. Terminy „dobro” i „dobry” nale˝à do dziedziny aksjologii ogólnej jako dys-
cypliny filozoficznej oraz etyki normatywnej. Na gruncie tych dyscyplin i w powià-
zaniu z antropologià filozoficznà wyst´pujà próby ich wyjaÊniania oraz definiowa-
na7711. Komplikuje si´ to równie˝ z tej przyczyny, ˝e terminy te wià˝à si´ tak˝e z po-
j´ciem „wartoÊç”7722. Nie wchodzàc tutaj bli˝ej w problematyk´ tego wyjaÊniania7733,
pragn´ zasygnalizowaç tylko jednà kwesti´ z tym zwiàzanà, a mianowicie – podzia∏
dóbr na autoteliczne i instrumentalne. Czyni´ to z uwagi na rozumienie przeze mnie
poj´cia „dobro dziecka”7744.
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70 Wydaje si´, ˝e da∏ temu wyraz równie˝ Sàd Apelacyjny w Katowicach orzekajàcy w tej sprawie na skutek
apelacji pozwanych wyrokiem z 5 marca 2010 r., I ACa 790/09, w uzasadnieniu którego znalaz∏o si´ stwier-
dzenie: „[...] rozpoznawana sprawa nie dotyczy przekonaƒ religijnych i zwiàzanej z tym wolnoÊci wyra˝a-
nia poglàdów w kwestii dotyczàcej aborcji, lecz naruszenia dóbr osobistych, które chronione sà przepisa-
mi prawa [...]”. Tekst wyroku w internecie na stronach Sàdu Apelacyjnego w Katowicach.

71 Zob. np. A. Maryniarczyk, Dobro (w:) Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 2, red. A. Maryniarczyk, Polskie
Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, s. 614–626; T. Pietrzykowski, Etyczne problemy prawa. Zarys
wyk∏adu, Naukowa Oficyna Wydawnicza, Katowice 2005, szczególnie s. 5–134.

72 Prezentowane by∏o i jest ogromne bogactwo poglàdów, stanowisk na temat istoty wartoÊci, ich typologii,
hierarchii, sposobu istnienia i znaczenia w ˝yciu cz∏owieka. Bogactwo to wynika z powiàzania problema-
tyki wartoÊci z koncepcjami bytu, Êwiata, cz∏owieka, spo∏ecznoÊci i kultury. Przeglàd tej problematyki
w uj´ciu historycznym podaje np. S. Kowalczyk, Cz∏owiek w poszukiwaniu wartoÊci. Elementy aksjologii
personalistycznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006, s. 9–128. Zob. równie˝ M. A. Kràpiec, WartoÊç, oraz
H. KiereÊ, WartoÊci teoria (w:) Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, Polskie Towarzy-
stwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2009, t. 9, s. 704–711.

73 Uczyni´ to w innym miejscu, gdzie b´d´ omawiaç rozumienie poj´cia „dobro dziecka”.
74 Sygnalizowa∏em to w powo∏anych wczeÊniej artyku∏ach: B. Czech, Wybrane prawne i aksjologiczne aspek-

ty... oraz tego˝, Opis a wartoÊciowanie...



Ju˝ Arystoteles odró˝ni∏ dobra autoteliczne (cenne same przez si´) od dóbr
instrumentalnych (cennych jako Êrodek do osiàgni´cia innych dóbr, w szczegól-
noÊci tych autotelicznych)7755. Dobro zatem ma charakter wielowymiarowy7766. Do tej
myÊli Arystotelesa (nie powo∏ujàc si´ zresztà na niego) nawiàza∏ W∏adys∏aw Tatar-
kiewicz, wskazujàc, ˝e sà dobra, które nie nadajà si´ w ogóle do tego, by mog∏y
byç przedmiotem wyboru. Sà one „osiàgalne na drodze umyÊlnego dzia∏ania, ale
dzia∏ania szczególnego rodzaju. Takiego mianowicie, które nie te dobra, lecz w∏a-
Ênie inne ma za przedmiot. Dobra te w normalnych warunkach ˝ycia ludzkiego nie
sà i nie powinny byç celem i przedmiotem dzia∏ania. Sà wprawdzie wynikiem dzia-
∏ania, ale w∏aÊnie dzia∏ania skierowanego ku innym celom i przedmiotom. Nie sà
przedmiotem wyboru, choç sà wynikiem wyboru. Do dóbr takich – mo˝na by je na-
zwaç «wynikowymi» – nale˝à dobra nie byle jakie, lecz w∏aÊnie posiadajàce szcze-
gólnà wag´ i odgrywajàce bodaj najwi´kszà rol´ w ˝yciu. Sà to mianowicie dobra
dwóch rodzai: moralne i hedoniczne, dobro i szcz´Êcie cz∏owieka [...]. Tu wsz´dzie
przedmiot dzia∏ania musi byç inny ni˝ wynik”7777. Uwa˝am, ˝e do takich dóbr „wyni-
kowych” nale˝y tak˝e dobro dziecka jako osiàgni´cie przez to dziecko odpowied-
nich, pozytywnych cech rozwoju psychicznego, duchowego i fizycznego, dzi´ki
stosownym zabiegom o jego utrzymanie i wychowanie7788. Odró˝nienie to ma zna-
czenie dla okreÊlenia przedmiotu opinii bieg∏ego psychologa, o czym jeszcze ni˝ej.
W dotychczasowych próbach wyjaÊniania (definiowania) poj´cia dobra dziecka
zwracano w zasadzie uwag´ jedynie na dobra instrumentalne, majàce doprowa-
dziç do odpowiedniego rozwoju dziecka7799, co niejednokrotnie mog∏o wywo∏ywaç
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75 Arystoteles, Etyka..., s. 15, 1096 b, 8–15.
76 Por. S. Olejnik, W kr´gu moralnoÊci chrzeÊcijaƒskiej. Studia i szkice, ODISS, Warszawa 1985, s. 15;

W. Stró˝ewski, Kilka uwag o naturze dobra i z∏a (w:) tego˝, Istnienie i wartoÊç, Wydawnictwo Znak, Kra-
ków 1981, s. 217–234; M. A. Kràpiec, Dlaczego z∏o?, Wydawnictwo Znak, Kraków 1962. Ju˝ Platon w∏o˝y∏
w usta Protagorasa s∏owa: „Dobro to jest coÊ, co si´ [...] mieni ró˝nymi barwami, coÊ ró˝norakiego [...]”,
zob. Platon, Protagoras, t∏um. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1958, s. 69, 334B-C.

77 W. Tatarkiewicz, Dobra, których nie trzeba wybieraç (w:) tego˝, Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficz-
ne, Pisma zebrane, t. I, PWN, Warszawa 1971, s. 314–317.

78 Zob. postanowienie SN z 11 stycznia 2000 r., I CKN 327/98 (LEX nr 39852, Biul. SN 2000, nr 4, s. 14,
Prok.iPr. 2001, nr 7–8, s. 30 wk∏.) w którego uzasadnieniu zawarto poglàd: „Przepisy Kodeksu [rodzinnego
i opiekuƒczego – B. C.] nie definiujà tego uniwersalnego poj´cia [dobra dziecka – B. C.], zrozumia∏ego
we wszystkich kulturach Êwiata. Konkretyzujàc je, w literaturze przedmiotu trafnie wskazuje si´ zwiàzki
mi´dzy dobrem a przyjmowanym systemem wartoÊci. Bioràc pod uwag´ przepisy dotyczàce obowiàzków
rodziców wobec dzieci, mo˝na w najprostszej postaci sprowadziç dobro dziecka do zapewnienia mu
warunków rozwoju osobowego (duchowego) i egzystencji materialnej.”.

79 Jednym z przyk∏adów mo˝e tu byç tekst W. Stojanowskiej: „[...] termin «dobro dziecka» w rozumieniu prze-
pisów prawa rodzinnego oznacza kompleks wartoÊci o charakterze materialnym i niematerialnym niezb´d-
nych do zapewnienia prawid∏owego rozwoju fizycznego i duchowego dziecka oraz do nale˝ytego przygoto-
wania go do pracy odpowiednio do jego uzdolnieƒ, przy czym wartoÊci te sà zdeterminowane przez wiele
ró˝norodnych czynników, których struktura zale˝y od treÊci stosowanej normy prawnej i konkretnej, aktual-
nie istniejàcej sytuacji dziecka, zak∏adajàc zbie˝noÊç tak poj´tego «dobra dziecka» z interesem spo∏ecznym”
(W. Stojanowska, Rozwód a dobro dziecka, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1979, s. 27; identyczne
okreÊlenie przytoczy∏a W. Stojanowska, piszàc o nim w prawie rozwodowym (w:) System Prawa Prywatnego.
Prawo rodzinne i opiekuƒcze, t. 11, red. T. Smyczyƒski, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009, s. 598.



wra˝enie jakoby jak najwi´ksze nagromadzenie tych dóbr instrumentalnych gwa-
rantowa∏o prawid∏owy rozwój dziecka, co w rzeczywistoÊci nie zawsze musi byç
gwarancjà tego rozwoju8800.

J´zyki prawny (ustawy) i prawniczy (doktryny prawnej) zaczerpn´∏y terminy
„dobro” i „dobry” z dziedziny filozofii. J´zyk prawny zwiàza∏ je w wielu aktach nor-
matywnych z ró˝nymi instytucjami prawnymi, w których terminy te nabra∏y specy-
ficznego znaczenia8811. Rozwijanie tego znaczenia natomiast jest dokonywane z ko-
lei w doktrynie prawnej i w judykaturze.

Psychologia jako nauka wyodr´bni∏a si´ na poczàtku XIX w. z filozofii. Terminy
„dobro”, „dobry”, „dobro dziecka” nie sà terminami j´zyka psychologii jako nauki8822.
Pojawiajà si´ one (szczególnie poj´cie „dobro dziecka”) dopiero w psychologii sto-
sowanej, do której nale˝y psychologia sàdowa, z tym, ˝e funkcjonujà tam jako ter-
miny zaczerpni´te z j´zyka prawnego i z j´zyka prawniczego. W psychologii roz-
wojowej mo˝na natomiast znaleêç rozwa˝ania np. na temat tego, czy i jakie oddzia-
∏ywania ze strony rodziców, opiekunów oraz jakie sytuacje s∏u˝à (sprzyjajà) lub nie
s∏u˝à (nie sprzyjajà) prawid∏owemu rozwojowi dziecka8833, co – w opiniach psycholo-
gów dla sàdu – okreÊlane jest jako s∏u˝àce „dobru dziecka”, jest „dobre” lub nie-
korzystne dla tego rozwoju.

5.2. Wià˝e si´ z tym kwestia j´zyka, w jakim powinna byç sformu∏owana te-
za dowodowa sàdu (art. 278 § 1 k.p.c. i art. 193 § 1 k.p.k.) i wnioski (konkluzja)
w opinii bieg∏ego – czy ma to byç: j´zyk prawny, j´zyk prawniczy, j´zyk nauki,
w której specjalistà jest bieg∏y (w naszym przypadku j´zyk psychologii), czy j´zyk
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80 Wspomina∏em o tym w powo∏anych wczeÊniej artyku∏ach: B. Czech, Wybrane prawne i aksjologiczne aspek-
ty... oraz tego˝, Opis a wartoÊciowanie...; b´dzie to równie˝ przedmiotem innego opracowania. Analogiczny
problem zasygnalizowa∏ papie˝ Jan Pawe∏ II w encyklice Sollicitudo rei socialis z 30 grudnia 1987 r., piszàc
m.in.: „Prawdziwy rozwój [narodów – B. C.] nie mo˝e polegaç na zwyk∏ym gromadzeniu bogactw i mo˝no-
Êci korzystania w wi´kszym stopniu z dóbr i us∏ug, jeÊli osiàga si´ to kosztem niedorozwoju wielkich rzesz
i bez nale˝ytego uwzgl´dnienia wymiarów spo∏ecznych, kulturowych i duchowych istoty ludzkiej” (nr 9).

81 Przyk∏ady z j´zyka prawnego: „dobro dziecka”, „dobrobyt dziecka”, „dobro rodziny”, „dobro spo∏eczeƒ-
stwa”, „dobra osobiste”, „dobra majàtkowe”, „dobre obyczaje”, „dobra wiara”, „dobro sprawy”, „˝ycie jako
fundamentalne dobro cz∏owieka”.

82 Âwiadczy o tym np. okolicznoÊç, ˝e w encyklopediach i s∏ownikach psychologii oraz w liczàcych si´ pod-
r´cznikach psychologii terminy te nie wyst´pujà. Zob. np. Encyklopedia psychologii, red. W. Szewczuk,
Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa 1998; J. Pieter, S∏ownik psychologiczny, wyd. 2, Wydawnictwo JMP,
Katowice 2004; J. Strelau, D. Doliƒski (red.), Psychologia. Podr´cznik akademicki, t. 1 i 2, wyd. 2,
Gdaƒsk 2008, t. 3 i 4 oraz Psychologia. Podr´cznik akademicki, t. 1 i 2, Gdaƒskie Wydawnictwo Psycho-
logiczne, Gdaƒsk 2000; A. R. Spencer, Psychologia wspó∏czesna, Gdaƒskie Wydawnictwo Psychologicz-
ne, Gdaƒsk 2004; A. S. Reber & E. S. Reber, S∏ownik psychologii, red I. Kurcz i K. Skar˝yƒska, Wydawnic-
two Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

83 Zob. np.: A. Brzeziƒska, Psychologia wychowania (w:) J. Strelau, D. Doliƒski (red.), Psychologia..., t. 3,
s. 227–257; A. Grochowska, Wybrane metody badania postaw rodzicielskich (w:) S. Siek (red.), Wybrane
metody badania osobowoÊci, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1993; M. Przetacznik-Gierowska, Z. W∏odar-
ski, Psychologia wychowawcza, PWN, Warszawa 1994, roz. 1–6, 8–12, 20–23, 26, 29, 30, 35; Z. W∏odar-
ski, A. Matczak, Wprowadzenie do psychologii, WSiP, Warszawa 1998, roz. 1, 3, 12, 14; A. Gurycka, B∏àd
w wychowaniu, WSiP, Warszawa 1990.



naturalny? Zagadnienie to by∏o przedmiotem zainteresowania w wielu publika-
cjach8844, zwracano te˝ uwag´ m.in. na kwesti´ zrozumia∏oÊci opinii dla organu (de-
cydenta) procesowego i stron post´powania8855.

Zadanie (teza dowodowa), jakie otrzymuje bieg∏y psycholog do rozstrzygni´cia
eksperckiego, powinno okreÊlaç przedmiot i zakres ekspertyzy ze sformu∏owaniem
w miar´ potrzeby pytaƒ szczegó∏owych. Zdaniem Jana M. Stanika „najcz´Êciej,
ze zrozumia∏ych wzgl´dów, sformu∏owania takich zadaƒ sà dokonywane w j´zyku
zawierajàcym konstrukty prawne, bowiem – rzecz oczywista – organowi proceso-
wemu chodzi o uzyskanie podstaw do rozstrzygni´cia odpowiednich okolicznoÊci
w danej sprawie, uj´tych przez przepis ustawy w j´zyku prawniczym [chodzi tu
oczywiÊcie o j´zyk prawny, skoro Autor mówi o przepisie ustawy – B. C.] [...] decy-
dent procesowy – prawnik powinien dbaç o trafne sformu∏owanie swoich oczeki-
waƒ na u˝ytek procesu sàdowego i tym lepiej, modelowo rzecz bioràc, jeÊli b´dzie
jasno wyra˝a∏ swoje pytania w j´zyku prawniczym, nie wchodzàc w ró˝norodnoÊç
terminologicznà tak wielu przecie˝ nauk szczegó∏owych. [...] Godzàc si´ wi´c
ze stanowiskiem, wed∏ug którego bieg∏y psycholog b´dzie otrzymywa∏ zlecenia
na wykonanie ekspertyzy, zawierajàce prawne konstrukty poj´ciowe, nale˝y ocze-
kiwaç (jak równie˝ formu∏owaç postulat pod adresem kszta∏cenia specjalistyczne-
go psychologów), ˝e b´dzie on umia∏ prze∏o˝yç te konstrukty na j´zyk psycholo-
gicznych poj´ç empirycznych. Stosujàc z kolei odpowiednie procedury badawcze
i analityczno-weryfikacyjne wzgl´dem wysuni´tych przez siebie hipotez, b´dzie
móg∏ fachowo sformu∏owaç potrzebne wnioski – stanowiàce opini´ sensu stricto
– adekwatne do otrzymanego zadania. KategorycznoÊç zaÊ sformu∏owanej odpo-
wiedzi powinna odzwierciedlaç taki stopieƒ pewnoÊci, na jaki pozwalajà metodolo-
giczne pryncypia zastosowanej przez niego procedury warsztatowej”8866.

Natomiast w kwestii j´zyka, w jakim odpowiedê bieg∏ego na pytania organu proce-
sowego powinna byç udzielona, J. M. Stanik podziela poglàd Tadeusza Wid∏y, wed∏ug
którego „[...] je˝eli za punkt wyjÊcia przyjàç dychotomi´: j´zyk (subj´zyk) bieg∏ego
– j´zyk adresata (decydenta procesowego), nale˝y si´ opowiedzieç za j´zykiem de-
cydenta. OczywiÊcie w ograniczonym zakresie, bo bieg∏y nie powinien antycypowaç
stanowiska organu procesowego, u˝ywajàc j´zyka decyzji procesowych [...]. W tym
sensie nie mo˝e to byç j´zyk prawniczy sensu stricto, lecz j´zyk naturalny”8877.

J. M. Stanik, a szczególnie T. Wid∏a, swoje przytoczone tu wypowiedzi przedsta-
wili na tle rozwa˝aƒ problematyki opinii bieg∏ego psychologa w sprawach karnych,
w prawie karnym materialnym i procesowym. W tych ga∏´ziach prawa wydaje si´
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84 Zob. np.: T. Wid∏a, Ocena dowodu z opinii bieg∏ego, Uniwersytet Âlàski, Katowice 1992; L. K. Paprzycki,
Opiniowanie psychiatryczne i psychologiczne w procesie karnym, Instytut Ekspertyz Sàdowych, Kraków
2009 (ksià˝ka stanowi zbiór opracowaƒ Autora z ostatnich kilkunastu lat).

85 Zob. np.: W. Stojanowska, Dowód z opinii..., s. 10; T. Wid∏a, Ocena dowodu..., s. 66.
86 J. M. Stanik, Psychologia i prawo. W´z∏owe problemy teoretyczne i aplikacyjne, maszynopis ∏askawie udo-

st´pniony mi przez Autora, przekazany do druku, s. 59 i 60.
87 T. Wid∏a, Ocena dowodu..., s. 66.



zrozumia∏y ich postulat, by decydent procesowy w tezie dowodowej dla bieg∏ego
psychologa pos∏ugiwa∏ si´ „prawnym konstruktem poj´ciowym” ze wzgl´du na je-
go charakter, zwiàzany z psychologià i psychiatrià8888.

Sytuacja jest jednak troch´ odmienna gdy idzie o poj´cia („prawne konstrukty
poj´ciowe” w terminologii wymienionych Autorów): „dobro”, „dobro dziecka”,
„orzeczenie rozwodu jest (nie jest) sprzeczne z dobrem ma∏oletniego dziecka
stron” (jest to sformu∏owanie przyjmowane w orzecznictwie i w doktrynie, odpowia-
dajàce kodeksowemu tekstowi: „rozwód nie jest dopuszczalny, je˝eli wskutek
niego mia∏oby ucierpieç dobro wspólnych ma∏oletnich dzieci ma∏˝onków” – art. 56
§ 2 k.r.o.). Wià˝e si´ to z dwiema kwestiami: z poj´ciem „dobro” w aksjologii ogólnej
(o czym wspomnia∏em wy˝ej) oraz z kwestià stosowania prawa.

5.3. Mo˝na zgodziç si´, ˝e bieg∏y psycholog, na tle psychologii rozwojowej
dziecka, wypowiadajàc si´ na temat okolicznoÊci dotyczàcych jego rozwoju mo˝e,
a nawet powinien dokonaç ich wartoÊciowania (oceniania), przyjmujàc, ˝e jedne
z nich sà „dobre”, „lepsze”, „z∏e”, „gorsze” dla zagwarantowania prawid∏owego
rozwoju dziecka. Nie powinien jednak wypowiadaç si´ na temat, czy orzeczenie
rozwodu jest (nie jest) sprzeczne z dobrem ma∏oletniego dziecka stron (ma∏˝on-
ków). Przyczyn (wymienianych zresztà cz´Êciowo w literaturze), dla których nie po-
winien tego czyniç, jest kilka. Podaj´ je ni˝ej (A–F).

A. Marek J. Lubelski twierdzi, ˝e „bezwzgl´dne kompetencje bieg∏ego psycho-
loga dotyczà tylko ustaleƒ co do sytuacji dziecka w rodzinie i w∏aÊciwoÊci psychicz-
nych dziecka. Ocena dobra dziecka i podejmowanie decyzji w kwestii w∏adzy ro-
dzicielskiej nale˝à ju˝ do sàdu. Ocena psychologa jest tylko jednà z okolicznoÊci,
którà bierze pod uwag´ sàd, podejmujàc przyznane mu przez prawo decyzje”8899.
Poglàdu tego M. J. Lubelski wprost nie uzasadnia, a gdzie indziej – mówiàc o eks-
pertyzie psychologicznej w sprawach karnych doros∏ych – przyjmuje, ˝e „sàd jest
jedynie kompetentny dla formu∏owania ocen moralnych i prawnych czynów cz∏o-
wieka, natomiast psychiczne mechanizmy regulacyjne zachowaƒ ludzkich stano-
wià przedmiot wiadomoÊci specjalnych przynale˝àcych psychologii”9900.

B. Prawo stosuje sàd, a nie bieg∏y. Wed∏ug Jerzego Wróblewskiego „przez sto-
sowanie prawa rozumiemy proces ustalania przez organ paƒstwa, na podstawie
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88 Do takich konstruktów nale˝à np.: poczytalnoÊç, stopieƒ rozwoju, strach, wzburzenie, choroba psychicz-
na, upoÊledzenie umys∏owe, zak∏ócenie czynnoÊci psychicznych pod wp∏ywem porodu itd.

89 M. J. Lubelski, Ekspertyza psychologiczna w sprawach rozwodowych (w:) M. J. Lubelski, J. M. Stanik,
L. Tyszkiewicz, Wybrane zagadnienia psychologii dla prawników, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa
1986, s. 254 i 255.

90 M. J. Lubelski, Ekspertyza psychologiczna w sprawach karnych doros∏ych (w:) M. J. Lubelski, J. M. Stanik,
L. Tyszkiewicz, Wybrane zagadnienia..., s. 282. Ju˝ wczeÊniej równie˝ A. Olejniczak napisa∏: „Pytanie go [bie-
g∏ego psychologa – B. C.] o opini´, czy rozwód zagra˝a interesowi dziecka, jest przerzuceniem na eksperta
zadania, jakie spoczywa na organie orzekajàcym, a nie skorzystaniem z jego fachowych wiadomoÊci.”
(A. Olejniczak, Materialnoprawne przes∏anki udzielenia rozwodu, Wydawnictwo UAM, Poznaƒ 1980, s. 76). 



norm prawa obowiàzujàcego, konsekwencji prawnych (pozytywnych lub negatyw-
nych) faktów w sposób wià˝àcy (dla okreÊlonych podmiotów). Rezultatem tego
procesu jest decyzja stosowania prawa”9911. Do takich organów nale˝y tak˝e sàd
i jakkolwiek by rozumieç termin „stosowanie prawa”9922, to nie ma podstaw do twier-
dzenia, ˝e bieg∏y stosuje prawo. Biegli powinni przedstawiç opini´ zgodnie z na-
ukà, którà reprezentujà. Wydajàc opini´, stosujà bowiem prawa (zasady) nauki lub
innej specjalnoÊci, a nie prawo stanowione.

Istnieje jednak pewne podobieƒstwo pomi´dzy funkcjà s´dziego i funkcjà bieg∏e-
go. Prawo stosuje sàd (s´dzia). Bieg∏ego wzywa sàd w przypadkach wymagajàcych
wiadomoÊci specjalnych, przekraczajàcych – jak utrzymuje Marian CieÊlak9933 – nor-
malnà, ogólnie dost´pnà w danym spo∏eczeƒstwie wiedz´ w zakresie nauki, sztuki
lub innej umiej´tnoÊci, w celu zasi´gni´cia jego opinii (art. 278 § 1 k.p.c. i art. 193 § 1
k.p.k.). Opinia powinna opieraç si´ na owych wiadomoÊciach specjalnych, a wi´c po-
winna byç wyra˝ona w terminach i poj´ciach w∏aÊciwych nauce (sferze znawstwa),
którà bieg∏y reprezentuje. Zdaniem M. CieÊlaka „bieg∏y jednak ró˝ni si´ istotnie
od s´dziego. Nie tylko tym, ˝e stosuje on nie normy prawne, lecz regu∏y (zasady) na-
uki lub innej specjalnoÊci i dlatego konkluzja jego opinii nie jest normatywnym roz-
strzygni´ciem (a wi´c aktem woli), ale rozstrzygni´ciem naukowym, podlegajàcym
ocenie z punktu widzenia swej prawdziwoÊci i naukowej zasadnoÊci”9944.

Podobnie J. M. Stanik przyjmuje, ˝e „Uzasadnione [...] wydaje si´ twierdzenie,
i˝ psycholog jako bieg∏y dysponuje wiedzà naukowà, stanowiàcà obszar wiadomo-
Êci i umiej´tnoÊci specjalnych, którà mo˝e zastosowaç w badaniach ekspertalnych
i mediacyjnych. [...] Jednym bowiem z warunków sine qua non dobrej ekspertyzy
sàdowo-psychologicznej jest to, by uzyskiwane w toku badaƒ dla celów ekspertal-
nych wyniki, interpretacje i rozstrzygni´cia psychologiczne by∏y maksymalnie spój-
ne teoretycznie (a tak˝e, co jest tego logicznà konsekwencjà, spójne terminolo-
gicznie), opiera∏y si´ na wiedzy naukowej i by∏y uzyskiwane za pomocà rzetelnych
i dobrze zweryfikowanych metod diagnostycznych. Chodzi wi´c tym samym o to,
aby podstawà tych opinii nie by∏y preferencje wartoÊci czy prywatne przekonania
poszczególnych psychologów ekspertów [...]”9955.

C. Wspomnia∏em wy˝ej, ˝e terminy „dobro” i „dobry” nie sà w∏aÊciwe dla psy-
chologii jako nauki o psychospo∏ecznych determinantach funkcjonowania cz∏owie-
ka. Psychologia jako nauka nie pos∏uguje si´ terminami „dobro”, „dobry” w sensie,
który przypisuje im aksjologia ogólna. Bieg∏y psycholog nie powinien zatem wypo-
wiadaç si´ w kategoriach aksjologii ogólnej. Nie znaczy to, ˝e opinia psychologa
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91 J. Wróblewski, WartoÊci..., s. 8.
92 Zob. np. J. Wróblewski, Sàdowe stosowanie prawa, PWN, Warszawa 1988, s. 7–15.
93 M. CieÊlak, Bieg∏y i jego opinia w polskim procesie karnym (w:) M. CieÊlak, A. Szymusik, W. Wolter, Psy-

chiatria w procesie karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1991, s. 377.
94 M. CieÊlak, Bieg∏y i jego opinia..., s. 381–382.
95 J. M. Stanik, Wprowadzenie (w:) Opiniodawcze i mediacyjne funkcje psychologa w sprawach rozwodo-

wych i opiekuƒczych, red. J. M. Stanik, Uniwersytet Âlàski, Katowice 1990, s. 8 i 9.



powinna zawieraç tylko wypowiedzi opisowe. Unikni´cie jakiegoÊ wartoÊciowania
i oceniania nie jest tutaj mo˝liwe i celowe. Winno ono jednak pozostawaç na „po-
ziomie” danych, którymi zajmuje si´ psychologia, i nie mo˝e odwo∏ywaç si´ do
takich orzeczników jak „dobry” lub „z∏y” w sensie przyjmowanym w aksjologii ogól-
nej. U˝ycie bowiem w takim sensie tych orzeczników mo˝e sugerowaç, ˝e psycho-
log „przeszed∏” na p∏aszczyzn´ aksjologii, a wi´c wypowiada si´ w kwestiach,
dla których nie zosta∏ wezwany przez sàd. Bieg∏y psycholog – jak ju˝ wspomnia-
∏em – powinien przede wszystkim wypowiedzieç si´ na temat „noÊników” wartoÊci,
a nie samych wartoÊci, albo mówiàc inaczej – na temat „dóbr instrumentalnych”
wzgl´dem „dobra dziecka”, jako dobra autotelicznego (kwestie te wymaga∏yby
jednak rozwini´cia).

Zasygnalizowa∏em wy˝ej, ˝e prawo przyjmuje okreÊlony system wartoÊci, tzn.
˝e prawo ma (i powinno mieç!) uzasadnienie aksjologiczne, a nie tylko tetyczne.
OkreÊlony system wartoÊci przyjmuje tak˝e ka˝dy cz∏owiek. Funkcjonuje równie˝
spo∏ecznie, powszechnie (albo tylko w okreÊlonych grupach spo∏ecznych) akcep-
towany system wartoÊci. Idea∏em by∏oby, aby te wszystkie systemy wartoÊci by∏y
zgodne. Tak jednak nie jest w rzeczywistoÊci9966. Równie˝ bieg∏y psycholog ma swój
„prywatny” system wartoÊci.

Powstaje pytanie: który z wymienionych systemów wartoÊci nale˝y braç pod
uwag´ przy stosowaniu prawa? Ten, który jest „zakodowany” w prawie. Bieg∏y psy-
cholog nie jest powo∏any przez sàd po to, by prezentowaç swój system wartoÊci,
nie po to, by byç filozofem wartoÊci, ale dlatego, ˝e ma wiadomoÊci specjalne z za-
kresu psychologii. Zdaj´ sobie spraw´ z tego, ˝e ka˝dy problem spo∏eczny jest
uwik∏any w wartoÊciowanie/ocenianie. Problem zlecony bieg∏emu psychologowi
do rozstrzygni´cia, przez sàd lub organ Êcigania, mo˝na uznaç za problem spo-
∏eczny. W zwiàzku z tym bieg∏y psycholog, wydajàc opini´, a zatem rozstrzygajàc
pewien problem spo∏eczny, mo˝e zostaç wciàgni´ty w spór o wartoÊci i normy (por.
analogiczny problem rozwa˝any przez Floriana Znanieckiego w odniesieniu do so-
cjologów9977). Czy zatem wolno mu, je˝eli musi dokonaç pewnego wartoÊciowania
lub oceniania, kierowaç si´ „swojà” filozofià wartoÊci, czy powinien znaç i wykorzy-
stywaç przy opiniowaniu inne, wymienione wy˝ej, systemy wartoÊci? Odpowiedê
wymaga∏aby dok∏adniejszej analizy, na którà tutaj nie ma miejsca. Pragn´ jedynie
wskazaç, ˝e bieg∏y, b´dàc partnerem sàdu, s∏u˝àcym pomocà w rozstrzyganiu
sprawy, powinien mieç na uwadze aksjologiczne podstawy konkretnego prawa,
a wi´c ten system wartoÊci, który jest preferowany przez to prawo9988. W piÊmiennic-
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96 Do sytuacji takiej mo˝na by zastosowaç koncepcj´ tzw. dysonansu poznawczego. Zob. na temat tego dy-
sonansu np. A. Malewski, O zastosowaniach teorii zachowania, PWN, Warszawa 1964, s. 91 i n.

97 F. Znaniecki, Czy socjologowie powinni byç tak˝e filozofami wartoÊci? (w:) tego˝, Spo∏eczne role uczonych,
PWN, Warszawa 1984, s. 495–504.

98 Zob. wyniki badaƒ na temat hierarchii wartoÊci przyjmowanych przez bieg∏ych z RODK – A. Szymanow-
ska, Rozumienie poj´cia „dobro dziecka” przez pracowników rodzinnych oÊrodków Diagnostyczno-Konsul-
tacyjnych, ZNIBPS 1989, nr 31, s. 162–177. 



twie wskazywano niejednokrotnie na potrzeb´ odpowiedniego dokszta∏cenia psy-
chologów z zakresu prawa, aby mogli prawid∏owo „odczytaç” treÊci zawarte np.
w poj´ciowych konstruktach prawnych9999.

D. Wypowiadanie si´ o „dobru”, a tak˝e o „dobru dziecka”, wià˝e si´ z ogólniej-
szà problematykà, która wymaga rozstrzygni´cia na gruncie filozoficznej koncepcji
cz∏owieka i odpowiadajàcej jej hierarchii wartoÊci. To jest jeszcze dodatkowy argu-
ment za poglàdem, ˝e bieg∏y psycholog, jako psycholog, nie powinien odpowia-
daç na pytania typu: „czy orzeczenie rozwodu jest (nie jest) sprzeczne z dobrem
ma∏oletnich dzieci ma∏˝onków?”, „czy istniejà podstawy do pozbawienia (ograni-
czenia) w∏adzy rodzicielskiej?”, „czy w∏adza rodzicielska sprawowana jest prawi-
d∏owo przez rodziców?”. To sà kwestie prawne, które musi rozstrzygnàç niezawis∏y
sàd. Jak si´ to odbywa, to dalsze zagadnienie, którego tutaj nie omawiam, a wspo-
mnia∏em wy˝ej jedynie o niezawis∏oÊci s´dziowskiej.

Przy opiniach wydawanych przez rodzinny oÊrodek diagnostyczno-konsultacyj-
ny sytuacja jest troch´ bardziej skomplikowana, albowiem opinie takie z regu∏y wy-
daje zespó∏ dwóch bieg∏ych: psycholog i pedagog. Pedagogice zaÊ – jak si´ wy-
daje – jest troch´ „bli˝ej” do aksjologii ogólnej ni˝ psychologii; jest to jednak do-
datkowe zagadnienie, którego tutaj nie omawiam.

E. Oceny dobra dziecka dokonuje sàd na podstawie wszechstronnego rozwa-
˝enia wszystkich dowodów, a wÊród nich tak˝e opinii bieg∏ego, jeÊli taki dowód zo-
sta∏ przeprowadzony. Bieg∏y psycholog, aczkolwiek tak˝e mo˝e i powinien braç
pod rozwag´ dowody zebrane w sprawie, to przecie˝ wykorzystuje je jedynie
pod kàtem widzenia swych „wiadomoÊci specjalnych”. Jego widzenie problemu,
wyst´pujàcego w konkretnej sprawie, jest fragmentaryczne, aczkolwiek cz´sto de-
cydujàce o sposobie jej rozstrzygni´cia110000. Dlatego bieg∏y – i z tego powodu – nie
mo˝e pretendowaç do odpowiedzi na pytania przytoczone wy˝ej pod literà D. Po-
winien zaÊ wypowiedzieç si´ na temat wyst´pujàcych w konkretnej sprawie czyn-
ników, które majà (mogà mieç) wp∏yw na pe∏ny psychiczny i fizyczny rozwój dziec-
ka oraz kszta∏towanie jego osobowoÊci, a zatem – jedynie na temat dobra rozumia-
nego instrumentalnie. Trzeba tutaj wspomnieç, ˝e w orzecznictwie Sàdu Najwy˝-
szego wskazuje si´ ca∏y szereg ró˝norodnych czynników, które nale˝y uwzgl´dniç
przy decydowaniu o dobru dziecka. Tylko sàd, rozstrzygajàcy konkretnà spraw´,

27

Z rozwa˝aƒ nad post´powaniem i orzecznictwem w sprawach rodzinnych...

Rodzina i Prawo Nr 20–21 2012

99 Zob. np. powo∏ane prace J. M. Stanika, T. Wid∏y i L. K. Paprzyckiego.
100 Z badaƒ spraw rozwodowych ma∏˝eƒstw majàcych ma∏oletnie dzieci, przeprowadzonych przez W. Stoja-

nowskà w 1985 r. oraz drugi raz na aktach spraw prawomocnie zakoƒczonych w latach 1997–1998 wyni-
ka, ˝e sàdy w bardzo wysokim procencie spraw (odnoÊnie do poszczególnych rozstrzygni´ç – 60, 70
i 80%) opar∏y swoje rozstrzygni´cie zgodnie z wnioskami bieg∏ych z Rodzinnego OÊrodka Diagnostyczno
Konsultacyjnego. Zob. w tym przedmiocie: W. Stojanowska, Dowód z opinii..., s. 7–56. Z publikacji tej nie
wynika, by przedmiotem badania by∏a kwestia sposobu formu∏owania pytaƒ do bieg∏ego w postaci: „czy
orzeczenie rozwodu b´dzie sprzeczne z dobrem ma∏oletniego dziecka stron”. Nale˝y przypuszczaç,
˝e jeszcze wi´ksza zgodnoÊç orzeczenia z opinià bieg∏ego psychiatry i psychologa b´dzie wyst´powaç
w sprawach karnych np. w kwestii ustalenia poczytalnoÊci (niepoczytalnoÊci) oskar˝onego.



jest w stanie rozwa˝yç te wszystkie czynniki i tylko on mo˝e oceniç ró˝ne propozy-
cje dobra w znaczeniu instrumentalnym (formu∏owane m.in. przez psychologa),
wobec dobra dziecka jako wartoÊci autotelicznej.

F. Na koniec godzi si´ te˝ zauwa˝yç, ˝e w zwiàzku z ró˝nymi technikami ba-
dawczymi stosowanymi w psychologii i ró˝nymi koncepcjami natury ludzkiej tam
przyjmowanymi oraz – sporami na temat roli poszczególnych czynników w roz-
woju cz∏owieka110011, a tak˝e z ró˝nymi filozoficznymi koncepcjami cz∏owieka110022,
istnieje obawa zagubienia uj´cia cz∏owieka jako pewnej koherentnej ca∏oÊci,
w której soma oraz psyche wzajemnie si´ warunkujà i dope∏niajà. Poza tym
– cz∏owieka nie sposób „zamknàç” tylko w kategoriach nauki (a w jej ramach psy-
chologii) i filozofii. Cz´sto trzeba si´ nad nim „pochyliç” i staraç si´ go zrozumieç.
Do tego, by rozstrzygnàç o losie cz∏owieka, m.in. zadecydowaç o dobru dziecka,
potrzebna jest s´dziemu scientia rerum divinarum atque humanarum110033. Nie
wystarczy tu prosta suma wiedzy (znajomoÊç prawa, prawoznawstwa i nauk po-
krewnych) ale potrzebna jest tak˝e umiej´tnoÊç wykorzystania tej wiedzy i do-
Êwiadczenie ˝yciowe (màdroÊç)110044.

6. Wnioski i sugestie

6.1. Pytania sàdu kierowane do bieg∏ego psychologa i pedagoga typu: „czy
orzeczenie rozwodu b´dzie (nie b´dzie) sprzeczne z dobrem ma∏oletniego dzie-
cka ma∏˝onków”, „czy istniejà podstawy do pozbawienia (ograniczenia) w∏adzy ro-
dzicielskiej”, „czy w∏adza rodzicielska sprawowana jest prawid∏owo przez rodzi-
ców”? sà niedopuszczalne. To niezawis∏y sàd rozstrzyga samodzielnie te kwestie,
jako kwestie prawne, bioràc pod uwag´ wszystkie zebrane w sprawie dowody,
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101 Zob. na ten temat np. M. ˚ebrowska, Teorie rozwoju psychicznego (w:) M. ˚ebrowska (red.), Psycholo-
gia rozwojowa dzieci i m∏odzie˝y, wyd. 7, PWN, Warszawa 1976, s. 123–187, J. Kozielecki, Koncepcje psy-
chologiczne cz∏owieka, Wydawnictwo ˚ak, Warszawa 1995 i inne wydania; J. Strelau, D. Doliƒski (red.),
Psychologia...

102 Zob. np. I. Bittner, Filozofia cz∏owieka. Zarys dziejów i przeglàd stanowisk, wyd. 3, Wydawnictwo U¸,
¸ódê 2000; G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.

103 Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia (MàdroÊç prawni-
cza jest znajomoÊcià spraw boskich i ludzkich, wiedzà o tym, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe), Insti-
tutionis Iustiniani, 1, 1, 1, cyt. za: K. Burczak, A. D´biƒski, M. Joƒca, ¸aciƒskie sentencje i powiedzenia
prawnicze, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007, s. 88. Autorzy tego zbioru nie informujà jednak,
˝e zdanie to pochodzi od Chryzypa (III w. p.n.e.), zosta∏o powtórzone przez Cycerona, a nast´pnie przez
Ulpiana i dopiero póêniej znalaz∏o si´ w Kodeksie Justyniana. Zob. na ten temat: K. St´pieƒ, Ulpian (w:)
Powszechna encyklopedia filozofii, red. A Maryniarczyk, t. 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu,
Lublin 2008, s. 591.

104 Warto przytoczyç proÊb´ Salomona do Boga: „A teraz Ty, o Panie, Bo˝e mój, ustanowi∏eÊ swojego s∏ug´
królem w miejsce mojego ojca, Dawida, a ja przecie˝ jestem jeszcze m∏ody, nie mam doÊwiadczenia w rzà-
dzeniu. Twój s∏uga znajduje si´ wÊród wybranego przez Ciebie ludu, tak bardzo licznego, ˝e nie da si´ go
spisaç. Daj wi´c twemu s∏udze rozum, aby potrafi∏ wys∏uchaç stron sporu i wydawaç sprawiedliwe
wyroki.” – Pierwsza Ksi´ga Królewska, 3, 7 9 (w:) Pismo Âwi´te Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy
przek∏ad..., s. 628 (pogrubienie – B. C.).



m.in. opini´ bieg∏ego, je˝eli taki dowód zosta∏ przeprowadzony. Bieg∏emu psycho-
logowi nale˝y postawiç pytania odpowiadajàce jego wiadomoÊciom specjalnym.

Bieg∏y psycholog nie jest kompetentny, by odpowiadaç na tego rodzaju pyta-
nia, je˝eli zaÊ odpowiada, to przekracza swoje kompetencje. Niech s´dzia nie za-
daje bieg∏emu psychologowi niestosownych pytaƒ, a bieg∏y niech nie bawi si´
w s´dziego, ka˝dy z nich niech pe∏ni rol´ przypisanà mu przez prawo.

Stawianie przez s´dziego przytoczonych pytaƒ i odpowiadanie na nie przez bie-
g∏ego psychologa, zasygnalizowany sposób rozstrzygania spraw rozwodowych
przez niektórych s´dziów, pos∏ugiwanie si´ w orzecznictwie „prywatnymi” poglàda-
mi, sprzecznymi z powszechnie przyjmowanymi zapatrywaniami, mo˝e budziç wàt-
pliwoÊci co do kwalifikacji tych osób110055 oraz ich poczucia zdrowego rozsàdku110066.

6.2. Istnieje potrzeba odpowiedniego przygotowania psychologów z podsta-
wowych zagadnieƒ prawa, umo˝liwiajàce im zrozumienia zadaƒ w opiniodawstwie
w poszczególnych typach spraw, oraz przygotowania s´dziów z zakresu elemen-
tarnej wiedzy o psychologii. S´dzia i psycholog powinni zdawaç sobie spraw´, jak
nale˝y formu∏owaç pytania do bieg∏ego i w jakim zakresie nale˝y na nie odpowia-
daç. W razie wàtpliwoÊci, jakie pytanie jest mo˝liwe do postawienia przez s´dzie-
go, powinien on przeprowadziç na ten temat odpowiednià konsultacj´ z bieg∏ym110077.

6.3. Celowe wydaje si´ wprowadzenie do programu spotkaƒ doskonalenia zawo-
dowego s´dziów orzekajàcych w sprawach rodzinnych (i nie tylko w tych sprawach)
zagadnieƒ z etyki i filozofii prawa110088, oprócz psychologii, pedagogiki i socjologii.
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105 Wed∏ug zasady filozoficznej (oczywistej – jak si´ wydaje – tak˝e na gruncie ró˝nych kierunków wspó∏cze-
snej psychologii), wywodzàcej si´ z pism Arystotelesa: operari seqitur esse – dzia∏anie jest nast´pstwem
bytowania, tak post´pujesz, jakim jesteÊ. Zob. na ten temat T. Pawlikowski, Operari seqitur esse (w:)
Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 7, red. A. Maryniarczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu,
Lublin 2006, s. 838–840. Mo˝e to Êwiadczyç o potrzebie odpowiedniego dokszta∏cenia wymienionych s´-
dziów i psychologów.

106 Wed∏ug s∏ownikowego okreÊlenia „rozsàdek to zdolnoÊç do w∏aÊciwego oceniania czegoÊ, podejmowania
trafnych decyzji i zachowywania si´ w sposób w∏aÊciwy w danej sytuacji. [...] zdrowy rozsàdek to cecha
osoby, która umie racjonalnie oceniç sytuacj´ i ma praktyczne podejÊcie do ˝ycia” (Inny s∏ownik j´zyka pol-
skiego, t. 2, red. M. Baƒko, PWN, Warszawa 2000, s. 498). Na temat ró˝nego rozumienia poj´cia zdrowe-
go rozsàdku na terenie filozofii zob. W. Daszkiewicz, Zdrowy rozsàdek (w:) Powszechna Encyklopedia Fi-
lozofii, t. 9, red. A. Maryniarczyk, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, s. 909–912, oraz
Z. Zabieglik, Krzywe zwierciad∏o filozofii, czyli dzieje poj´cia zdrowego rozsàdku, KiW, Warszawa 1987.
Wed∏ug pierwszego z tych autorów ogólnie mo˝na powiedzieç, ˝e zdrowy rozsàdek to: „dyspozycja po-
znawcza pozwalajàca ujàç rzeczywistoÊç w jej najbardziej podstawowych aspektach, ujawniajàca si´
w obr´bie spontanicznego, przednaukowego poznania, umo˝liwiajàca cz∏owiekowi normalny rozwój
w dziedzinie poznania, post´powania oraz wytwarzania” (W. Daszkiewicz, Zdrowy rozsàdek..., s. 909).

107 Postulowano to ju˝ dawno, zob. S. Kalinowski, Ogólne wiadomoÊci z prawa dowodowego. Prawa i obo-
wiàzki bieg∏ego. Bieg∏y w post´powaniu karnym, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1973, s. 88; ten˝e,
Bieg∏y i jego opinia, Wydawnictwo Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, Warszawa 1994, s. 89.

108 Odnosz´ wra˝enie, ˝e setki publikacji (w j´zyku polskim i w j´zykach obcych) z dziedziny filozofii i teorii
prawa, zarówno tych dawnych, jak i ciàgle powstajàcych nowych, istniejà w du˝ej mierze poza praktykà



Wspó∏czeÊnie najbardziej po˝àdanà postawà s´dziego jest bowiem postawa aksjo-
logiczna, co trafnie przyjà∏ Marek Safjan110099 i Jerzy Zajad∏o111100.

6.4. Nale˝y rozwa˝yç potrzeb´ przeprowadzenia badaƒ aktowych na temat
sposobu rozstrzygania spraw rozwodowych oraz formu∏owania tez dowodowych
dla bieg∏ych psychologów w sprawach o rozwód i o separacj´ w trybie proceso-
wym111111 oraz w sprawach opiekuƒczych ma∏oletnich.
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orzecznictwa sàdów. (Przyk∏adem mo˝e tu byç publikacja Prawoznawstwo a praktyka stosowania prawa, red.
Z. Tobor, I. Bogucka, Wydawnictwo UÂ, Katowice 2002, b´dàca pok∏osiem XIV Zjazdu Katedr Teorii i Filozo-
fii Prawa, który odby∏ si´ 20–23 wrzeÊnia 2000 r. W publikacji tej, poza nawiàzaniem do orzecznictwa Trybu-
na∏u Konstytucyjnego, nie ma w zasadzie odniesienia do orzecznictwa sàdów powszechnych i Sàdu Najwy˝-
szego, zaÊ uczestnikami Zjazdu byli wy∏àcznie cz∏onkowie wymienionych Katedr). Ró˝ne sà tego przyczyny,
m.in. brak czasu, by s´dziowie mogli si´ z tym piÊmiennictwem zapoznawaç, przynajmniej w podstawowym
zakresie, a niekiedy tak˝e hermetycznoÊç (co jest w du˝ej mierze zrozumia∏e) j´zyka wymienionego piÊmien-
nictwa. Nie chodzi przy tym – jak trafnie zauwa˝y∏ R. Sobaƒski –„[...] by stosujàcy prawo oddawali si´ filozo-
ficznym rozwa˝aniom o prawie, ani by wszczynali poszukiwania idea∏u prawa, ani te˝ by wznosili si´
przed przepisy czy stawiali sobie przy ka˝dym przepisie pytanie o jego s∏usznoÊç. Warto natomiast mieç t´
ÊwiadomoÊç, ̋ e europejska historia prawa to ciàg∏e stawianie pytania, co to jest s∏uszne prawo, jak je poznaç
i jak je zrobiç. Pytanie o s∏usznoÊç prawa i w prawie wcale nie zdezaktualizowa∏o si´”. (R. Sobaƒski, Scire
leges..., s. 147–155; zob. równie˝ tego˝ S∏usznoÊç..., s. 3–12). Przytoczonà tu myÊl R. Sobaƒskiego nale˝a-
∏oby jednak uÊciÊliç w tym sensie, ̋ e – oczywiÊcie – nie idzie o to, by w ka˝dej sprawie stosujàcy prawo odda-
wali si´ takim rozwa˝aniom, ale o to, by mia∏o to miejsce w wielu sprawach, które tego wymagajà oraz by
mieli oni ÊwiadomoÊç problemów wyst´pujàcych na terenie filozofii i teorii prawa. Próbà zwrócenia uwagi
na znaczenie filozofii prawa dla praktyki by∏a Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez
Instytut Wymiaru SprawiedliwoÊci OÊrodek Terenowy przy Sàdzie Wojewódzkim w Katowicach, z której mate-
ria∏y ukaza∏y si´ w ksià˝ce Filozofia prawa a tworzenie i stosowanie prawa, red. B. Czech, Instytut Wymiaru
SprawiedliwoÊci, OÊrodek Terenowy przy Sàdzie Wojewódzkim w Katowicach, Katowice 1992.

109 M. Safjan, Wyzwania dla paƒstwa prawa, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 207, „Powróç-
my wi´c do pytania, jaka postawa s´dziowska jest dzisiaj bardziej po˝àdana, lepiej odpowiada wyzwaniom
czasu: s´dziego dogmatyka, s´dziego pragmatyka o postawie funkcjonalnej czy s´dziego o postawie aksjo-
logicznej? Jestem przekonany, ˝e czasy s´dziego-czystego pozytywisty min´∏y. Prawo coraz cz´Êciej b´dzie
stawa∏o wobec pytaƒ, na które nie mo˝na b´dzie uzyskaç odpowiedzi wprost na zasadzie tradycyjnej egze-
gezy tekstów normatywnych. Postawa czysto pragmatyczna zapewnia znalezienie rozwiàzania in casu, ale czy
b´dzie to rozwiàzanie sprawiedliwe? Czy dobra technika stosowania prawa, elastyczna i wychodzàca
poza sztywnà formu∏´ prawa pozytywnego, ale pozbawiona przemyÊlanej podstawy aksjologicznej, spe∏niç
mo˝e oczekiwania kierowane wobec s´dziego rozpatrujàcego skomplikowane spory tego typu. Trzecia
z wyró˝nionych postaw wydaje si´ zdecydowanie lepiej wyzwaniom odpowiadaç.” (pogrubienie – B. C.)

110 J. Zajad∏o, Po co prawnikom filozofia prawa?, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008, s. 14
i 15, „Pytanie «po co prawnikom filozofia prawa?» nie jest moim autorskim pomys∏em. Zadawano je ju˝ od
dawna, zadaje si´ je tak˝e wspó∏czeÊnie. Wystarczy wskazaç na problem postawiony np. przez M. Safja-
na w kontekÊcie sporów konstytucyjnych – czy bardziej potrzebujemy s´dziego pozytywisty, czy filozofa?
Próba odpowiedzi zawarta w niniejszej ksià˝ce jest nast´pujàca: potrzebujemy w jednej osobie i jedne-
go i drugiego (pogrubienie B. C.), poniewa˝ pozytywizm nie oznacza a priori postawy afilozoficznej czy
wr´cz antyfilozoficznej. Pozytywizm jest absolutnie naturalnym, koniecznym i niezb´dnym instrumentarium
pracy prawnika, ale tylko do poziomu wniosków prima facie; za nimi rozpoÊciera si´ nieograniczona prze-
strzeƒ trudnych przypadków, przy rozwiàzywaniu których nie wystarcza ju˝ zwyk∏y prawniczy warsztat czy
nawet kantowski rozum teoretyczny i odpowiadajàca mu teoria prawa – trzeba si´gnàç do rozumu prak-
tycznego, a zatem etyki prawa”.

111 Z treÊci powo∏anego wy˝ej artyku∏u W. Stojanowskiej, Dowód z opinii..., s. 7–56, nie wynika, by problema-
tyka ta by∏a przedmiotem opisywanych badaƒ.
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Helena Ciep∏a

Zarzàd majàtkiem dziecka

Poj´cie zarzàdu majàtkiem dziecka

1. Jak wynika z ca∏okszta∏tu przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego,
a zw∏aszcza art. 95 § 1 oraz art. 98 § 1 k.r.o., w∏adza rodzicielska obejmuje w szcze-
gólnoÊci obowiàzek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobà i majà-
tkiem dziecka oraz wykonywania uprawnieƒ i obowiàzków jego przedstawiciela
ustawowego. W doktrynie i w orzecznictwie przewa˝a poglàd, ˝e na treÊç w∏adzy
rodzicielskiej sk∏adajà si´ zasadniczo trzy jej elementy:
- piecza nad osobà dziecka,
- piecza nad jego majàtkiem, 
- reprezentacja dziecka.

Przez poj´cie pieczy rozumie si´ dbanie, dba∏oÊç o kogoÊ lub o coÊ, opiek´
nad kimÊ lub czymÊ, troskliwoÊç, staranie11. Podstawowym za∏o˝eniem naszego
prawa rodzinnego i generalnà zasadà wykonywania w∏adzy rodzicielskiej jest dà-
˝enie do realizacji w ka˝dej sprawie dobra ma∏oletniego dziecka. Oznacza to, ˝e ro-
dzice powinni w∏adz´ rodzicielskà tak sprawowaç, aby wszystkie ich poczynania
by∏y zgodne z interesem dziecka. Zawierajàcy t´ zasad´ § 3 art. 95 stanowiàcy,
˝e w∏adza rodzicielska powinna byç wykonywana tak, jak tego wymaga dobro
dziecka i interes spo∏eczny, ma charakter bezwzgl´dnie obowiàzujàcy. Wskaza-
ne w nim kryteria sposobu wykonywania tej w∏adzy – dobro dziecka i interes spo-
∏eczny – sà ze sobà zbie˝ne, gdy˝ dzia∏anie zgodne z interesem dziecka nie mo˝e
byç sprzeczne z interesem ogólnospo∏ecznym.

2. Interes dziecka nale˝y oceniaç wed∏ug kryteriów obiektywnych, przyj´tych
jako regu∏y prawid∏owego post´powania w spo∏eczeƒstwie, z uwzgl´dnieniem wie-
ku dziecka, jego stanu zdrowia, uzdolnieƒ, cech charakterologicznych, w∏aÊciwo-
Êci rodziny i Êrodowiska, w którym si´ wychowuje.

3. Przes∏anka dobra dziecka ma te˝ podstawowe znaczenie przy zarzàdzie
jego majàtkiem, przybierajàc postaç interesu majàtkowego i sprowadza si´ przede
wszystkim do przestrzegania zasad prawid∏owej gospodarki22.
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4. Za majàtek dziecka podlegajàcy zarzàdowi rodziców nale˝y uwa˝aç za-
równo aktywa, jak i pasywa33. Tak rozumiany majàtek stanowi jednoÊç, co oznacza,
˝e podmiotem wszystkich wchodzàcych w jego sk∏ad praw, a tak˝e obowiàzków
jest jedna osoba, która mo˝e mieç tylko jeden majàtek mimo zmian jego cz´Êci
sk∏adowych. èród∏em majàtku dziecka sà najcz´Êciej: darowizna albo dziedzicze-
nie, bàdê zapis, co wynika z unormowania zawartego w art. 102 k.r.o., rzadziej wy-
grana na loterii, roszczenia odszkodowawcze, ∏àcznie z roszczeniami z tytu∏u za-
doÊçuczynienia (art. 445, art. 446 § 4 k.c.) lub odszkodowania za znaczne pogor-
szenie si´ sytuacji ˝yciowej dziecka (art. 446 § 3 k.c.). Do majàtku dziecka nie na-
le˝y prawo do alimentów44. Natomiast sk∏adnik tego majàtku stanowià roszczenia
o poszczególne raty alimentacyjne tak zaleg∏e, jak i przysz∏e. Dlatego umowa do-
tyczàca obowiàzku alimentacyjnego na przysz∏oÊç i ugoda co do alimentów zale-
g∏ych stanowià czynnoÊci z zakresu zarzàdu majàtkiem dziecka i podlegajà regu-
∏om okreÊlonym w art. 101 k.r.o.

Interesy majàtkowe ma∏oletniego dziecka wymagajà ochrony, do której powo∏a-
ni sà rodzice sprawujàcy w∏adz´ rodzicielskà. Ochrona ta dotyczy wszelkich sk∏ad-
ników majàtkowych, z których korzystanie ma wp∏yw na rozwój osobowoÊci dziec-
ka. Jednak˝e ochrona sprawowana przez rodziców przybiera ró˝nà postaç w od-
niesieniu do ró˝nych sk∏adników tego majàtku. Podstawowà postacià ochrony in-
teresów majàtkowych dziecka jest zarzàd jego majàtkiem.

5. Przez poj´cie zarzàdu nale˝y rozumieç dba∏oÊç o ten majàtek. Zarzàd ma-
jàtkiem dziecka stanowi donios∏y atrybut w∏adzy rodzicielskiej. Nabiera praktyczne-
go znaczenia zw∏aszcza obecnie, kiedy posiadanie majàtku przez dziecko nie na-
le˝y do rzadkoÊci. Powszechnà praktykà jest obdarowywanie dzieci przez rodzi-
ców, krewnych i osoby bliskie z okazji ró˝nego rodzaju uroczystoÊci (chrztu, pierw-
szej komunii, urodzin, imienin, a tak˝e z dziedziczenia). Przedmiotem darowizn sà
cz´sto wartoÊciowe dobra trwa∏ego u˝ytku, a spadek obejmuje nieruchomoÊç.
Zgodnie z art. 93 § 1 i art. 101 k.r.o. zarzàd majàtkiem dziecka sprawujà oboje ro-
dzice, co nie oznacza, ˝e przy czynnoÊciach dotyczàcych zarzàdu tym majàtkiem
konieczny jest ich ∏àczny udzia∏. Wspólny zarzàd rodziców majàtkiem dziecka do-
tyczy sfery uzgodnieƒ mi´dzy nimi, nie zaÊ wspólnego dzia∏ania. Wynika to wyra-
ênie z art. 98 § 1 stanowiàcego, ˝e je˝eli dziecko pozostaje pod w∏adzà rodziciel-
skà obojga rodziców, ka˝de z nich mo˝e dzia∏aç samodzielnie jako przedstawiciel
ustawowy dziecka. Dlatego czynnoÊç dokonana przez jedno z rodziców w ramach
zarzàdu jest równoznaczna z czynnoÊcià ich obojga55. Zarzàd jest elementem w∏adzy
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rodzicielskiej i tym samym rodzice nie mogà si´ zrzec jego reprezentacji ani prze-
nieÊç na inne osoby. W ramach tego zarzàdu rodzice dokonujà:
a) czynnoÊci faktycznych, np. remont budynku,
b) czynnoÊci prawnych, np. zaciàgni´cie kredytu na remont budynku, obcià˝enie

nieruchomoÊci hipotekà, kupno-sprzeda˝,
c) czynnoÊci polegajàcych na reprezentowaniu dziecka przed sàdami lub innymi

organami w sprawach zwiàzanych z realizacjà zarzàdu.
Przytoczony podzia∏ czynnoÊci ma istotne znaczenie z punktu widzenia skutków

ich dokonania z naruszeniem przepisów o zarzàdzie majàtkiem dziecka. Mianowi-
cie, nieprawid∏owe dokonanie czynnoÊci prawnej pociàga za sobà jej niewa˝noÊç,
a czynnoÊci faktycznej mo˝e rodziç ewentualny obowiàzek odszkodowawczy66.

Zwyk∏y zarzàd majàtkiem dziecka sprawujà rodzice samodzielnie, a stosowne
czynnoÊci w tym zakresie nie podlegajà kontroli sàdu. Ten rodzaj zarzàdu dotyczy
zwyk∏ego korzystania z rzeczy (z prawa), ma na celu utrzymanie poszczególnych
przedmiotów w stanie niepogorszonym (naprawy, remont budynku, wynajem loka-
lu itd.). Chodzi wi´c przede wszystkim o bie˝àce zarzàdzanie majàtkiem z zacho-
waniem jego substancji77.

Zarzàd majàtkiem dziecka nak∏ada na rodziców obowiàzek i przyznaje im prawo
wykonywania wszystkich koniecznych czynnoÊci faktycznych i prawnych, z tym za-
strze˝eniem, ˝e w tym zakresie doznajà oni z mocy ustawy istotnego ograniczenia
polegajàcego na tym, ˝e nie mogà dokonywaç czynnoÊci przekraczajàcych zakres
zwyk∏ego zarzàdu ani wyra˝aç zgody na dokonywanie takich czynnoÊci przez dziec-
ko bez zezwolenia sàdu opiekuƒczego (art. 101 § 3 k.r.o.). Konsekwencjà braku ze-
zwolenia sàdu opiekuƒczego przewidzianego w art. 101 § 3 k.r.o. jest niewa˝noÊç
czynnoÊci prawnej dokonanej przez rodzica przedstawiciela ustawowego. Stosownie
bowiem do uchwa∏y ca∏ej Izby Cywilnej Sàdu Najwy˝szego z dnia 24 czerwca 1961 r.88,
która mutatis articulis zachowa∏a swà aktualnoÊç pod rzàdami obecnie obowiàzujà-
cego prawa, „czynnoÊç prawna dotyczàca majàtku ma∏oletniego, dokonana przez
przedstawiciela ustawowego bez uprzedniego zezwolenia w∏adzy opiekuƒczej wy-
maganego przez przepisy art. 58 § 1 i art. 85 k.r. (obecnie art. 101 § 1 i art. 156 k.r.o.),
jest niewa˝na (art. 41 p.o.p.c. – obecnie art. 58 k.c.) i nie mo˝e byç konwalidowana”.

Sposób sprawowania zarzàdu

6. Zgodnie z art. 101. § 1 k.r.o. „Rodzice obowiàzani sà sprawowaç z nale-
˝ytà starannoÊcià zarzàd majàtkiem dziecka pozostajàcego pod ich w∏adzà
rodzicielskà.”.
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Wprawdzie przepisy Kodeksu rodzinnego nie okreÊlajà wprost stopnia staran-
noÊci, z jakà rodzice powinni wykonywaç w∏adz´ rodzicielskà, jednak˝e okreÊlony
w art. 101 § 1 stopieƒ „nale˝ytej starannoÊci” co do zarzàdu majàtkiem dziecka na-
le˝y odnieÊç równie˝ do w∏adzy rodzicielskiej w szerokim tego s∏owa znaczeniu.
Zarzàd majàtkiem dziecka bowiem stanowi jeden ze sk∏adników tej w∏adzy, a wi´c
jest ÊciÊle zwiàzany z jej sprawowaniem. Jedynie w wyjàtkowych wypadkach rodzi-
ce, którym s∏u˝y w∏adza rodzicielska, nie majà prawa zarzàdu majàtkiem dziecka
w ogóle (art. 109 k.r.o.), bàdê nie majà go w stosunku do niektórych sk∏adników
majàtku dziecka (art. 101 § 2, art. 102 k.r.o.). Dla wyjaÊnienia poj´cia nale˝ytej
starannoÊci mo˝na pomocniczo pos∏u˝yç si´ art. 355 § 1 k.c., który nakazujàc d∏u˝-
nikowi do∏o˝enie nale˝ytej starannoÊci przy wykonaniu zobowiàzania, okreÊla,
˝e jest to starannoÊç ogólnie wymagana w stosunkach danego rodzaju.

7. Sprawowanie zarzàdu majàtkiem dziecka, odmiennie ni˝ sprawowanie w∏a-
dzy rodzicielskiej, podlega ex lege nadzorowi sàdu opiekuƒczego. W zwiàzku
z tym kontrolowanym zarzàdem rozró˝nia si´ czynnoÊci zwyk∏ego zarzàdu i czyn-
noÊci przekraczajàce zwyk∏y zarzàd (art. 101 § 3).

Stosownie do art. 101 § 3 k.r.o. rodzice nie mogà bez zezwolenia sàdu opie-
kuƒczego dokonywaç czynnoÊci przekraczajàcych zakres zwyk∏ego zarzàdu
ani wyra˝aç zgody na dokonywanie takich czynnoÊci przez dziecko.

8. Poj´ciem zwyk∏ego zarzàdu oraz czynnoÊci przekraczajàcych zakres zwyk∏ego
zarzàdu ustawa pos∏uguje si´ nie tylko w art. 101 § 3 k.r.o. Na gruncie prawa cywil-
nego nale˝y zw∏aszcza wskazaç na nast´pujàce przepisy: art. 98 k.c. (dotyczàcy pe∏-
nomocnictwa), art. 199 i 201 k.c. (dotyczàce wspó∏w∏asnoÊci), art. 865 § 2 k.c. (doty-
czàcy spó∏ki) oraz art. 29 i 36 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego (dotyczàce
wspólnoÊci majàtkowej ma∏˝eƒskiej). Jednak˝e ˝aden z tych przepisów nie okreÊla
bli˝ej ani czynnoÊci zwyk∏ego zarzàdu, ani czynnoÊci przekraczajàcych zwyk∏y zarzàd;
podkreÊlenia ponadto wymaga, ˝e poj´cia te nie sà jednolite i ˝e ich treÊç mo˝e byç
ró˝na w zale˝noÊci od tego, jaki stosunek prawny le˝y u pod∏o˝a zarzàdu99. Ka˝dy
z zarzàdów, czy to majàtkiem spó∏ki cywilnej, czy wspó∏w∏asnoÊcià albo majàtkiem
wspólnym ma∏˝onków, zasadniczo ró˝ni si´ od zarzàdu majàtkiem dziecka1100.

9. Ograniczenie uprawnieƒ rodziców do spraw zwyk∏ego zarzàdu majàtkiem
dziecka przewidziane obecnie w art. 101 § 3 k.r.o., wprowadzi∏ Kodeks rodzinny
z 1950 r.(art. 58 § 1). Natomiast dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. – Prawo rodzin-
ne1111, ustanawiajàc zasad´, ˝e rodzice zarzàdzajà majàtkiem dziecka, nad którym
wykonujà w∏adz´ rodzicielskà (art. 27 § 1), nie rozró˝nia∏o – w ramach zarzàdu ma-
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jàtkiem dziecka – czynnoÊci zwyk∏ego zarzàdu i czynnoÊci przekraczajàcych zwy-
k∏y zarzàd. Zawiera∏o jednak w art. 29 zamkni´ty katalog czynnoÊci prawnych do-
tyczàcych dziecka pozostajàcego pod w∏adzà rodzicielskà, do których wa˝noÊci
wymagane by∏o zezwolenie w∏adzy opiekuƒczej stanowiàc: „Art. 29. § 1. Zezwole-
nie w∏adzy opiekuƒczej wymagane jest do wa˝noÊci nast´pujàcych czynnoÊci
prawnych, dotyczàcych dziecka, pozostajàcego pod w∏adzà rodzicielskà:
1) do zbywania i obcià˝ania nieruchomoÊci;
2) do nabywania, zak∏adania, wydzier˝awiania i zbywania przedsi´biorstwa zarob-

kowego oraz do przyst´powania do spó∏ki handlowej w charakterze osobiÊcie
odpowiedzialnego wspólnika;

3) do udzielania prokury;
4) do zaciàgania po˝yczek i zobowiàzaƒ wekslowych;
5) do udzielania por´czeƒ i przejmowania cudzych d∏ugów;
6) do zawierania umów najmu lub dzier˝awy, je˝eli stosunek umowny ma trwaç po

dojÊciu dziecka do pe∏noletnoÊci;
7) do czynienia darowizn, chyba ˝e odpowiadajà one obowiàzkowi moralnemu,

wzgl´dom przyzwoitoÊci lub zwyczajowi;
8) do zrzekania si´ lub odrzucania spadków;
9) do zawierania ugód lub czynienia zapisów na sàd polubowny, je˝eli przedmio-

tem ich jest czynnoÊç prawna, wymieniona w pkt 1)–8).
§ 2. W∏adza opiekuƒcza mo˝e udzieliç ogólnego upowa˝nienia do czynnoÊci

prawnych, wymienionych w § 1 pkt 4) i 5), gdy jest to niezb´dne do prawid∏owego
zarzàdu majàtkiem, a zw∏aszcza do prowadzenia przedsi´biorstwa zarobkowego.”.

Nie oznacza to, ˝e w aktualnym stanie prawnym czynnoÊciami przekraczajàcymi
zakres zwyk∏ego zarzàdu majàtkiem dziecka przez rodziców, sà wy∏àcznie czynno-
Êci wymienione w art. 29 poprzednio obowiàzujàcego Prawa rodzinnego z 1946 r.
Przepis art. 101 § 3 k.r.o., jak i obowiàzujàcy przed nim art. 58 § 1 k.r., wprowadzi∏y
poj´cie zwyk∏ego zarzàdu majàtkiem dziecka oraz czynnoÊci przekraczajàcych zwy-
k∏y zarzàd, nieznane poprzednio obowiàzujàcemu prawu rodzinnemu. Jednak˝e
Kodeks rodzinny – w odró˝nieniu od Prawa rodzinnego z 1946 r. – nie tylko nie za-
wiera katalogu czynnoÊci, które wymagajà zezwolenia w∏adzy opiekuƒczej, pos∏u-
gujàc si´ ogólnym poj´ciem czynnoÊci przekraczajàcych zwyk∏y zarzàd, ale nie wy-
mienia tych czynnoÊci nawet przyk∏adowo. Zasadnie wi´c podnosi si´ w doktrynie,
˝e czynnoÊci wymienione w art. 29 § 1 pr.rodz. z 1946 r. mogà byç stosowane po-
mocniczo jako przyk∏ady czynnoÊci przekraczajàcych zakres zwyk∏ego zarzàdu.
Oznacza to, ˝e oprócz czynnoÊci wymienionych w odpowiednich przepisach prawa
rodzinnego z 1946 r. mogà wystàpiç inne czynnoÊci, które w rozumieniu art. 101 § 3
k.r.o. sà czynnoÊciami przekraczajàcymi zakres zwyk∏ego zarzàdu. Nowelizacja Ko-
deksu rodzinnego dokonana ustawà z dnia 6 listopada 2008 r.1122 tak˝e nie zawiera
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wyliczenia czynnoÊci zarzàdu majàtkiem dziecka, dla dokonania których wymaga-
ne jest zezwolenie sàdu, co nale˝y uznaç za s∏uszne z uwagi na dynamicznie zmie-
niajàce si´ stosunki gospodarcze i spo∏eczne. Poza tym nieprzydatny by∏by tu wzo-
rzec zarzàdu majàtkiem wspólnym unormowany w art. 36 i 37 k.r.o., zgodnie
z którym oboje ma∏˝onkowie uczestniczà w zarzàdzie, z mo˝liwoÊcià skutecznej
kontroli swoich dzia∏aƒ. Dziecko natomiast (poza sytuacjami wymienionymi
w art. 20–22 k.c.) nie uczestniczy w zarzàdzie swoim majàtkiem. Dlatego sàd in casu
powinien rozstrzygaç czy do dokonania danej czynnoÊci wymagana jest zgoda
sàdu, czy te˝ rodzice mogà ze skutkiem prawnym dokonaç jej samodzielnie1133.

Zwyk∏y zarzàd majàtkiem dziecka sprawujà rodzice samodzielnie, a stosowne
czynnoÊci w tym zakresie nie podlegajà kontroli sàdu. Ten rodzaj zarzàdu dotyczy
zwyk∏ego korzystania z rzeczy (z prawa), ma na celu utrzymanie poszczególnych
przedmiotów w stanie niepogorszonym (naprawy, remont budynku, wynajem loka-
lu itd.). Chodzi wi´c przede wszystkim o bie˝àce zarzàdzanie majàtkiem z zacho-
waniem jego substancji1144.

10. W przepisie art. 101 § 3 k.r.o. chodzi o zezwolenie organu paƒstwowego,
a nie o zgod´ osoby trzeciej w rozumieniu art. 63 k.c. Przepisy tego ostatniego ar-
tyku∏u nie mogà mieç zastosowania do zezwolenia, o którym mowa, nawet w dro-
dze analogii. Nie do przyj´cia jest te˝ poglàd – co podkreÊlono w piÊmiennictwie
– ˝e zezwolenie sàdu opiekuƒczego mo˝e zastàpiç ocena sàdu orzekajàcego
w sprawie majàtkowej. Nie ulega te˝ wàtpliwoÊci, ˝e podzia∏ majàtku spó∏ki, do
którego znajdujà zastosowanie przepisy o zniesieniu wspó∏w∏asnoÊci, nale˝y do
kategorii czynnoÊci przekraczajàcych zakres zwyk∏ego zarzàdu majàtkiem. Zatem
przedstawiciel ustawowy ma∏oletnich uczestników post´powania, zarzàdzajàcy ich
majàtkiem nie mo˝e decydowaç o jego podziale bez zezwolenia sàdu opiekuƒcze-
go. Zaaprobowanie tej czynnoÊci przez uczestników post´powania po osiàgni´ciu
pe∏noletnioÊci jest pozbawione prawnego znaczenia1155. Oznacza to, ˝e zezwolenie
sàdu jest przes∏ankà wa˝noÊci czynnoÊci prawnej i nie mo˝e byç udzielone ex post
w celu zalegalizowania niewa˝nej czynnoÊci.

Kryteria oceny charakteru czynnoÊci zarzàdu majàtkiem dziecka

11. W orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego mo˝na uznaç za ugruntowany poglàd,
˝e miernikiem oceny czynnoÊci zarzàdu majàtkiem dziecka jako czynnoÊci prze-
kraczajàcej zwyk∏y zarzàd jest jej ci´˝ar gatunkowy oraz skutki w sferze majàtku
dziecka, wartoÊç przedmiotu tej czynnoÊci oraz szeroko poj´te dobro dziecka
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i ochrona jego interesów ˝yciowych. Takiemu stanowisku da∏ wyraz Sàd Najwy˝szy
w uchwale Ca∏ej Izby Cywilnej z dnia 30 kwietnia 1977 r.1166 oraz w orzeczeniu z dnia
17 paêdziernika 2000 r.1177 Oznacza to, ˝e ta sama czynnoÊç mo˝e byç ró˝nie oce-
niona, w zale˝noÊci od ca∏okszta∏tu okolicznoÊci konkretnej sprawy.

Niewàtpliwie w rozumieniu art. 101 § 3 za czynnoÊci przekraczajàce zakres zwyk∏e-
go zarzàdu nale˝y uznaç czynnoÊci bezpoÊrednio rozporzàdzajàce (rzeczowe) lub zo-
bowiàzujàce do rozporzàdzenia (obligacyjne), a dotyczàce zbycia substancji majàtku,
obcià˝enia go prawami rzeczowymi ograniczonymi lub zmiany jego przeznaczenia.

Nie mo˝na w sposób taksatywny wymieniç wszystkich czynnoÊci, które przekra-
czajà zakres zwyk∏ego zarzàdu, zw∏aszcza ˝e kryterium to nie ma charakteru bez-
wzgl´dnego i mo˝e byç ró˝nie oceniane – zale˝nie od wartoÊci przedmiotu majàt-
kowego, którego czynnoÊç dotyczy, od wartoÊci majàtku dziecka, wzajemnego
stosunku tych dwóch wartoÊci oraz innych okolicznoÊci. Przyk∏adowo jako czynno-
Êci przekraczajàce zwyk∏y zarzàd, poza przytoczonymi wy˝ej, mo˝na wymieniç za-
ciàganie po˝yczek i zobowiàzaƒ wekslowych, czynienie darowizn, zrzeczenie si´
prawa do dziedziczenia1188.

Jak wykazuje praktyka, przedstawione unormowanie w przedmiocie zarzàdu
majàtkiem dziecka mimo swej elastycznoÊci nie os∏abia, jak twierdzili niektórzy
przedstawiciele doktryny, pewnoÊci obrotu prawnego, którà ich zdaniem lepiej za-
bezpiecza∏ poprzedni stan prawny poprzez uregulowanie zawarte w art. 29 Prawa
rodzinnego.

12. Dla u∏atwienia wykonywania zarzàdu majàtkiem dziecka, ustawà z dnia 6 li-
stopada 2008 r. znowelizowano art. 104 k.r.o., dopuszczajàc mo˝liwoÊç obj´cia
obojga rodziców nakazem sporzàdzenia spisu inwentarza majàtku dziecka. Obo-
wiàzujàce do dnia 13 czerwca 2009 r. unormowanie obejmowa∏o tym nakazem sy-
tuacje sprawowania w∏adzy rodzicielskiej, a wi´c i zarzàdu majàtkiem dziecka,
tylko przez jedno z rodziców. Normodawca przyjmowa∏, ˝e mo˝e ono dawaç mniej-
sze gwarancje dba∏oÊci o majàtek dziecka, ni˝ sprawowanie tej w∏adzy przez obo-
je rodziców. Dlatego przewidzia∏ mo˝liwoÊç wzmo˝enia w takim przypadku nadzo-
ru ze strony sàdu opiekuƒczego przez na∏o˝enie na jedno z rodziców, sprawujàce
t´ w∏adz´, obowiàzku sporzàdzenia i przedstawienia inwentarza majàtku dziecka
oraz zawiadamiania sàdu o wa˝niejszych zmianach w stanie tego majàtku.

Aktualne brzmienie zosta∏o wyprowadzone z trafnego za∏o˝enia, ˝e zagro˝enie
uszczuplenia majàtku dziecka nie jest wy∏àczone tak˝e w sytuacji sprawowania
w∏adzy przez oboje rodziców, i to niekonieczne z powodu podejmowania przez
nich dzia∏aƒ czy bezczynnoÊci w z∏ej wierze.

39

Zarzàd majàtkiem dziecka

Rodzina i Prawo Nr 20–21 2012

16 III CZP 73/76.
17 I CKN 319/00 (niepubl.).
18 H. Ciep∏a (w:) Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Komentarz, pod redakcjà prof. dr hab. Kazimierza Piaseckiego,

Wydanie 4, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 784.



Przepis art. 104 k.r.o. ma charakter fakultatywny, na co wskazuje zawarty w nim
zwrot „sàd mo˝e”. Nie oznacza to oczywiÊcie dowolnoÊci, przeciwnie, sàd opie-
kuƒczy powinien ingerowaç na podstawie tego przepisu, je˝eli w∏adza rodzicielska
przys∏uguje obojgu rodzicom lub jednemu z nich, a dobro dziecka, w jego sferze
majàtkowej, mo˝e byç zagro˝one. Rodzice zobowiàzani do sporzàdzenia spisu
inwentarza powinni dok∏adnie spisaç i opisaç wszystkie przedmioty oraz prawa
wchodzàce w sk∏ad majàtku dziecka (aktywa i pasywa) z podaniem ich wartoÊci.

Niewykonanie przez rodziców obowiàzków na∏o˝onych na nich na podstawie
art. 104 mo˝e spowodowaç dalszà ingerencj´ sàdu opiekuƒczego okreÊlonà
w art. 109 k.r.o.1199.

Zobowiàzanie rodziców do sporzàdzenia inwentarza majàtku dziecka nie zwal-
nia ich od obowiàzku uzyskiwania zezwolenia sàdu opiekuƒczego na dokonanie
czynnoÊci przekraczajàcych zakres zwyk∏ego zarzàdu majàtkiem dziecka bàdê
wyra˝enia zgody na dokonanie takiej czynnoÊci przez dziecko (art. 101 § 3).

Paragraf 2 art. 104 zosta∏ dodany w interesie rodziców. Ma im bowiem u∏atwiç
wykonywanie zarzàdu majàtkiem dziecka, zw∏aszcza o znacznej wartoÊci i zró˝ni-
cowanym sk∏adzie. Sàd mo˝e mianowicie okreÊliç roczny limit rozporzàdzeƒ doty-
czàcych ruchomoÊci, pieni´dzy i papierów wartoÊciowych, bez koniecznoÊci uzy-
skiwania zezwolenia sàdu opiekuƒczego.

13. W praktyce zdarza si´, ˝e rodzice kupujà dla ma∏oletniego dziecka nieru-
chomoÊç za w∏asne pieniàdze, przy czym czynnoÊç ta dokonywana jest w formie
jednego aktu notarialnego, w którym jako strony dokonujàce czynnoÊci figurujà
sprzedawca i dziecko reprezentowane przez rodziców. Poniewa˝ nabycie nieru-
chomoÊci jest czynnoÊcià odp∏atnà ju˝ z majàtku dziecka (z pieni´dzy otrzyma-
nych od rodziców pod tytu∏em darmym), pojawia si´ wàtpliwoÊç, czy na zawarcie
umowy sprzeda˝y w takiej sytuacji konieczne jest uprzednie zezwolenie sàdu opie-
kuƒczego. Zagadnienie to by∏o przedmiotem rozwa˝aƒ przez Sàd Najwy˝szy w po-
wo∏anej wy˝ej uchwale ca∏ej Izby Cywilnej z dnia 24 czerwca 1961 r.2200, w której
stwierdzi∏, ˝e rodzice mogà bez zezwolenia sàdu opiekuƒczego przewidzianego
w art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego nabywaç dla ma∏oletniego
dziecka nieruchomoÊci na podstawie umowy darowizny w stanie wolnym od zobo-
wiàzaƒ wobec darczyƒcy lub osób trzecich. W motywach przytoczy∏, ˝e przy wy-
k∏adni przewidzianego w art. 101 § 3 k.r.o. poj´cia czynnoÊci przekraczajàcych za-
kres zwyk∏ego zarzàdu majàtkiem dziecka nale˝y mieç na uwadze, ˝e u pod∏o˝a
tego przepisu le˝y dobro dziecka i ochrona jego interesów majàtkowych. Nabycie
bowiem nieruchomoÊci z regu∏y wymaga powa˝nych Êrodków finansowych i oce-

40

Helena Ciep∏a

Rodzina i Prawo Nr 20–21 2012

19 H. Ciep∏a (w:) op. cit.; H. Haak, op. cit., s. 118 i n.; J. Ignaczewski, op. cit., s. 595; M. Kosek (w:) Noweli-
zacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza – Wyk∏adnia
– Komentarz, red. W. Stojanowska, Wydanie 1, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 240.

20 1 CO 16/61.



na, czy nale˝àcy do dziecka majàtek ma byç obrócony na ten cel, wymaga oceny
tej czynnoÊci przez sàd opiekuƒczy z punktu widzenia celowoÊci gospodarczej
i dobra dziecka. Jako dodatkowy argument, przemawiajàcy za stanowiskiem,
˝e w sytuacji przedstawionej w pytaniu prawnym chodzi o czynnoÊç zwyk∏ego za-
rzàdu majàtkiem dziecka, powo∏a∏ art. 17 k.c., wed∏ug którego „Z zastrze˝eniem
wyjàtków w ustawie przewidzianych, do wa˝noÊci czynnoÊci prawnej, przez którà
osoba ograniczona w zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych zaciàga zobowiàzanie lub
rozporzàdza swoim prawem, potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowe-
go”. Osoba wi´c ograniczona w zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych mo˝e bez zgo-
dy przedstawiciela ustawowego dokonywaç czynnoÊci prawnych, które po jej stro-
nie nie sà ani rozporzàdzeniem, ani zobowiàzaniem (argumentum a contrario). Jest
przy tym z tego punktu widzenia rzeczà oboj´tnà, co jest przedmiotem takiej czyn-
noÊci prawnej i jaka jest jego wartoÊç. W szczególnoÊci osoba ograniczona w zdol-
noÊci do czynnoÊci prawnych mo˝e bez zgody przedstawiciela ustawowego nabyç
na tej podstawie nieruchomoÊç o znacznej wartoÊci. CzynnoÊcià bowiem nie b´dà-
cà ani rozporzàdzeniem, ani zobowiàzaniem, której osoba ograniczona w zdolno-
Êci do czynnoÊci prawnych mo˝e dokonaç samodzielnie, jest przede wszystkim
przyj´cie darowizny nie obcià˝onej poleceniem.

14. Ró˝norodnoÊç sytuacji faktycznych zdarzajàcych si´ praktyce nie pozwala
na podzielenie tego stanowiska bez zastrze˝eƒ. Wszystko zale˝y od tego, co jest
przedmiotem darowizny i jaka jest sytuacja osobista obdarowanego. K∏opotliwe
mo˝e byç np. uznanie za czynnoÊç nieprzekraczajàcà zwyk∏ego zarzàdu przyj´cia
w drodze darowizny czynszowej kamienicy w mieÊcie, wymagajàcej du˝ych nak∏a-
dów i remontu, a nieprzynoszàcej ˝adnego dochodu. To samo mo˝e odnosiç si´
do przyj´cia spadku lub zapisu, nawet pomimo dobrodziejstwa inwentarza.
Od konkretnych zatem okolicznoÊci zale˝eç b´dzie, czy dana czynnoÊç wymaga
lub nie wymaga zezwolenia sàdu opiekuƒczego2211.

Aczkolwiek na pierwszy rzut oka wydawa∏oby si´, ˝e chodzi tu zawsze o czyn-
noÊç o charakterze odp∏atnym, której stronà jest ma∏oletni, a ze wzgl´du na przed-
miot (nieruchomoÊç) – przekraczajàcà zakres zwyk∏ego zarzàdu, to jednak zarów-
no biura notarialne, jak i sàdy, nie uwa˝a∏y tej czynnoÊci za przekraczajàcà zakres
zwyk∏ego zarzàdu i traktowa∏y jà analogicznie jak darowizn´. Z. Bidziƒski i J. Serda
uwa˝ajà, ˝e w takim przypadku konieczne jest zaznaczenie w treÊci aktu notarial-
nego, ˝e kupno dokonywane jest z funduszów rodziców, a nie z majàtku dziecka2222.
Stanowiska tego nie mo˝na podzieliç, gdy˝ jest to ze strony rodziców darowizna
sumy pieni´˝nej na rzecz dziecka i do zap∏aty ceny kupna nieruchomoÊci docho-
dzi ju˝ z majàtku dziecka.
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W stanie faktycznym sprawy, w której zosta∏a wydana uchwa∏a ca∏ej Izby Cywil-
nej z dnia 30 kwietnia 1977 r.2233, chodzi∏o o nabycie nieruchomoÊci na rzecz ma∏o-
letniego pod tytu∏em darmym w stanie wolnym od zobowiàzaƒ wobec darczyƒcy
lub osób trzecich, a nie na podstawie umowy sprzeda˝y. Wprawdzie ocena naby-
cia na rzecz dziecka nieruchomoÊci pod tytu∏em darmym i na podstawie umowy
sprzeda˝y za pieniàdze darowane przez rodziców z punktu widzenia interesu
dziecka z regu∏y wypadnie tak samo, jednak˝e ocena, czy czynnoÊç prawna doko-
nywana przez rodziców w imieniu dziecka mo˝e z natury rzeczy godziç w dobro
dziecka i jego interes majàtkowy, powinna uwzgl´dniaç swoistoÊç konkretnej czyn-
noÊci prawnej.

15. Do czynnoÊci przekraczajàcych zwyk∏y zarzàd zalicza si´ tak˝e czynnoÊci
podejmowane w post´powaniu sàdowym, np. zawarcie ugody w sprawie o dzia∏
spadku czy zniesienie wspó∏w∏asnoÊci2244. Zagadnienie zawierania ugód w takich
sprawach oraz w procesach odszkodowawczych omawiajà Z. Bidziƒski i J. Serda,
stwierdzajàc, ˝e je˝eli chodzi o ugody zawierane w sprawach, w których stronami
sà osoby ma∏oletnie reprezentowane przez rodziców lub opiekunów, to w wypad-
ku, gdy sàd procesowy dojdzie do wniosku, i˝ czynnoÊç prawna przekracza zakres
zwyk∏ego zarzàdu, powinien bàdê zawiesiç post´powanie i odes∏aç akta sprawy
sàdowi opiekuƒczemu do wydania zezwolenia na zawarcie ugody, bàdê, je˝eli cho-
dzi∏oby o ten sam sàd miejscowo i rzeczowo w∏aÊciwy, wstrzymaç si´ z przyj´ciem
ugody do czasu wydania przez sàd opiekuƒczy postanowienia w tym przedmiocie
(art. 570 i 572 k.p.c.)2255.

16. Wprawdzie art. 184 k.p.c. nakazuje sàdowi uznaç ugod´ za niedopuszczal-
nà, je˝eli jej treÊç jest niezgodna z prawem lub zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego,
albo zmierza do obejÊcia prawa, jednak˝e kontrola wykonywana przez sàd proce-
sowy nie jest równoznaczna z kontrolà wykonywanà przez sàd opiekuƒczy (nie
musi np. zachodziç ra˝àce naruszenie usprawiedliwionego interesu ma∏oletniego,
aby sàd opiekuƒczy nie zezwoli∏ na zawarcie ugody). Ponadto orzeczenie sàdu
opiekuƒczego musi dla swej skutecznoÊci uprawomocniç si´ i musi byç uprzednie
(art. 583 k.p.c.), gdy tymczasem kontrola sàdu procesowego tej uprzednioÊci i pra-
womocnoÊci, a nawet w obecnym sformu∏owaniu art. 184 k.p.c. wydania orzecze-
nia o zezwoleniu nie zak∏ada. To samo dotyczy równie˝ ugód zawieranych
przed sàdem w sprawach o dzia∏ spadku lub zniesienie wspó∏w∏asnoÊci, choç
sprawy te za∏atwia najcz´Êciej ten sam wydzia∏ sàdu rejonowego, a cz´sto i ten
sam s´dzia w takim samym trybie post´powania nieprocesowego. Czy zachodzi
kolizja interesów spadkobierców, wÊród których sà ma∏oletnie dzieci i ich rodzice
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w toku stwierdzenia nabycia spadku lub o dzia∏ spadku, uzasadniajàca ustanowie-
nie dla dziecka kuratora (art. 98 § 3 k.r.o.), zale˝y od okolicznoÊci konkretnej spra-
wy, a zw∏aszcza od treÊci rozporzàdzenia ostatniej woli, zachowania si´ uczestni-
ków w procesie, podnoszonych zarzutów, stosunku rodziców do dzieci itp. W wy-
padku mo˝liwoÊci zaistnienia takiej kolizji, sàd spadku powinien zawiadomiç
z urz´du sàd opiekuƒczy o potrzebie ustanowienia kuratora kolizyjnego i wstrzy-
maç si´ z dokonywaniem jakichkolwiek czynnoÊci do czasu za∏atwienia sprawy
przez sàd opiekuƒczy (art. 570 i 572 k.p.c.)2266.

17. Przytoczony podzia∏ czynnoÊci ma istotne znaczenie z punktu widzenia skut-
ków ich dokonania z naruszeniem przepisów o zarzàdzie majàtkiem dziecka. Miano-
wicie, nieprawid∏owe dokonanie czynnoÊci prawnej pociàga za sobà jej niewa˝noÊç,
a czynnoÊci faktycznej rodziç mo˝e ewentualny obowiàzek odszkodowawczy2277.

Omawianej problematyki poza orzeczeniami powo∏anymi w tekÊcie dotyczà
mi´dzy innymi orzeczenia Sàdu Najwy˝szego:
- z dnia 5 marca 1962 r.2288, stwierdzajàce, ˝e „zrzeczenie si´ roszczeƒ odszkodo-

wawczych w imieniu ma∏oletnich dzieci wobec osoby zobowiàzanej do wyna-
grodzenia szkody nale˝y do czynnoÊci, które przekraczajà zakres zwyk∏ego
zarzàdu majàtkiem dziecka. Takiej czynnoÊci nie wolno rodzicom dokonaç bez
zezwolenia w∏adzy opiekuƒczej (sàdu opiekuƒczego) [art. 58 § 1 k.r. (art. 101 § 3
k.r.o.)]. CzynnoÊç taka dokonana bez zezwolenia w∏adzy opiekuƒczej (sàdu
opiekuƒczego) jest niewa˝na”,

- z dnia 1 sierpnia 1966 r.2299, w którym wyra˝ono poglàd, ˝e cofni´cie pozwu, wnie-
sionego przez ma∏oletniego w celu ustalenia praw stanu w sposób zgodny
z rzeczywistoÊcià, jest czynnoÊcià przekraczajàcà zakres zwyk∏ego zarzàdu
i dlatego kurator ma∏oletniego, podobnie jak rodzice lub opiekun mogliby czyn-
noÊci takiej dokonaç jedynie po uprzednim uzyskaniu zezwolenia sàdu opie-
kuƒczego. Je˝eli kurator takiego zezwolenia nie uzyska, jego oÊwiadczenie
o niepopieraniu powództwa nie mo˝e wywo∏aç skutków przewidzianych
w art. 203 i 355 k.p.c.,

- zgoda rodziców na proponowane przez zak∏ad ubezpieczeƒ skrócenie okresu
ubezpieczenia z umowy zaopatrzenia dzieci i przyj´cie Êwiadczenia bez
zastrze˝enia waloryzacji przewidzianej w art. 3581 § 3 k.c. mogà byç uznane,
w zale˝noÊci od okolicznoÊci, za czynnoÊci przekraczajàce zakres zwyk∏ego
zarzàdu w rozumieniu art. 101 § 3 k.r.o.3300,
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- uchwa∏a z dnia 30 marca 1977 r.3311, stwierdzajàca, ˝e rodzice mogà bez zezwo-
lenia sàdu opiekuƒczego przewidzianego w art. 101 § 3 Kodeksu rodzinnego
i opiekuƒczego nabywaç dla ma∏oletniego dziecka nieruchomoÊci na podstawie
umowy darowizny w stanie wolnym od zobowiàzaƒ wobec darczyƒcy lub osób
trzecich,

- postanowienie SN z dnia 9 wrzeÊnia 1997 r.3322, w którym Sàd Najwy˝szy wyjaÊni∏,
˝e przepis § 2 art. 98 k.r.o. wed∏ug którego ˝adne z rodziców nie mo˝e repre-
zentowaç dziecka: 1) przy czynnoÊciach prawnych mi´dzy dzieçmi pozostajà-
cymi pod ich w∏adzà rodzicielskà, jak i 2) przy czynnoÊciach prawnych mi´dzy
dzieckiem a jednym z rodziców lub jego ma∏˝onkiem, chyba ˝e czynnoÊç praw-
na polega na bezp∏atnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo ˝e dotyczy na-
le˝nych dziecku od drugiego z rodziców Êrodków utrzymania i wychowania sto-
suje si´ odpowiednio w post´powaniu przed sàdem (art. 98 § 3 k.r.o.). Je˝eli
˝adne z rodziców nie mo˝e reprezentowaç dziecka pozostajàcego pod w∏adzà
rodzicielskà, reprezentuje je kurator ustanowiony przez sàd opiekuƒczy (art. 99
k.r.o.). W sytuacjach wskazanych w art. 98 § 2 i 3 k.r.o. sàd rozpoznajàcy spra-
w´ jest obowiàzany zwróciç si´ do sàdu opiekuƒczego o ustanowienie kurato-
ra dla strony nie majàcej zdolnoÊci procesowej3333. Regu∏à przy tym jest, ˝e po-
winno si´ ustanowiç tylu kuratorów, ile dzieci ma byç reprezentowanych. W po-
st´powaniu nieprocesowym wy∏àczenie reprezentacji rodziców nale˝y oceniç
ad casum i przyjmowaç je wtedy, gdy istnieje mo˝liwoÊç choçby nawet teore-
tycznej sprzecznoÊci interesów,

- uchwa∏a SN z dnia 13 marca 2008 r.3344, wyjaÊniajàca, ˝e w procesie o ustalenie
bezpodstawnoÊci wydziedziczenia wytoczonym przez spadkobierc´ testame-
ntowego wydziedziczonemu zst´pnemu spadkodawcy oraz ma∏oletnim zst´p-
nym wydziedziczonego, ma∏oletnich powinien reprezentowaç kurator ustano-
wiony przez sàd opiekuƒczy (art. 99 w zw. z art. 98 § 2 pkt 2 i § 3),

- wyrok SN z dnia 3 kwietnia 2007 r.3355, w którym wyrazi∏ poglàd, ˝e umowa dzier-
˝awy zawarta bez zgody sàdu opiekuƒczego przez osob´ ograniczonà w zdol-
noÊci do czynnoÊci prawnych jest niewa˝na,

- postanowienie SN z dnia 15 lipca 2005 r.3366, w którym Sàd Najwy˝szy uzna∏,
˝e wymaganie uzyskania zezwolenia sàdu opiekuƒczego na odrzucenie spad-
ku w imieniu dziecka pozostajàcego pod w∏adzà rodzicielskà nie wchodzi w za-
kres poj´cia formy u˝ytego w art. 12 ustawy z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo
prywatne mi´dzynarodowe3377.
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Zezwolenie sàdu opiekuƒczego na dokonanie czynnoÊci 
przekraczajàcej zakres zwyk∏ego zarzàdu

18. Rodzice jako przedstawiciele ustawowi dziecka, mogà dokonywaç czynno-
Êci prawnych dzia∏ajàc w imieniu dziecka i ze skutkami dla niego (art. 95 § 2 k.c.).
Przepis art. 101 § 3 k.r.o. stanowiàcy, ˝e rodzice nie mogà bez zezwolenia sàdu
opiekuƒczego dokonywaç czynnoÊci przekraczajàcych zakres zwyk∏ego zarzàdu
ani wyra˝aç zgody na dokonywanie takich czynnoÊci przez dziecko, dotyczy jedy-
nie czynnoÊci o charakterze majàtkowym, które przekraczajà zakres zwyk∏ego za-
rzàdu, nie dotyczy aktów procesowych o charakterze dyspozycyjnym. W tym zakre-
sie majà zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu post´powania cywilnego3388.

19. Sprawa o zezwolenie na dokonanie czynnoÊci przekraczajàcej zakres zwy-
k∏ego zarzàdu jest zarazem istotnà sprawà dziecka w rozumieniu art. 97 § 2 k.r.o.
Tak wi´c w razie braku porozumienia mi´dzy rodzicami co do celowoÊci dokona-
nia takiej czynnoÊci, nie nale˝y wszczynaç dwóch odr´bnych post´powaƒ, lecz
spór mi´dzy rodzicami b´dzie rozstrzygni´ty „przes∏ankowo” w sprawie o zezwo-
lenie na dokonanie czynnoÊci przekraczajàcej zakres zwyk∏ego zarzàdu. JeÊli sàd
podzieli stanowisko tego rodzica, który sprzeciwia∏ si´ dokonaniu czynnoÊci, to od-
dali wniosek o zezwolenie na jej dokonanie, w przeciwnym razie wniosek uwzgl´d-
ni, podajàc w uzasadnieniu przyczyny z powodu których nie przyzna∏ racji drugie-
mu rodzicowi3399.

20. Wymagane przez art. 101 § 3 zezwolenie sàdu opiekuƒczego nie jest zgo-
dà osoby trzeciej w rozumieniu art. 63 k.c. Przepisów tego artyku∏u zatem nie
mo˝na stosowaç do omawianego zezwolenia nawet w drodze analogii. W konse-
kwencji stwierdziç nale˝y, ˝e zezwolenie sàdu opiekuƒczego jest konieczne dla
skutecznoÊci czynnoÊci prawnej i nie mo˝e byç udzielone ex post, a czynnoÊç
prawna dokonana bez zezwolenia sàdu jest niewa˝na. Takiemu stanowisku da∏ wy-
raz Sàd Najwy˝szy w powo∏anej uchwale ca∏ej Izby Cywilnej Sàdu Najwy˝szego
z dnia 21 czerwca 1961 r.4400

21. S∏uszny jest poglàd J. Ignatowicza4411, ˝e w wypadkach wyjàtkowych, gdy wy-
maga tego zabezpieczenie interesu ma∏oletniego, rodzice mogà dokonaç czynno-
Êci przekraczajàcej zakres zwyk∏ego zarzàdu bez zezwolenia sàdu opiekuƒczego.
Ta wyjàtkowoÊç sytuacji uzasadnia bowiem uznanie danej czynnoÊci za czynnoÊç
zachowawczà w rozumieniu – stosowanego w drodze analogii – art. 209 k.c. Nie
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mo˝na natomiast zgodziç si´ ze stanowiskiem tego autora, ˝e danà czynnoÊç
mo˝na te˝ – wskutek koniecznoÊci jej niezw∏ocznego dokonania – uznaç za czyn-
noÊç zwyk∏ego zarzàdu. Niezale˝nie bowiem od tego, ˝e stanowisko to prowadzi
do konstrukcji wewn´trznie sprzecznej, bo dana czynnoÊç albo przekracza zakres
zwyk∏ego zarzàdu, albo nie, to rozwa˝any problem przy dokonaniu czynnoÊci zwy-
k∏ego zarzàdu w ogóle nie powstaje. Sama zaÊ koniecznoÊç niezw∏ocznego doko-
nania czynnoÊci przekraczajàcej zwyk∏y zarzàd nie odbiera jej takiego charakteru,
bez jednoczesnej zmiany przedmiotu tej czynnoÊci.

Przes∏anki i treÊç zezwolenia

22. Materialnoprawnà norm´ art. 101 § 3 k.r.o. zakazujàcà rodzicom dokonywaç
– bez zezwolenia sàdu opiekuƒczego – czynnoÊci przekraczajàcej zwyk∏y zarzàd
majàtkiem dziecka realizuje art. 583 k.p.c., wed∏ug którego zezwolenia na dokona-
nie przez rodziców czynnoÊci przekraczajàcej zakres zwyk∏ego zarzàdu lub na wy-
ra˝enie przez rodziców zgody na dokonanie takiej czynnoÊci przez dziecko, sàd
opiekuƒczy udziela na wniosek jednego z rodziców po wys∏uchaniu drugiego.

Je˝eli dana czynnoÊç jest obj´ta hipotezà art. 98 § 2 k.r.o., to reprezentacja dzie-
ci przez rodziców z przyczyn podanych w tym przepisie jest wy∏àczona. Wy∏àcze-
nie to dotyczy konkretnej czynnoÊci prawnej lub konkretnego post´powania
przed sàdem lub innym organem, a nie wy∏àczenia zarzàdu majàtkiem dziecka
w rozumieniu art. 101 § 3 k.r.o.

Wy∏àczenie reprezentacji odnosi si´ jednak do ka˝dej czynnoÊci zarówno zwy-
k∏ego zarzàdu, jak te˝ czynnoÊci przekraczajàcych zwyk∏y zarzàd majàtkiem, je˝e-
li sà obj´te art. 98 § 2. Zatem chcàc dokonaç czynnoÊci wymienionych w tym prze-
pisie, rodzice powinni wystàpiç do sàdu z wnioskiem o:
a) zezwolenie na dokonanie okreÊlonej czynnoÊci przekraczajàcej zwyk∏y zarzàd

majàtkiem dziecka np. zawarcie umowy zamiany majàtku stanowiàcego w∏a-
snoÊç dziecka z majàtkiem rodziców;

b) ustanowienie kuratora do reprezentacji dziecka przy zawarciu tej umowy;
c) zobowiàzanie rodzica do z∏o˝enia sàdowi sprawozdania z dokonanej czynnoÊci

w terminie np. 2 tygodni od jej dokonania, bàdê
d) ustanowienie tylko kuratora je˝eli okreÊlona czynnoÊç ma charakter czynnoÊci

zwyk∏ego zarzàdu.
Je˝eli natomiast dla dziecka jest ustanowiony opiekun, to on wyst´puje z wnio-

skiem o zezwolenie na dokonanie czynnoÊci w wa˝niejszych sprawach na podsta-
wie art. 156 k.r.o. i wówczas nie ma zastosowania art. 101 § 3, oczywiste jest
bowiem, ˝e ka˝da czynnoÊç przekraczajàca zakres zwyk∏ego zarzàdu majàtkiem
dziecka jest tak˝e wa˝niejszà sprawà w rozumieniu art. 1564422.
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Dziecko w tych sprawach nie jest uczestnikiem post´powania, co wynika z art.
573 k.p.c., który przyznaje zdolnoÊç procesowà ma∏oletnim, którzy ukoƒczyli 13 lat
wy∏àcznie w sprawach dotyczàcych ich osoby, a nie majàtku. Je˝eli z wnioskiem
o zezwolenie wyst´puje jedno z rodziców, drugie staje si´ uczestnikiem, którego
nale˝y wys∏uchaç (art. 583 k.p.c.).

Je˝eli rodzice wystàpià tylko z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynno-
Êci przekraczajàcej zakres zwyk∏ego zarzàdu, a Sàd po dokonanej ocenie uzna,
˝e czynnoÊç jest zgodna z dobrem dziecka, jednak˝e obj´ta jest hipotezà art. 98
§ 2, nie mo˝e oddaliç wniosku, lecz powinien wezwaç rodziców do wskazania kan-
dydata na kuratora i w tym samym orzeczeniu ustanowiç kuratora do reprezentacji
dziecka przy tej czynnoÊci.

23. Praktyka sàdów w za∏atwianiu spraw z zakresu omawianego zagadnienia
jest rozbie˝na. Niektóre sàdy prowadzà post´powanie dwuetapowo w oddzielnych
sprawach. Najpierw na wniosek rodziców ustanawiajà na podstawie art. 99 kurato-
ra, a w kolejnej sprawie kurator wyst´puje o zezwolenie na dokonanie okreÊlonej
czynnoÊci przekraczajàcej zakres zwyk∏ego zarzàdu majàtkiem. Inne natomiast
na wniosek rodziców zezwalajà im na dokonanie okreÊlonej czynnoÊci zwyk∏ego
zarzàdu, bàdê przekraczajàcej zakres tego zarzàdu, a nast´pnie w oddzielnej spra-
wie na wniosek rodziców lub z urz´du ustanawiajà na podstawie art. 99 kuratora
do reprezentowania dziecka. Moim zdaniem mankamentem tej praktyki jest zb´d-
ne mno˝enie post´powaƒ, skoro mo˝na za∏atwiç kompleksowo wszystko w jednej
sprawie. Natomiast praktyka przedstawiona jako pierwsza jest b∏´dna, bowiem jest
sprzeczna zarówno z art. 98 § 2, 101 § 3 k.r.o. oraz art. 573 i 583 k.p.c., z których
analizy wynika, ˝e podmiotem któremu udziela si´ zezwolenia jest rodzic, a dziec-
ko nie jest uczestnikiem post´powania. Ponadto pozostawia kuratorowi decyzj´
co do wystàpienia z wnioskiem i pozbawia rodziców mo˝liwoÊci skutecznego
zakwestionowania stanowiska kuratora w sytuacji, w której on nie wyst´puje
z wnioskiem. Mo˝na wnosiç, ˝e u podstaw takiej praktyki, leg∏o b∏´dne za∏o˝enie,
i˝ wy∏àczenie reprezentacji rodziców w rozumieniu art. 98 § 2 jest równoznaczne
z wy∏àczeniem zarzàdu majàtkiem dziecka.

Zezwolenie nie jest jednoznaczne z nakazem dokonania okreÊlonej czynnoÊci.
Rodzice mimo uzyskania zezwolenia mogà nie dokonaç czynnoÊci4433.

24. Wniosek nale˝y wnieÊç do sàdu rejonowego, w którego okr´gu mieszka
dziecko, a w braku miejsca zamieszkania do sàdu miejsca jego pobytu (art. 569 § 1
k.p.c.). Uczestnikiem post´powania jest to z rodziców, które nie z∏o˝y∏o wniosku.
Dziecko w tych sprawach nie jest uczestnikiem post´powania, co wynika z art. 573
k.p.c., który przyznaje zdolnoÊç procesowà ma∏oletnim, którzy ukoƒczyli 13 lat wy-
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∏àcznie w sprawach dotyczàcych ich osoby, a nie majàtku. Od wniosków o zezwo-
lenie na dokonanie czynnoÊci przekraczajàcej zakres zwyk∏ego zarzàdu majàtkiem
dziecka oraz o zezwolenie na dokonanie czynnoÊci zarzàdu majàtkiem dziecka
i ustanowienie kuratora do reprezentacji dziecka wniesionych do sàdu po dniu
1 marca 2006 r. pobiera si´ op∏at´ sta∏à w kwocie 40 z∏ (art. 23 pkt 1 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych4444).

25. Sàd opiekuƒczy – udzielajàc zezwolenia na dokonanie – ocenia nie tylko le-
galnoÊç czynnoÊci, tzn. zgodnoÊç z obowiàzujàcymi przepisami, ale tak˝e celo-
woÊç z gospodarczego punktu widzenia dla dobra dziecka. Oceny tej sàd dokonu-
je wed∏ug stanu z daty orzekania4455. Zezwolenie to – co do zasady – powinno okre-
Êlaç konkretnà czynnoÊç prawnà, warunki dokonywania (przedmiot i cen´) oraz za-
kreÊlaç termin do z∏o˝enia sàdowi rozliczenia z zawartej transakcji. Mo˝e mieç ono
charakter ogólny, je˝eli jest to potrzebne do prawid∏owego prowadzenia gospodar-
stwa czy przedsi´biorstwa. Ogólne zezwolenie nie mo˝e obejmowaç generalnie
wszystkich bli˝ej nieokreÊlonych czynnoÊci. W ramach sk∏adanego sprawozdania
rodzice powinni odpowiednio udokumentowaç przeznaczenie sum uzyskanych
z dokonanej transakcji. Udzielenie przez sàd opiekuƒczy omawianego zezwolenia,
nie jest równoznaczne z nakazem dokonania danej czynnoÊci. Tak wi´c rodzice
– mimo zezwolenia – mogà odstàpiç od zamiaru jej dokonania. Postanowienie sà-
du staje si´ skuteczne dopiero po uprawomocnieniu si´ i nie mo˝e byç zmienione
ani uchylone (art. 577 k.p.c.), je˝eli na podstawie zezwolenia powsta∏y skutki praw-
ne wzgl´dem osób trzecich, co ma miejsce przede wszystkim wtedy, gdy zosta∏a
ju˝ zawarta umowa, na jakà sàd zezwoli∏, albo gdy rodzice z∏o˝yli w tym przedmio-
cie ofert´. W tym ostatnim wypadku zmiana nie mo˝e nastàpiç przez czas, w cià-
gu którego rodzice, stosownie do art. 66 k.c., sà ofertà zwiàzani.

26. Znaczenie prawomocnego postanowienia, o którym mowa w art. 583 k.p.c.
i rozgraniczenie kompetencji sàdu oraz notariuszy by∏o przedmiotem rozstrzygni´-
cia Sàdu Najwy˝szego w uchwale z dnia 29 maja 1990 r.4466, w której stwierdzi∏, ˝e ze-
zwolenie sàdu opiekuƒczego przewidziane w art. 101 § 1 Kodeksu rodzinnego
i opiekuƒczego na dokonanie czynnoÊci przekraczajàcych zakres zwyk∏ego zarzà-
du wy∏àcza mo˝liwoÊç dokonania kontroli zamierzonej czynnoÊci (art. 50 Prawa
o notariacie4477) tylko w zakresie obj´tym prawomocnym orzeczeniem sàdowym.
Dlatego notariusz badajàc – stosownie do art. 50 tego prawa – zgodnoÊç czynno-
Êci prawnej z obowiàzujàcymi przepisami nie wkracza w ogóle w sfer´ rozstrzy-
gni´cia sàdu opiekuƒczego. OkolicznoÊci, ˝e ustawodawca w sferze szeroko rozu-
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mianych czynnoÊci notarialnych wyposa˝y∏ organ niesàdowy w Êrodki majàce za-
pewniç prawid∏owoÊç kszta∏towania obrotu prawnego, nie mo˝e ograniczaç zakre-
su kontroli przewidzianej w art. 50 Prawa o notariacie. Niedopuszczalna jest nato-
miast kontrola merytorycznej zasadnoÊci prawomocnego orzeczenia sàdowego.
NiedopuszczalnoÊç ta wynika z zasady wyra˝onej w art. 365 § 1 w zwiàzku z art. 13
§ 2 k.p.c., wed∏ug której orzeczenie prawomocne wià˝e nie tylko strony i sàd,
który je wyda∏, lecz równie˝ inne sàdy i inne organy paƒstwowe, a w wypadkach
w ustawie przewidzianych tak˝e i inne osoby.

27. Zgodnie z art. 101 § 2 k.r.o., zarzàd sprawowany przez rodziców nie obej-
muje zarobku dziecka ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego u˝ytku.
Przepis ten ∏àczy si´ z unormowaniem zawartym w art. 21 k.c., wed∏ug którego
osoba ograniczona w zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych mo˝e bez zgody przedsta-
wiciela ustawowego rozporzàdzaç swoim zarobkiem, chyba ˝e sàd opiekuƒczy
z wa˝nych powodów inaczej postanowi. Obydwa przepisy majà na wzgl´dzie za-
robek ju˝ otrzymany.

28. W doktrynie powszechnie za zarobek uwa˝a si´ ka˝dà korzyÊç majàtkowà
uzyskanà nie tylko na podstawie stosunku pracy, ale tak˝e w ramach przygotowa-
nia do zawodu, z tytu∏u prac sezonowych, dorywczych, Êwiadczenia drobnych
us∏ug itd. Nie ma tak˝e podstaw do wy∏àczenia innej dzia∏alnoÊci, z którà wià˝à si´
dochody odgrywajàce podobnà rol´ jak zarobek.

29. Przeciwko tak szerokiemu uj´ciu zarobku wypowiada si´ J. Strzebiƒczyk,
który akcentujàc – przy skorelowaniu przepisów art. 21 k.c. i art. 101 § 2 k.r.o. –
˝e ostatnio wymieniony przepis dotyczy wszystkich dzieci pozostajàcych pod w∏adzà
rodzicielskà, a z mocy art. 155 § 2 k.r.o. – tak˝e pozostajàcych pod opiekà – a nie
tylko tych, które ukoƒczy∏y 13 lat, opowiada si´ za wàskim rozumieniem zarobku4488.

30. Przepis art. 21 k.c. wprowadza swoistà przedmiotowo okreÊlonà pe∏nà zdol-
noÊç do czynnoÊci prawnych, gdy˝ osoba ograniczona w zdolnoÊci do czynnoÊci
prawnych uzyskuje w odniesieniu do w∏asnych zarobków ex lege pe∏nà zdolnoÊç
do tych czynnoÊci. Moim zdaniem ze wzgl´du na treÊç art. 21 k.c. zarzàdowi rodzi-
ców nie podlega zarobek dzieci, które ukoƒczy∏y lat 13, chyba ˝e sàd opiekuƒczy
z wa˝nych powodów (np. lekkomyÊlnoÊç, marnotrawstwo dziecka) postanowi ina-
czej. Rozporzàdzenie zarobkiem oznacza w konsekwencji tak˝e rozporzàdzenie
przedmiotami nabytymi za „zarobek”.
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31. Za zarobek nie mo˝e byç uznane stypendium lub Êwiadczenie o podobnym
charakterze. Podobnie zarobkiem nie jest dochód w postaci oprocentowania wk∏a-
du na ksià˝eczce oszcz´dnoÊciowej ani nagroda otrzymana w konkursie, w zawo-
dach sportowych lub w podobnych imprezach.

32. Zarzàd rodziców nie obejmuje te˝ przedmiotów oddanych dziecku do swo-
bodnego u˝ytku (art. 22 k.c.). Uprawnienia rodziców i dziecka na podstawie prze-
pisów art. 20–22 k.c. i art. 101 § 2 k.r.o. krzy˝ujà si´. W zakresie obj´tym przepisa-
mi art. 20–22 k.c. ma∏oletni, który ukoƒczy∏ 13 lat ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych, a ponadto, wnioskujàc a contrario z art. 17 k.c., mo˝e, i to bez zgody ro-
dziców jako przedstawicieli ustawowych, dokonywaç wszelkich czynnoÊci praw-
nych, poza rozporzàdzajàcymi i zobowiàzujàcymi, na podstawie których nabywa
prawo bez wzgl´du na jego wartoÊç, np. przyjmuje nieobcià˝onà darowizn´. Jak
s∏usznie uwa˝a J. Ignaczewski wniosek ten nale˝y uzupe∏niç stwierdzeniem „o ile
co innego nie wynika z ustawy” i wskazuje art. 944 § 2 k.c. stanowiàcy, ˝e ograni-
czony w zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych nie ma zdolnoÊci testowania4499.

33. Uprawnienia ma∏oletniego ograniczonego w zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych
do samodzielnego wyst´powania w obrocie prawnym krzy˝ujà si´ z uprawnieniami
rodziców jako przedstawicieli ustawowych dziecka sprawujàcych zarzàd jego majàt-
kiem, co do czynnoÊci dla dokonania których nie jest wymagana ich zgoda. Rodzice
mogà bowiem dokonywaç wszelkich czynnoÊci prawnych w imieniu i ze skutkiem dla
dziecka z wyjàtkiem czynnoÊci przekraczajàcych zwyk∏y zarzàd, dla skutecznego do-
konania których konieczne jest zgodnie z art. 101 § 3 k.r.o. zezwolenie sàdu.

Zarzàd sprawowany przez kuratora

34. Art. 102 k.r.o. przewiduje mo˝liwoÊç ustanowienia kuratora do zarzàdu majàt-
kiem, i to zarówno w stosunku do osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej, opiece,
jak i kurateli wtedy, gdy w umowie darowizny albo w testamencie na rzecz takiej oso-
by darczyƒca lub spadkobierca zastrzeg∏, ˝e przedmioty przypadajàce tej osobie nie
b´dà obj´te zarzàdem sprawowanym odpowiednio przez rodziców, opiekuna czy ku-
ratora i nie wyznaczy∏ zarzàdcy. Ustanowienie kuratora w celu sprawowania zarzàdu
majàtkiem dziecka przewiduje tak˝e art. 109 § 3 k.r.o. jako sposób ograniczenia w∏a-
dzy rodzicielskiej. Zagro˝enie dobra dziecka mo˝e bowiem wynikaç m.in. z niew∏aÊci-
wego wykonywania zarzàdu jego majàtkiem. Wniosek o ustanowienie kuratora do za-
rzàdu majàtkiem nale˝y wnieÊç do sàdu rejonowego, w którego okr´gu dziecko
mieszka, a w braku miejsca zamieszkania do sàdu miejsca jego pobytu (art. 569 § 1
k.p.c.). Uczestnikami post´powania sà rodzicie (opiekun) oraz kandydat na kuratora.
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Anna Sylwestrzak

Przedmioty majàtkowe s∏u˝àce wy∏àcznie zaspokajaniu
osobistych potrzeb jednego z ma∏˝onków

W ustroju wspólnoÊci ustawowej przedmioty s∏u˝àce do zaspokajania potrzeb
osobistych jednego z ma∏˝onków zaliczane sà niezmiennie do elementów majàtku
osobistego ma∏˝onka. W Kodeksie rodzinnym z 1950 r.11 art. 21 § 2 wy∏àcza∏
ze wspólnoÊci ustawowej „przedmioty osobistego u˝ytku” i rozwiàzanie to zosta∏o
nast´pnie przej´te do k.r.o., który w art. 33 pkt 4 zaliczy∏ przedmioty majàtkowe
s∏u˝àce wy∏àcznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z ma∏˝onków do
sk∏adników majàtku odr´bnego. Gruntowna nowelizacja przepisów majàtkowego
prawa ma∏˝eƒskiego z 2004 r.22 nie zmieni∏a ani umiejscowienia, ani treÊci tej regula-
cji, co dowodzi faktu, i˝ rozwiàzanie to nie utraci∏o na znaczeniu mimo zmieniajà-
cych si´ warunków gospodarczych w spo∏eczeƒstwie. Zmiany wprowadzone tà no-
welà nie pozosta∏y jednak bez wp∏ywu dla okreÊlenia sytuacji prawnej ma∏˝onka ko-
rzystajàcego z omawianych przedmiotów: poza „kosmetycznà” zmianà, polegajàcà
na nadaniu dotychczasowemu majàtkowi odr´bnemu nazwy majàtku osobistego33,
dosz∏o do rozszerzenia zasady surogacji, majàcej objàç co do zasady wszystkie
sk∏adniki majàtku osobistego ma∏˝onka, a wi´c tak˝e sk∏adniki wymienione w art. 33
pkt 4 k.r.o.44. Poj´cie i regulacja prawna dotyczàca tych przedmiotów nie doczeka∏y
si´ dotàd odr´bnego opracowania, choç wymaga∏yby wnikliwej analizy po∏àczonej
z weryfikacjà wyk∏adni ukszta∏towanej na gruncie pierwotnej regulacji k.r.o.

Zarysowanà problematyk´ nale˝a∏oby przybli˝yç wyjaÊnieniem poj´ç dookre-
Êlajàcych sk∏adniki wymienione w art. 33 pkt 4 k.r.o. Ustawa pos∏uguje si´ na ich
oznaczenie terminem „przedmioty majàtkowe”, obecnym tak˝e w licznych innych
przepisach k.r.o. Termin ten interpretuje si´ w doktrynie jako prawa majàtkowe,
a nawet posiadanie, nie zaÊ jako obiekty b´dàce przedmiotami tych praw55. Wyra-
˝ono jednak tak˝e poglàd, wed∏ug którego przedmiotami majàtkowymi, w rozumie-
niu art. 33 pkt 4 k.r.o. sà tylko rzeczy66. Przyk∏ady, jakie podaje si´ w literaturze dla
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zilustrowania tej kategorii przedmiotów obejmujà tylko rzeczy, a mianowicie: ubiór
i obuwie, zegarek, przybory kosmetyczne, przedmioty leczniczo-rehabilitacyjne
i wspomagajàce sprawnoÊç (leki, okulary, wózek inwalidzki, aparat s∏uchowy),
przedmioty zwiàzane z zainteresowaniami ma∏˝onka (sprz´t sportowy, instrumenty
muzyczne, kolekcje), przedmioty kultu religijnego, telefon komórkowy, komputer itp.77

Rozstrzygajàc to zagadnienie w odniesieniu do rzeczy, trzeba zastrzec, ˝e ratio
legis analizowanej regulacji przemawia za ograniczeniem jej zakresu do ruchomo-
Êci. NieruchomoÊç, choçby by∏a wykorzystywana tylko przez jednego z ma∏˝on-
ków, nie b´dzie mog∏a byç kwalifikowana jako przedmiot u˝ytku osobistego w ro-
zumieniu tego przepisu. Poza tym nale˝y przyjàç, ˝e przedmiotami obj´tymi dzia-
∏aniem tego przepisu mogà byç tak˝e prawa, których przedmiotem nie jest rzecz.
Osobiste potrzeby ma∏˝onka (np. potrzeba rozrywki) mogà byç zaspokajane rów-
nie˝ np. z wykorzystaniem programu komputerowego. Art. 33 pkt 4 k.r.o. mo˝e byç
nadto, na mocy art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie zwierzàt88 stosowany odpowiednio
do zwierz´cia, nad którym wy∏àcznà piecz´ sprawuje jeden z ma∏˝onków (np. koƒ
do jazdy rekreacyjnej).

Potrzeby, których zaspokajaniu s∏u˝à analizowane przedmioty, majà mieç charak-
ter osobisty. PodkreÊlono, ˝e chodzi tu o dwojakiego rodzaju potrzeby: materialne
(które zaspokaja np. odzie˝) oraz niematerialne (np. estetyczne, kulturalne, religijne)99,
przy czym nie muszà to byç potrzeby niezb´dne1100. Niektórzy autorzy wskazujà, ˝e sà
to przede wszystkim „normalne” potrzeby jednego z ma∏˝onków1111, jednak kryterium
normalnoÊci nie wydaje si´ byç tu pomocne, gdy˝ ustawodawca nie pos∏u˝y∏ si´
w tym przepisie poj´ciem zwyk∏ych potrzeb, lecz potrzeb osobistych, a te nie muszà
byç przecie˝ typowe. Nale˝a∏oby raczej przyjàç, ˝e skoro zakres potrzeb ma∏˝onków
kszta∏tuje si´ indywidualnie, to w∏aÊnie w takim subiektywnym znaczeniu – potrzeb
osobistych konkretnej osoby – nale˝y interpretowaç ten przepis.

Przed nowelizacjà k.r.o. z 2004 r. podniesiono, ˝e w praktyce trudno jest odró˝-
niç przedmioty osobistego u˝ytku od przedmiotów wymienionych wówczas w daw-
nym art. 33 pkt 5 k.r.o., czyli od przedmiotów majàtkowych s∏u˝àcych do wykony-
wania zawodu1122. Obecnie te ostatnie zosta∏y usuni´te z katalogu sk∏adników majàt-
ku osobistego, co nie oznacza jednak definitywnego wykluczenia mo˝liwoÊci zali-
czenia ich do tego majàtku, lecz jedynie to, ˝e obecnie o ich przynale˝noÊci do ma-
jàtku wspólnego, bàdê majàtku osobistego b´dà przesàdza∏y ogólne regu∏y opar-
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te przede wszystkim na pochodzeniu Êrodków za które nabyto te sk∏adniki.
Na podstawie art. 36 § 3 k.r.o., który ustanawia zasad´ samodzielnego zarzàdu
przedmiotami majàtkowymi s∏u˝àcymi do wykonywania zawodu lub prowadzenia
dzia∏alnoÊci zarobkowej trzeba stwierdziç, ˝e przedmioty te, skoro mogà nale˝eç
do majàtku wspólnego, nie mogà tym samym byç obj´te zakresem art. 33 pkt 4
k.r.o. Obj´cie ich tà regulacjà spowodowa∏oby, ˝e zawsze nale˝a∏yby do majàtku
osobistego ma∏˝onka wykonujàcego przy ich pomocy zawód lub dzia∏alnoÊç
zarobkowà, dlatego takà wyk∏adni´ nale˝y wykluczyç. Wobec tego trzeba uznaç,
˝e potrzeby, których zaspokojeniu s∏u˝à przedmioty wskazane w art. 33 pkt 4 k.r.o.
nie sà potrzebami wynik∏ymi z wykonywania zawodu lub prowadzenia dzia∏alnoÊci
zarobkowej. Tak zarysowana granica mo˝e jednak okazaç si´ nieostra, jako ˝e nie-
ostre sà granice mi´dzy potrzebami, jakie pociàga za sobà prowadzenie okreÊlo-
nej dzia∏alnoÊci, a osobistà potrzebà rozwoju intelektualnego, pog∏´biania wiedzy
i umiej´tnoÊci wià˝àcych si´ z wykonywanym zawodem. Wobec tego kwalifikacja
pewnych przedmiotów (np. zbioru ksià˝ek zwiàzanych ze specjalnoÊcià zawodowà
ma∏˝onka) z punktu widzenia art. 33 pkt 4 k.r.o. mo˝e okazywaç si´ problematycz-
na, gdy˝ zale˝eç b´dzie od tego, czy faktycznie s∏u˝à ma∏˝onkowi w jego dzia∏al-
noÊci, czy stanowià tylko wyraz pasji poznawczej, wykraczajàcej jednak poza gra-
nice wykonywanych dzia∏aƒ.

Zgodnie z utrwalonym poglàdem zakres art. 33 pkt 4 k.r.o. nie obejmuje przed-
miotów o znaczniejszej wartoÊci, które s∏u˝à lokacie kapita∏u, w tym – osiàgni´cia
w przysz∏oÊci zysku. Osobistemu u˝ytkowi jednego z ma∏˝onków s∏u˝à one bo-
wiem tylko ubocznie, przy okazji realizowania ich pierwszorz´dnego przeznacze-
nia, którym jest intratna inwestycja. O ocenie przedmiotów pod tym kàtem przesà-
dza cel ich nabycia, o którym mo˝e Êwiadczyç ich iloÊç1133 oraz rodzaj. Decydujàce
b´dà wi´c zwykle okolicznoÊci konkretnej sytuacji, co trafnie dostrze˝ono w odnie-
sieniu do ró˝nego rodzaju zbiorów gromadzonych przez kolekcjonerów (np. zbiór
znaczków, porcelany, albumów itp.), które w zale˝noÊci od wartoÊci i celu zbiera-
nia mogà nale˝eç bàdê do majàtku wspólnego, bàdê osobistego ma∏˝onka-kolek-
cjonera1144. Jako lokat´ kapita∏u potraktowaç mo˝na jednak tylko takie przedmioty,
które ze swej istoty nie tracà znacznie na wartoÊci wskutek samego tylko up∏ywu
czasu, bàdê u˝ywania (jak np. bi˝uteria1155), natomiast rzeczy, które ze swej istoty tra-
cà znacznie na wartoÊci z biegiem czasu (np. sprz´t elektroniczny, pojazdy mecha-
niczne, wyroby futrzarskie), choçby przedstawia∏y du˝à wartoÊç ekonomicznà, nie
mogà byç wy∏àczone na tej podstawie spod dzia∏ania omawianego przepisu. Nie-
którzy autorzy zauwa˝ajà jednak, ˝e ju˝ sama wysoka wartoÊç ekonomiczna przed-
miotów mo˝e czyniç zaliczenie ich do majàtku osobistego problematycznym
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(choçby nie stanowi∏y lokaty kapita∏u)1166. Wysuni´to nawet postulat uszczegó∏owie-
nia treÊci art. 33 pkt 4 k.r.o. poprzez wskazanie, ˝e chodzi w nim o przedmioty
codziennego u˝ytku, które nie przedstawiajà wi´kszej wartoÊci rynkowej1177. Zaspo-
kajanie osobistych potrzeb nie mo˝e polegaç na osiàganiu zysków, wobec czego
nale˝y je ograniczyç do u˝ywania, lub szerzej – pos∏u˝enia si´ okreÊlonym przed-
miotem, a nawet jego zu˝ycia lub zniszczenia; nie b´dzie ono jednak obejmowa∏o
pobierania po˝ytków i innych dochodów, jakie przynosi okreÊlony przedmiot.

Przedmioty, o których mowa, majà s∏u˝yç wy∏àcznie jednemu z ma∏˝onków. Nie
spe∏niajà wi´c tego kryterium przedmioty s∏u˝àce zaspokajaniu potrzeb obojga
ma∏˝onków oraz przedmioty majàce inne przeznaczenie, ni˝ zaspokajanie potrzeb
któregokolwiek z ma∏˝onków (np. s∏u˝àce zaspokajaniu potrzeb dziecka)1188. Wyma-
ganà przez ustaw´ wy∏àcznoÊç u˝ytku niektórzy autorzy rozumiejà wàsko, obejmu-
jàc nià przedmioty, które ze swej istoty mogà s∏u˝yç zaspokajaniu potrzeb tylko
jednego ma∏˝onka1199, natomiast w szerszym uj´ciu wy∏àcznoÊç u˝ytku nie musi wy-
nikaç z natury przedmiotu, lecz mo˝e byç tak˝e skutkiem ukszta∏towania okolicz-
noÊci faktycznych2200. Rozbie˝noÊci w tym przedmiocie ujawni∏y si´ m.in. przy oce-
nie statusu prawnego samochodu pozostajàcego w u˝yciu jednego ma∏˝onka.
Jeszcze na gruncie przepisów k.r. Sàd Najwy˝szy w uchwale podj´tej w sk∏adzie
7 s´dziów SN z 10.09.1962 r.2211 orzek∏, ˝e samochód stanowi zawsze dorobek
i choçby korzysta∏ z niego tylko jeden z ma∏˝onków, nie mo˝e byç uznany za przed-
miot osobistego u˝ytku. Odwo∏a∏ si´ przy tym do „aktualnych w Polsce warunków”,
„odczucia spo∏eczeƒstwa” i „opinii otoczenia”, które nie pozwalajà przyjàç, ˝e sa-
mochód ze swej istoty i przeznaczenia s∏u˝y wy∏àcznie jednemu z ma∏˝onków.
Stanowisko to zak∏ada, ˝e ju˝ potencjalna przydatnoÊç przedmiotu dla obojga ma∏-
˝onków, oceniana z perspektywy praktyki przeci´tnej rodziny w kraju, wyklucza
kwalifikacj´ z art. 33 pkt 4 k.r.o. Poglàd ten zosta∏ poczàtkowo w pe∏ni zaakcepto-
wany tak˝e na gruncie przepisów k.r.o., a jego zwolennicy podkreÊlali, ˝e samo-
chód osobowy, jako u˝yteczny Êrodek komunikacji, powinien s∏u˝yç zaspokajaniu
potrzeb tak˝e pozosta∏ych cz∏onków rodziny2222. Z biegiem czasu cz´Êç autorów do-
strzeg∏a jednak potrzeb´ uwzgl´dnienia post´pujàcych zmian stosunków gospo-
darczych po∏àczonych ze wzrostem zamo˝noÊci spo∏eczeƒstwa, wskutek czego
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obecnie w zamo˝niejszych warstwach spo∏eczeƒstwa nierzadko ka˝dy z ma∏˝on-
ków ma do dyspozycji osobny pojazd. Zaproponowano wi´c, by stosunki te braç
pod uwag´ poprzez uwzgl´dnienie stopy ˝ycia danej rodziny, co mo˝e prowadziç
do zakwalifikowania samochodu do przedmiotów osobistego u˝ytku2233. Wyra˝ono
tak˝e skrajny poglàd, wed∏ug którego obecnie ˝adne okolicznoÊci nie usprawiedli-
wiajà szczególnego potraktowania samochodu, dlatego o jego statusie decyduje
jedynie fakt wy∏àcznego korzystania przez jednego z ma∏˝onków2244. Rozstrzygni´cie
tego zagadnienia dotyczy w istocie interpretacji u˝ytego w art. 33 pkt 4 k.r.o. poj´-
cia „s∏u˝àce wy∏àcznie”, które mo˝na rozumieç jako „wy∏àcznie wykorzystywane”,
bàdê „wy∏àcznie wykorzystywane zgodnie z typowym przeznaczeniem przedmio-
tu, które wskazuje na zaspokajanie potrzeb tylko jednego u˝ytkownika”. Wyk∏adnia
gramatyczna nie narzuca tego drugiego, w´˝szego znaczenia2255, dlatego prima
facie trafniejsze wydawa∏oby si´ wiàzanie skutków prawnych z samym tylko wy-
∏àcznym korzystaniem z przedmiotu, niezale˝nie od jego obiektywnych cech.
Rozstrzygni´cie tego zagadnienia powinno jednak nastàpiç przy uwzgl´dnieniu
ca∏okszta∏tu unormowaƒ dotyczàcych ustroju ustawowego.

Rozwa˝ania trzeba rozpoczàç od analizy nabycia tych przedmiotów do majàtku
osobistego ma∏˝onka. Kryteria zastosowane w art. 33 k.r.o. dla wyró˝nienia sk∏ad-
ników majàtku osobistego sà niejednolite: niektóre z nich polegajà na zdarzeniach,
których nastàpienie w sposób trwa∏y wprowadza okreÊlony sk∏adnik do majàtku
osobistego ma∏˝onka (np. nabycie przez darowizn´, uzyskanie nagrody za osobi-
ste osiàgni´cia)2266, inne zaÊ wymagajà sta∏ego utrzymywania si´ okreÊlonych sta-
nów warunkujàcych takà kwalifikacj´. Przedmioty wymienione w art. 33 pkt 4 k.r.o.
sà przyk∏adem w∏aÊnie tej drugiej grupy kryteriów. Stan opisany w tym przepisie
mo˝e bowiem istnieç ju˝ od momentu nabycia danego sk∏adnika, mo˝e równie˝
powstaç póêniej, a tak˝e ustaç, a nast´pnie powstaç na nowo, gdy˝ przesàdzajà
o nim okolicznoÊci faktyczne. Kwalifikacja dokonywana na podstawie art. 33 pkt 4
k.r.o. ma wi´c ze swej istoty charakter zmienny. èród∏em pochodzenia sk∏adników
za które nabyto przedmioty osobistego u˝ytku mogà byç zarówno Êrodki majàtku
osobistego ma∏˝onka, któremu te przedmioty majà s∏u˝yç, jak i Êrodki z majàtku
wspólnego, a tak˝e z majàtku osobistego drugiego ma∏˝onka – i w tym ostatnim
przypadku mamy najcz´Êciej do czynienia z darowiznà. Pierwsza z wymienionych
sytuacji nie nastr´cza wàtpliwoÊci w praktyce. Zaliczenie nabytych przedmiotów
do majàtku osobistego znajduje wówczas podstaw´ równoczeÊnie w treÊci art. 33
pkt 10 k.r.o. Kwalifikacja przedmiotu majàtkowego jako surogatu ma charakter sta-
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∏y, dlatego pozostanie on elementem majàtku osobistego choçby nawet okoliczno-
Êci wskazane w art. 33 pkt 4 k.r.o. zmieni∏y si´. To samo dotyczy tak˝e innych przy-
padków nak∏adania si´ kryteriów wymienionych w art. 33 k.r.o., w tym – nabycie
przedmiotu w drodze darowizny od drugiego ma∏˝onka. Szczególnej uwagi wyma-
ga natomiast przypadek nabycia przedmiotów u˝ytku osobistego ze Êrodków po-
chodzàcych z majàtku wspólnego.

Nabycie przedmiotu osobistego u˝ytku ze Êrodków pochodzàcych z majàtku
wspólnego stanowi w Êwietle art. 36 § 2 zd. 2 k.r.o. wykonywanie zarzàdu majàtkiem
wspólnym, gdy˝ dotyczy przedmiotów nale˝àcych do tego majàtku. Ka˝dy z ma∏-
˝onków mo˝e samodzielnie nabywaç dla siebie przedmioty o przeznaczeniu osobi-
stym (art. 36 § 2 zd. 1 k.r.o.), z tym, ˝e je˝eli nabycie takie nie nale˝y do bie˝àcych
spraw ˝ycia codziennego lub nie zmierza do zaspokojenia zwyk∏ych potrzeb ma∏-
˝onka, drugi ma∏˝onek mo˝e sprzeciwiç si´ zamierzonej czynnoÊci. Obj´cie tymi
regulacjami przedmiotów, które ze swej natury (typowego przeznaczenia) s∏u˝à
osobiÊcie jednej osobie i zosta∏y nabyte w takim celu, nie nastr´cza wàtpliwoÊci,
gdy˝ najcz´Êciej ju˝ w chwili nabycia wchodzà do majàtku osobistego ma∏˝onka,
którego potrzebom b´dà s∏u˝yç. Problematyczny jest natomiast re˝im prawny
przedmiotów, których cechy wskazujà na mo˝liwoÊç wykorzystywania przez kilka
osób (samochód osobowy, komputer itp.). W szczególnoÊci rozwa˝yç trzeba sytu-
acj´, w której przedmioty takie, nale˝àce do majàtku wspólnego, poczàtkowo wy-
korzystywane przez obojga ma∏˝onków, zosta∏y póêniej przej´te do wy∏àcznego
u˝ywania przez jednego z ma∏˝onków. Zagadnienie to nale˝y rozpatrywaç
przy uwzgl´dnieniu art. 341 k.r.o., który przyznaje ka˝demu z ma∏˝onków uprawnie-
nie do wspó∏posiadania rzeczy wchodzàcych w sk∏ad majàtku wspólnego oraz
do korzystania z nich w takim zakresie, jaki daje si´ pogodziç ze wspó∏posiadaniem
i korzystaniem z rzeczy przez drugiego ma∏˝onka; z przepisu tego wynika bowiem
mo˝liwoÊç dochodzenia ochrony petytoryjnej i posesoryjnej w stosunkach wzajem-
nych mi´dzy ma∏˝onkami2277, co nie wy∏àcza zwrócenia si´ do sàdu o rozstrzygni´cie
na podstawie art. 24 k.r.o.2288 Obj´cie przedmiotu przez jednego z ma∏˝onków na wy-
∏àczny u˝ytek nie mo˝e przenosiç go automatycznie do majàtku osobistego tego
ma∏˝onka, gdy˝ godzi∏oby to w uprawnienia drugiego ma∏˝onka wynikajàce z przy-
toczonej regulacji i wy∏àcza∏oby dochodzenie przez niego ochrony, skoro przed-
miot ten nie nale˝a∏by ju˝ do majàtku wspólnego. Tymczasem art. 341 k.r.o. ma
chroniç w∏aÊnie przed takim samowolnym zaw∏adni´ciem przez jednego z ma∏˝on-
ków przedmiotami nale˝àcymi do majàtku wspólnego, które nie przestajà nale˝eç
do tego majàtku, pomimo ich zagarni´cia. Poza tym, jak przyjmuje si´ w doktrynie,
art. 341 k.r.o. nie wyklucza wy∏àcznego posiadania i korzystania z rzeczy wchodzà-
cej do majàtku wspólnego przez jednego tylko ma∏˝onka przy nienaruszonym
wspó∏uprawnieniu obojga ma∏˝onków pozostajàcych wspó∏w∏aÊcicielami ∏àcznymi
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takiej rzeczy, gdy˝ obowiàzujà ich regu∏y znane dotàd (tzn. przed nowelizacjà k.r.o.
z 2004 r.) z art. 206 k.c.2299 Wyra˝ono tak˝e poglàd, ˝e do „zalegalizowania” takiej sy-
tuacji wymagane jest zawarcie porozumienia przez ma∏˝onków w ramach zarzàdu3300.
Rozstrzygajàc to zagadnienie trzeba zauwa˝yç, ˝e w odró˝nieniu od regu∏ zarzàdu
rzeczà w ramach wspó∏w∏asnoÊci w cz´Êciach u∏amkowych, ka˝dy z ma∏˝onków
mo˝e co do zasady wykonywaç samodzielnie czynnoÊci zarzàdu (w tym czynnoÊci
faktyczne). Wobec tego obj´cie przez jednego z nich cz´Êci przedmiotów w wy∏àcz-
ne korzystanie, przy braku sprzeciwu drugiego ma∏˝onka, który nie oponujàc sytu-
acji na nià si´ godzi, mo˝na przyrównaç w skutkach do zawarcia przez wspó∏w∏a-
Êcicieli umowy o podzia∏ rzeczy do korzystania (quoad usum). To samo nale˝y od-
nieÊç oczywiÊcie do sytuacji, w której ma∏˝onkowie zawarli umow´ dotyczàcà takie-
go podzia∏u. Zdarzenia te ograniczajà swà skutecznoÊç tylko do sfery korzystania
z rzeczy, dlatego ewentualne surogaty uzyskane w zamian za taki przedmiot zasilà
majàtek wspólny. Rozwiàzanie to jest uzasadnione potrzebà ochrony interesów
ma∏˝onka nie korzystajàcego z rzeczy; pozwala ono tak˝e uniknàç obchodzenia
przez ma∏˝onków zakazu podzia∏u majàtku w czasie trwania wspólnoÊci ustawowej,
gdy˝ zbyt liberalna wyk∏adnia art. 33 pkt 4 k.r.o. mog∏aby prowadziç do prawnego
usankcjonowania takich podzia∏ów. Argumenty te przemawiajà za tezà, ˝e przed-
mioty, o których mowa, mog∏yby przejÊç do majàtku osobistego tylko wtedy, gdyby
ma∏˝onkowie zawarli umow´ dokonujàcà przesuni´cia majàtkowego z majàtku
wspólnego do majàtku osobistego ma∏˝onka wy∏àcznie korzystajàcego z przedmio-
tu3311. Przesuni´cie takie nie nast´puje wi´c z mocy samego tylko faktu wy∏àcznoÊci
w korzystaniu, jeÊli nie dosz∏o do porozumienia ma∏˝onków wskazujàcego na wol´
zmiany re˝imu prawnego tego przedmiotu. W praktyce ocena treÊci tego porozu-
mienia, ze wzgl´du na jego nieformalny charakter, mo˝e nastr´czaç trudnoÊci, gdy˝
nale˝a∏oby dociec, czy ma∏˝onkowie dà˝yli do wywarcia skutku trwa∏ego i definityw-
nego, a nie ograniczonego tylko do sfery u˝ywania, za czym przemawiaç mog∏aby
z góry ustalona tymczasowoÊç zaw∏adni´cia przedmiotem na wy∏àcznoÊç. W braku
mo˝liwoÊci jednoznacznego ustalenia tej kwestii, nale˝a∏oby kierowaç si´ domnie-
maniem przynale˝noÊci spornych sk∏adników do majàtku wspólnego ma∏˝onków. 

Powy˝sze wywody prowadzà do wniosku, ˝e art. 33 pkt 4 k.r.o. dotyczy sk∏ad-
ników, którymi pos∏uguje si´ tylko jedna osoba, a wy∏àcznoÊç ta wynika z natury
przedmiotu (np. odzie˝), bàdê z uk∏adu okolicznoÊci faktycznych, wykluczajàcych
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korzystanie z przedmiotu tak˝e przez inne osoby (np. przedmiot zwiàzany jest z za-
interesowaniami tylko jednego ma∏˝onka, tak˝e samochód, jeÊli jest to np. model
sportowy zwiàzany wy∏àcznie z jego hobby, quad bàdê motor). Przeznaczenie oso-
biste mo˝e byç cechà przedmiotu od chwili jego nabycia, bàdê powstaç póêniej,
co dotyczy w szczególnoÊci przedmiotów „nabierajàcych” w toku u˝ywania cech
dostosowanych do ich u˝ytkownika, np. przez materialne Êlady zu˝ycia, bàdê po-
przez zapis danych s∏u˝àcych tylko jednej osobie (np. telefon komórkowy, kompu-
ter itp.). Poniewa˝ do ich istoty nale˝y osobisty u˝ytek jednej osoby, wchodzà one
do majàtku osobistego tej osoby od chwili, w której naby∏y cech wskazujàcych
na taki w∏aÊnie ich u˝ytek. Mo˝e to prowadziç niekiedy do przechodzenia sk∏adni-
ków z majàtku wspólnego do majàtku osobistego ma∏˝onka, który wy∏àcznie z nich
korzysta. Natomiast przedmioty, do których istoty nie nale˝y wy∏àcznoÊç u˝ytku,
tzn. gdy okolicznoÊci wskazujà, ˝e mog∏yby okazaç si´ przydatne tak˝e innym
cz∏onkom rodziny (np. samochód osobowy), lecz wykorzystywane sà tylko przez
jednego z ma∏˝onków, nie sà obj´te treÊcià art. 33 pkt 4 k.r.o. Wobec nich trafniej-
sze by∏oby za∏o˝enie, ˝e wy∏àcznoÊç u˝ytku znajduje uzasadnienie w podziale
quoad usum, co nie zmienia przynale˝noÊci danego sk∏adnika do majàtku wspól-
nego, chyba ˝e ma∏˝onkowie zawarli umow´ dotyczàcà takiego przesuni´cia.

W nast´pnej kolejnoÊci trzeba rozwa˝yç konsekwencje ustania stanu warunku-
jàcego zaliczenie przedmiotów, o których mowa w art. 33 pkt 4 k.r.o., do majàtku
osobistego. Jak wy˝ej zauwa˝ono, kwalifikacja tych przedmiotów ma zmienny cha-
rakter, gdy˝ zale˝y od istnienia stanu polegajàcego na zaspakajaniu osobistych
potrzeb jednego z ma∏˝onków. Dla ziszczenia si´ tej przes∏anki nie jest jednak
konieczne ciàg∏e korzystanie z przedmiotu przez ma∏˝onka, wystarczy bowiem,
˝e zdarza si´ co jakiÊ czas, byle tylko nie dochodzi∏o do korzystania z niego przez
wspó∏ma∏˝onka bàdê tak˝e inne osoby (np. dzieci). Obj´cie przedmiotu wspó∏ko-
rzystaniem, choçby nieproporcjonalnym iloÊciowo, mo˝e spowodowaç jego „po-
wrót” do majàtku wspólnego, je˝eli brak innej podstawy do zaliczania go nadal
do majàtku osobistego ma∏˝onka, który wczeÊniej z przedmiotu wy∏àcznie korzy-
sta∏. Problematyczna jest natomiast sytuacja, w której z okolicznoÊci wynika,
˝e ma∏˝onek trwale zaprzesta∏ korzystania z pewnego przedmiotu (np. wskutek
kontuzji nie mo˝e ju˝ u˝ywaç sprz´tów sportowych), lecz nie towarzyszy temu
przej´cie korzystania przez drugiego ma∏˝onka i przedmiot nie jest u˝ywany przez
nikogo. WàtpliwoÊç dotyczy tego, czy w art. 33 pkt 4 k.r.o. chodzi wy∏àcznie o stan
aktualny – efektywny, czy te˝ o stan, który b´dzie utrzymywa∏ si´ tak˝e po zaprze-
staniu korzystania z przedmiotu, dopóty, dopóki nie nadano mu innego przezna-
czenia. W odpowiedzi na to pytanie mo˝e pomóc si´gni´cie do treÊci art. 33 pkt 10
k.r.o., statuujàcego zasad´ surogacji sk∏adników majàtku osobistego, o ile przepis
szczególny nie stanowi inaczej. Wolà ustawodawcy by∏o zatem obj´cie surogacjà
tak˝e sk∏adników o których mowa w art. 33 pkt 4 k.r.o. i niew∏aÊciwym by∏oby inter-
pretowanie tej regulacji w sposób zupe∏nie ten mechanizm wykluczajàcy. Skrajne
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za∏o˝enie, ˝e zaspokajanie potrzeb jednego z ma∏˝onków, w rozumieniu tego prze-
pisu ma mieç zawsze charakter aktualny, prowadzi∏oby do wy∏àczenia surogacji,
gdy˝ zwykle w czasie poprzedzajàcym zbycie przedmiotu, nast´puje trwa∏a rezy-
gnacja z jego wykorzystywania zwiàzana z zamiarem zbycia. Z tego wzgl´du nale-
˝a∏oby odró˝niç sytuacj´, w której ma∏˝onek zaprzestaje korzystania z przedmiotu
ze wzgl´du na planowane jego zbycie, od sytuacji, w której zaprzestanie korzysta-
nia nast´puje z innej przyczyny. W pierwszym przypadku przedmiot nie traci przy-
miotu wy∏àcznoÊci u˝ytku, a surogaty uzyskane w zamian wchodzà do majàtku
osobistego ma∏˝onka-zbywcy. Natomiast w sytuacji trwa∏ego zaniechania korzysta-
nia z przedmiotu z innych przyczyn ni˝ planowanie zbycia, wskazana w art. 33 pkt 4
k.r.o. podstawa do zaliczenia go do majàtku osobistego ustaje.

Osobiste potrzeby jednego z ma∏˝onków stanowià element szerszego poj´cia
– potrzeb rodziny, do której ten ma∏˝onek nale˝y. Potrzeby te ró˝nià si´ jednak
od osobistych potrzeb innych cz∏onków rodziny tym, ˝e wp∏ywajà na status majàt-
kowy wykorzystywanych dla ich zaspokojenia przedmiotów. Nie ma bowiem ana-
logicznej regu∏y odnoszàcej si´ do dziecka, gdy˝ przedmioty, za pomocà których
zaspokaja swe osobiste potrzeby (zabawki, sprz´t sportowy itd.) cz´sto nie stajà
si´ przez to sk∏adnikiem jego majàtku, lecz wcià˝ nale˝à do rodziców, gdy˝ zosta-
jà oddane dziecku tylko do zwyk∏ego u˝ytku, a nie do u˝ytku swobodnego3322. Uzna-
nie, ˝e zaspokajanie osobistych potrzeb jednego z ma∏˝onków za pomocà okreÊlo-
nych przedmiotów stanowi element szerszego poj´cia – zaspokajania potrzeb ro-
dziny, pociàga za sobà donios∏e skutki prawne. Mianowicie, jeÊli potrzeba, której
zaspokojeniu przedmiot ma s∏u˝yç, jest „zwyk∏a” w rozumieniu art. 30 k.r.o.3333, zo-
bowiàzania dotyczàce tych sk∏adników, w tym – zwiàzane z ich nabywaniem, stajà
si´ êród∏em solidarnej odpowiedzialnoÊci obojga ma∏˝onków na podstawie art. 30
§ 1 k.r.o. Je˝eli natomiast przedmioty te s∏u˝à zaspokajaniu potrzeb wykraczajà-
cych poza to kryterium, to zobowiàzania, które ich dotyczà, podlegajà art. 41 § 3
k.r.o., jako dotyczàce majàtku osobistego jednego z ma∏˝onków. Pomi´dzy wierzy-
telnoÊcià, a majàtkiem osobistym ma∏˝onka istnieje bowiem wówczas zawsze zwià-
zek ekonomiczny, polegajàcy na tym, ˝e korzyÊç w ramach danego stosunku przy-
pada na rzecz majàtku osobistego3344.

Je˝eli nabycie przedmiotów, o których mowa w art. 33 pkt 4 k.r.o. nastàpi∏o ze
Êrodków pochodzàcych z majàtku wspólnego, powstaje pytanie, czy po ustaniu
wspólnoÊci majàtkowej zaktualizuje si´ obowiàzek zwrotu poczynionych wydatków
na podstawie art. 45 k.r.o. Jeszcze na gruncie k.r. Sàd Najwy˝szy w postanowieniu
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32 T. Soko∏owski (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, A. Kidyba (red.), Warszawa 2009, s. 103.
33 Znaczenie poj´cia zwyk∏ych potrzeb jest przedmiotem dyskusji. Zob. wyr. SN z dn. 22.09.1966 r.,

I CR 544/66, OSPiKA 1967, Nr 9, poz. 225; J. Ciszewski, Obowiàzek ma∏˝onków zaspokajania zwyk∏ych po-
trzeb rodziny (art. 30 k.r.o.), NP 1977, Nr 3, s. 354 i cytowana tam literatura.

34 Zob. A. Lutkiewicz-Ruciƒska, OdpowiedzialnoÊç majàtkiem wspólnym za zobowiàzania cywilnoprawne
wspó∏ma∏˝onka, Bydgoszcz-Gdaƒsk 2003, s. 199.



z 19.12.1962 r.3355 wyrazi∏ poglàd, ˝e cz´Êç funduszów dorobkowych zu˝yta w czasie
trwania ma∏˝eƒstwa na zakup przedmiotów osobistego u˝ytku jednego z ma∏˝on-
ków nie podlega zwrotowi na podstawie art. 26 k.r., poniewa˝ chodzi w tym wypad-
ku o korzystanie z majàtku wspólnego zgodnie z przeznaczeniem. W Êwietle aktu-
alnego brzmienia art. 45 k.r.o. poglàd ten zosta∏ zaaprobowany przez M. Sychowi-
cza3366, a tak˝e w z∏agodzonej postaci – wy∏àczajàcej rozliczenia tylko „w zasadzie”
przez M. Nazara3377.

Obecnie art. 45 k.r.o. wy∏àcza zwrot nak∏adów i wydatków w dwóch przypad-
kach: gdy poczyniono je na przedmioty majàtkowe przynoszàce dochód oraz gdy
wydatki zosta∏y zu˝yte w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba ˝e zwi´kszy∏y
wartoÊç majàtku w chwili ustania wspólnoÊci. Pierwsze z tych wy∏àczeƒ nie znaj-
dzie w analizowanej sytuacji zastosowania, gdy˝ nie mamy tu do czynienia z przed-
miotami przynoszàcymi dochód. Natomiast stosowanie drugiego wy∏àczenia mo˝e
okazaç si´ problematyczne o tyle, ˝e zosta∏o umiejscowione dopiero w zd. 3,
co mo˝e nasuwaç wàtpliwoÊci dotyczàce zakresu tej regulacji. Otó˝, cz´Êç auto-
rów uwa˝a, ˝e wy∏àczenie zwrotu wydatków zu˝ytych w celu zaspokojenia potrzeb
rodziny odnosi si´ tylko do wydatków poczynionych z majàtku osobistego na majà-
tek wspólny3388, natomiast drugi poglàd nadaje tej regulacji szerszy zasi´g, odno-
szàc jà tak˝e do ekspens z majàtku wspólnego na majàtek osobisty3399. Nale˝y przy-
chyliç si´ do tego drugiego stanowiska i do podawanej na jego uzasadnienie argu-
mentacji, podkreÊlajàcej wzajemny obowiàzek ma∏˝onków udzielania sobie pomo-
cy i przyczyniania si´ do zaspokajania potrzeb rodziny, tym bardziej, ˝e wyk∏adnia
gramatyczna nie daje podstaw do zaw´˝ania zakresu tej regulacji, gdy˝ takiego
ograniczenia nie formu∏uje. Umieszczenia omawianego wy∏àczenia w ostatnim zda-
niu § 1 nie nale˝y uto˝samiaç z wolà ustawodawcy ograniczenia jego zakresu
do sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzajàcym, bo gdyby taki zamiar ustawodaw-
cy przyÊwieca∏, po∏àczy∏by obie te regulacje w jednym zdaniu, tak jak to uczyni∏
w zdaniu pierwszym w odniesieniu do wydatków i nak∏adów na przedmioty majàt-
kowe przynoszàce dochód, które dzi´ki temu zabiegowi odnoszà si´ niewàtpliwie
tylko do sytuacji, w której inwestycji dokonano ze Êrodków majàtku wspólnego. Na-
tomiast kwesti´ wydatków i nak∏adów zu˝ytych w celu zaspokojenia potrzeb rodzi-
ny unormowano w zdaniu trzecim dlatego, ˝e dotyczà one sytuacji okreÊlonych
w dwóch wczeÊniejszych zdaniach tego przepisu, a nie tylko jednej z nich. Wynika
stàd, ˝e powstania obowiàzku zwrotu wydatków zwiàzanych z nabyciem przedmio-
tów przeznaczonych do zaspokajania potrzeb osobistych jednego tylko ma∏˝onka
nie da si´ ca∏kowicie wykluczyç. Przez zu˝ycie wydatków w rozumieniu tego prze-
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36 M. Sychowicz, op. cit., s. 239.
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pisu nale˝y rozumieç przeznaczanie ich zarówno na konsumpcj´, jak i na nabywa-
nie przedmiotów, które zasilà majàtek osobisty ma∏˝onka, którego potrzebom ma-
jà s∏u˝yç. Je˝eli nabyte w tym celu przedmioty powi´kszajà wartoÊç majàtku oso-
bistego ma∏˝onka w chwili ustania wspólnoÊci, obowiàzek zwrotu zaktualizuje si´.
Oceniajàc powi´kszenie tego majàtku nale˝y uwzgl´dniç tak˝e wartoÊç surogatów,
choçby nie spe∏nia∏y kryterium okreÊlonego w art. 33 pkt 4 k.r.o., o ile zosta∏y na-
byte w zamian za takie sk∏adniki. Zasada pe∏nej surogacji nie wy∏àcza bowiem obo-
wiàzku rozliczeƒ z tytu∏u dokonywanych wydatków i nak∏adów4400. Rozwiàzanie to
chroni interesy drugiego ma∏˝onka w sytuacji, gdy zaspokojeniu osobistych po-
trzeb jednego z ma∏˝onków s∏u˝y∏y przedmioty majàce znaczniejszà wartoÊç ma-
terialnà (samochód, sprz´t elektroniczny itp.).

W przepisach dotyczàcych umownych ustrojów majàtkowych, przedmiotów
s∏u˝àcych wy∏àcznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z ma∏˝onków
dotyczy art. 49 § 2 k.r.o., który ustanawia regu∏´ interpretacyjnà, w myÊl której
w ustroju wspólnoÊci rozszerzonej w razie wàtpliwoÊci przyjmuje si´, ˝e przedmio-
ty te nie zosta∏y w∏àczone do wspólnoÊci. Przepis ten nie zakazuje wi´c w∏àczenia
tych przedmiotów do majàtku wspólnego i dzia∏a on tylko wtedy, gdy z treÊci inter-
cyzy poddanej regu∏om wyk∏adni zawartym w art. 65 k.c., nie wynika, jaka by∏a wo-
la ma∏˝onków w tym przedmiocie4411. Wywodzi si´ stàd koniecznoÊç w∏àczenia
do treÊci intercyzy wyraênego postanowienia obejmujàcego wspólnoÊcià takie
przedmioty4422, gdy˝ ustawodawca poczyta∏ je za zupe∏nie wyjàtkowe4433. W literaturze
trafnie podniesiono jednak, ˝e generalne w∏àczenie wszystkich przedmiotów oso-
bistych do wspólnoÊci jest niedopuszczalne, gdy˝ godzi∏oby w zasady wspó∏˝ycia
spo∏ecznego, pociàgajàc za sobà sankcj´ niewa˝noÊci z art. 58 § 2 i 3 k.c., dlate-
go mo˝liwe jest tylko indywidualne wskazanie, które przedmioty osobiste zostajà
w∏àczone do wspólnoÊci4444.

Jako podsumowanie powy˝szych rozwa˝aƒ daje si´ sformu∏owaç kilka wniosków: 
1) przedmioty obj´te regulacjà art. 33 pkt 4 k.r.o. s∏u˝à zaspokajaniu subiektywnie

rozumianych, a wi´c tak˝e nietypowych potrzeb osobistych jednego ma∏˝onka,
nie polegajàcych na prowadzeniu dzia∏alnoÊci zawodowej bàdê zarobkowej.
Chodzi przy tym o przedmioty, z których faktycznie korzysta tylko jeden ma∏˝o-
nek, a tak˝e przedmioty, których korzystania zaprzesta∏ w zwiàzku z planowa-
nym ich zbyciem;

2) podstawowym problemem kwalifikacyjnym w przypadku przedmiotów naby-
tych ze Êrodków pochodzàcych z majàtku wspólnego mo˝e okazaç si´ odgra-
niczenie sk∏adników, które wejdà do majàtku osobistego ma∏˝onka pos∏ugujà-
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cego si´ nimi w sposób wy∏àczny od tych, które stanowià element majàtku
wspólnego, a wy∏àczny u˝ytek na rzecz jednego z ma∏˝onków znajduje pod-
staw´ w akceptacji wspó∏ma∏˝onka (wyraênej, stanowiàcej element umowy
o podzia∏ rzeczy do korzystania, bàdê polegajàcej na braku wyra˝enia sprze-
ciwu). Proponuj´, by rozstrzygaç to zagadnienie odró˝niajàc przedmioty,
których typowym przeznaczeniem jest s∏u˝enie wy∏àcznie jednej osobie,
z którymi nale˝y zrównaç przedmioty nabierajàce w toku u˝ywania cech indy-
widualnych, dostosowanych do ich u˝ytkownika, od pozosta∏ych przedmiotów,
tzn. takich, które w ka˝dej chwili mog∏yby pos∏u˝yç tak˝e drugiemu ma∏˝onko-
wi lub innym cz∏onkom rodziny. Pierwsze podlegajà regulacji art. 33 pkt 4 k.r.o.
Z kolei druga kategoria przedmiotów co do zasady wchodzi do majàtku wspól-
nego ma∏˝onków, chyba ˝e ma∏˝onkowie zawarli umow´ dokonujàcà przesu-
ni´cia ich do majàtku osobistego;

3) poniewa˝ przedmioty przeznaczone wy∏àcznie do zaspokajania osobistych po-
trzeb jednego z ma∏˝onków mogà przedstawiaç znacznà wartoÊç materialnà,
nale˝y liczyç si´ z obowiàzkiem zwrotu wydatków z majàtku wspólnego poczy-
nionych na ich nabycie, o ile w chwili ustania wspólnoÊci zwi´kszajà wartoÊç
majàtku osobistego ma∏˝onka.
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Aleksy Goettel

Zwolnienie z art. 4a ustawy o podatku od spadków 
i darowizn w Êwietle ma∏˝eƒskich ustrojów majàtkowych

I. Pozafiskalne za∏o˝enia systemu podatkowego le˝à u podstaw du˝ej cz´Êci
zwolnieƒ podatkowych11. Do spe∏niajàcych ten warunek instrumentów nale˝y
m.in. przywilej okreÊlony w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku
od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z póên. zm. – dalej:
u.p.s.d.). Dzi´ki niemu wewnàtrzrodzinny obrót majàtkowy realizowany jest z za-
stosowaniem korzystniejszego – wzgl´dem zasad ogólnych – re˝imu podatkowe-
go22. Z∏agodzony tryb opodatkowania mo˝e byç jednak urzeczywistniony dopiero
wtedy, gdy zostanie spe∏niony w szczególnoÊci warunek pozostawania podmio-
tów, pomi´dzy którymi nast´puje przesuni´cie majàtkowe (np. obdarowanego
i darczyƒcy), w okreÊlonym stosunku prawnorodzinnym. Ustawodawca uzna∏ bo-
wiem, ˝e swoistym wyznacznikiem rodzinnego charakteru nieodp∏atnych przy-
sporzeƒ – i tym samym aksjologicznà przes∏ankà realizacji zwolnienia – powinien
byç stosunek bliskoÊci wynikajàcy z ma∏˝eƒstwa, pokrewieƒstwa i powinowac-
twa33. Ustawa podatkowa (art. 4a ust. 1) – wychodzàc naprzeciw powy˝szej idei
– wprowadza (warunkowe) zwolnienie adresowane do ma∏˝onka, zst´pnych,
wst´pnych, pasierba, rodzeƒstwa, ojczyma i macochy44. Nie trzeba przy tym uza-
sadniaç, ˝e ustalenie kr´gu beneficjentów interesujàcego nas przywileju nie po-
winno nastr´czaç specjalnych trudnoÊci55. Zatem jeÊli np. obdarowanym b´dzie
syn (zst´pny), zaÊ darczyƒcà rodzice (wst´pni), wówczas sytuacja, od strony
podmiotowych warunków zwolnienia, jest klarowna. Z praktycznego punktu wi-
dzenia, takie w∏aÊnie, czyli wolne od kontrowersji przypadki obrotu wewnàtrzro-
dzinnego, nale˝à do zdecydowanej wi´kszoÊci.
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Z niejednorodnà pod tym wzgl´dem sytuacjà mamy do czynienia wówczas, gdy
przesuni´cie majàtkowe nast´puje pomi´dzy ma∏˝onkami z jednej strony, a okreÊlo-
nà osobà z drugiej strony, przy czym owa osoba pozostaje w stosunku bliskoÊci
(wskazanym w art. 4a u.p.s.d.) tylko z jednym z ma∏˝onków. Ze wzgl´du na specyfi-
k´ ma∏˝eƒskich stosunków majàtkowych powstaje pytanie, czy na przes∏anki realiza-
cji interesujàcego nas zwolnienia podatkowego mo˝e mieç wp∏yw rodzaj ustroju ma-
jàtkowego, w którym ma∏˝onkowie pozostajà? Dodaç przy tym trzeba, ˝e problem
ten mo˝e daç znaç o sobie, gdy w zwiàzku ma∏˝eƒskim pozostajà zarówno osoby
dokonujàce przysporzenia, jak i osoby, na rzecz których przysporzenie nast´puje. 

W relacjach wewnàtrzrodzinnych najcz´Êciej mamy do czynienia z przesuni´-
ciami dokonywanymi w drodze umów darowizny, zatem dalsze rozwa˝ania b´dà
ograniczone wy∏àcznie do tej kategorii zdarzeƒ cywilnoprawnych. 

Dla zobrazowania mo˝liwych w praktyce sytuacji spróbujmy wskazaç dwa przy-
k∏adowe stany faktyczne, a nast´pnie dokonaç ich oceny na tle zasad rzàdzàcych
ma∏˝eƒskimi ustrojami majàtkowymi:
1) ojciec dokonuje darowizny na rzecz swojej córki i jej m´˝a; do kr´gu osób ob-

j´tych przywilejem podatkowym z art. 4a u.p.s.d. nale˝y zatem wy∏àcznie jeden
z obdarowanych, mianowicie córka, 

2) ma∏˝onkowie dokonujà darowizny na rzecz brata ˝ony; obdarowany nale˝y
wprawdzie do kr´gu uprzywilejowanych z art. 4a u.p.s.d., jednak tylko w stosun-
ku do jednego z darczyƒców (ma∏˝onków), mianowicie swojej siostry.
Mo˝liwoÊç pozostawania ma∏˝onków w ró˝nych typach ustrojów majàtkowych,

jak równie˝ dopuszczalnoÊç dokonywania przysporzeƒ (w wypadku ustrojów
wspólnoÊci) do ró˝nych majàtków ma∏˝onków stwarza doÊç skomplikowany uk∏ad,
w którym poszczególne sytuacje b´dà podlega∏y zró˝nicowanej kwalifikacji ze
wzgl´du na stosowanie przywileju z art. 4a u.p.s.d.

II. Z przejrzystà i zarazem niebudzàcà kontrowersji sytuacjà mamy do czynienia
wówczas, gdy ma∏˝onkowie pozostajà w ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej, nie ma
przy tym ˝adnego znaczenia, czy jest to ustrój tzw. rozdzielnoÊci pe∏nej czy rozdziel-
noÊci z wyrównaniem dorobków. Nale˝àce do nich ∏àcznie okreÊlone przedmioty ma-
jàtkowe stanowià wówczas ich wspó∏w∏asnoÊç (w wypadku rzeczy – art. 196 § 1 k.c.)
lub wspólnoÊç (w odniesieniu do praw majàtkowych) w cz´Êciach u∏amkowych66.
Owa wspó∏w∏asnoÊç (wspólnoÊç) charakteryzuje si´, jak wiadomo, istnieniem udzia-
∏ów, przy czym domniemywa si´, ˝e sà one równe (art. 197 k.c.). PrzejÊcie na nabyw-
c´ przedmiotu majàtkowego przys∏ugujàcego ma∏˝onkom ∏àcznie oznacza wi´c
w tym wypadku w istocie przejÊcie udzia∏ów przys∏ugujàcych m´˝owi i ˝onie w tym
przedmiocie. Nabywca uzyskuje zatem dwa odr´bne prawa majàtkowe (udzia∏y ka˝-
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dego z ma∏˝onków), choç na podstawie jednego zdarzenia cywilnoprawnego (jednej
umowy darowizny). Prawnopodatkowe skutki (w zakresie stosowania zwolnienia
z art. 4a u.p.s.d.) nabycia w ten sposób b´dà podlega∏y odr´bnej ocenie w odniesie-
niu do ka˝dego ze zbywców. Odwo∏ajmy si´ w tym miejscu do przyk∏adowego sta-
nu faktycznego wskazanego wy˝ej w pkt 2. Obdarowany ∏àcznie przez oboje ma∏˝on-
ków pozostaje w kr´gu uprawnionych z tytu∏u powy˝szego przywileju podatkowego
jedynie w stosunku do ˝ony (jako jej brat). Wy∏àcznie zatem w odniesieniu do jej
udzia∏u b´dzie przys∏ugiwa∏o obdarowanemu zwolnienie podatkowe. Identyczny me-
chanizm ma zastosowanie w sytuacji niejako odwróconej – gdy ma∏˝onkowie (pozo-
stajàcy w ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej) zawierajà umow´ darowizny jako obda-
rowani. Nabyta ∏àcznie przez ma∏˝onków rzecz (prawo majàtkowe) wejdzie do ich
majàtków na zasadzie wspó∏w∏asnoÊci (wspólnoÊci) u∏amkowej. Zatem i w tym wy-
padku ocena prawnopodatkowa (ze wzgl´du na zwolnienie z art. 4a u.p.s.d.) b´dzie
dokonywana odr´bnie w odniesieniu do ka˝dego z ma∏˝onków-nabywców. Odwo∏u-
jàc si´ w tym miejscu do przyk∏adowego stanu faktycznego wskazanego wy˝ej
w pkt 1 przyjmiemy, ˝e uprawnionym do skorzystania z powy˝szego zwolnienia b´-
dzie wy∏àcznie jedno z obdarowanych ma∏˝onków, mianowicie córka darczyƒcy.

Przedstawione wy˝ej zasady stosowania przywileju podatkowego z art. 4a
u.p.s.d. b´dà obowiàzywa∏y tak˝e w razie pozostawania ma∏˝onków w ustroju
wspólnoÊci majàtkowej (ustawowej lub umownej), je˝eli okreÊlona rzecz (prawo
majàtkowe), b´dàca przedmiotem umowy darowizny, stanowi sk∏adnik ich majàt-
ków osobistych lub do takich majàtków jest nabywana77.

III. Komplikacje w zakresie stosowania analizowanego zwolnienia podatkowego poja-
wiajà si´ wówczas, gdy czynnoÊç darowizny odnosi si´ do przedmiotu majàtkowego sta-
nowiàcego sk∏adnik majàtku wspólnego ma∏˝onków, przy czym stronà umowy darowizny
(darczyƒcami albo obdarowanymi) sà w ka˝dym wypadku oboje ma∏˝onkowie. Je˝eli
bowiem umow´ zawiera tylko jeden z ma∏˝onków, bàdê dokonujàc darowizny z majàtku
wspólnego (choçby za zgodà swego wspó∏ma∏˝onka), bàdê nabywajàc darowany przed-
miot do majàtku wspólnego, wówczas jego wspó∏ma∏˝onek, jako osoba nieuczestni-
czàca w czynnoÊci prawnej darowizny, nie ma statusu darczyƒcy lub obdarowanego88.
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7 Nale˝y podkreÊliç, ˝e przedmioty majàtkowe nabyte w drodze darowizny (to samo dotyczy nabycia przez
dziedziczenie lub zapis) nale˝à – w myÊl art. 33 pkt 2 k.r.o. – do majàtku osobistego ka˝dego z ma∏˝on-
ków, chyba ˝e darczyƒca inaczej postanowi∏ (czyli w∏àczy∏ je do majàtku wspólnego ma∏˝onków). Jednak
odwrotna zasada obowiàzuje w stosunku do przedmiotów zwyk∏ego urzàdzenia domowego s∏u˝àcego
do u˝ytku obojga ma∏˝onków (np. meble, sprz´t AGD lub RTV). Wchodzà one wówczas, w myÊl art. 34
k.r.o., do majàtku wspólnego, chyba ˝e darczyƒca inaczej postanowi∏.

8 Podstawà powy˝szej tezy jest specyficzny mechanizm, zgodnie z którym nale˝y rozgraniczyç nabycie oraz zby-
cie przedmiotu majàtkowego od jego „wejÊcia” do majàtku wspólnego oraz „wyjÊcia” z tego majàtku. Chocia˝
nabywcà (np. obdarowanym) mo˝e byç tylko jeden z ma∏˝onków, podmiotami nabytego prawa majàtkowego
stajà si´ oboje ma∏˝onkowie – zob. M. Nazar (w:) System Prawa Prywatnego. Tom 11. Prawo rodzinne i opiekuƒ-
cze, red. T. Smyczyƒski, s. 385. Podobnie zbycie prawa majàtkowego przez jednego z ma∏˝onków prowadzi
do utraty tego prawa przez oboje ma∏˝onków.



U podstaw powy˝szych komplikacji tkwi specyficzna natura prawna majàtku
wspólnego ma∏˝onków. Stanowi on przypadek tzw. wspólnoÊci ∏àcznej (w odniesie-
niu do rzeczy wchodzàcej w sk∏ad majàtku wspólnego mówimy o wspó∏w∏asnoÊci
∏àcznej – art. 196 § 1 i § 2 zd. pierwsze k.c.), majàcej charakter bezudzia∏owy99.
Oznacza to m. in. niedopuszczalnoÊç rozporzàdzenia ani zobowiàzania si´ do roz-
porzàdzenia udzia∏em, który w razie ustania wspólnoÊci przypadnie ma∏˝onkowi
w majàtku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach nale˝àcych do tego ma-
jàtku (art. 35 zd. drugie k.r.o.). W konsekwencji umowa darowizny, której skutkiem
jest zbycie sk∏adnika majàtku wspólnego lub nabycie przedmiotu do tego majàtku,
nie wià˝e si´ w ˝adnej mierze ze zbyciem (istniejàcych) lub nabyciem (nowopow-
sta∏ych) udzia∏ów we wspó∏w∏asnoÊci (wspólnoÊci).

Powróçmy zatem raz jeszcze do wskazanych wy˝ej przyk∏adowych stanów fak-
tycznych. Darowizna dokonana przez ojca na rzecz córki i jej m´˝a (pkt 1), z zastrze-
˝eniem wejÊcia przedmiotu darowizny do majàtku wspólnego ma∏˝onków, oznacza
∏àczne przysporzenie na rzecz obojga ma∏˝onków, bez okreÊlenia wspó∏uprawnie-
nia ka˝dego z nich za pomocà u∏amka (udzia∏u). W sytuacji niejako odwrotnej
(pkt 2) ma∏˝onkowie sà darczyƒcami na rzecz krewnego jednego z nich (brata ˝o-
ny), przy czym dokonywane przez nich ∏àcznie przysporzenie równie˝ nie przejawia
si´ w postaci udzia∏ów. Wspólnà cechà obu powy˝szych stanów faktycznych jest,
jak ju˝ by∏a o tym mowa, okolicznoÊç, ˝e druga strona umowy (bàdê darczyƒca,
bàdê obdarowany) pozostaje tylko z jednym z ma∏˝onków w stosunku bliskoÊci ob-
j´tym zakresem podmiotowym art. 4a u.p.s.d. Innymi s∏owy, ze wzgl´du na okreÊlo-
ny w nim stosunek pokrewieƒstwa z jednym z ma∏˝onków zostaje spe∏niona prze-
s∏anka przys∏ugiwania zwolnienia podatkowego, natomiast brak tego rodzaju relacji
w stosunku do drugiego z ma∏˝onków wyklucza mo˝liwoÊç zwolnienia.

Jak zatem kwalifikowaç, z punktu widzenia zastosowania art. 4a u.p.s.d., tego
rodzaju darowizny, skoro ich przedmiot (zbywany lub nabywany przez ma∏˝onków)
stanowi, ze wzgl´du na konstrukcj´ wspó∏w∏asnoÊci (wspólnoÊci) ∏àcznej, przyspo-
rzenie niepodzielne (bezudzia∏owe)? Wskazówki nie znajdziemy w treÊci stosow-
nych regulacji prawnych, poniewa˝ przepisy u.p.s.d. pomijajà milczeniem kwesti´
przysporzeƒ dokonywanych przez ma∏˝onków lub na rzecz ma∏˝onków.

OczywiÊcie strony czynnoÊci prawnych (potencjalni podatnicy) mogà wykorzy-
stywaç dopuszczalne konstrukcje cywilnoprawne, aby uniknàç sytuacji wàtpliwych
w kwestii przys∏ugujàcego im zwolnienia podatkowego, co pozwoli im w sposób
jednoznaczny uniknàç obcià˝enia fiskalnego. Na przyk∏ad, zamiast zawieraç umo-
w´ darowizny z obojgiem ma∏˝onków (jak w stanie faktycznym wskazanym
w pkt. 1), ojciec mo˝e dokonaç darowizny wy∏àcznie na rzecz córki, która nast´p-
nie mo˝e w∏àczyç (drogà kolejnej darowizny) uzyskany przedmiot do majàtku
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9 M. Nazar (w:) System Prawa Prywatnego. Tom 11..., s. 249–251, przy czym, zdaniem Autora, w Êwietle
unormowaƒ k.r.o. mo˝na broniç równie˝ poglàdu, i˝ w majàtku wspólnym istniejà udzia∏y ma∏˝onków,
jednak nie sà one oznaczone u∏amkami.



wspólnego jej oraz wspó∏ma∏˝onka. W stosunku do obu czynnoÊci prawnych b´-
dzie mog∏o mieç zastosowanie zwolnienie z art. 4a u.p.s.d. Mo˝liwe jest tak˝e,
w miejsce darowizny dokonanej przez oboje ma∏˝onków (jak w stanie faktycznym
wskazanym w pkt 2), zawarcie umowy (choçby wymaga∏a ona zgody wspó∏ma∏-
˝onka1100) wy∏àcznie przez tego ma∏˝onka, który pozostaje z obdarowanym w sto-
sunku pokrewieƒstwa (tu: brat) obj´tym zakresem podmiotowym omawianego
zwolnienia. Jednak mo˝liwoÊç znalezienia w praktyce „wyjÊcia awaryjnego”
(przy czym nie wszyscy, z ró˝nych powodów, b´dà si´ na taki krok decydowaç) nie
oznacza, ˝e problem w istocie nie istnieje.

IV. Sytuacje, o których wy˝ej mowa, mogà pojawiç si´ w praktyce podatkowej,
co zmusza do poszukiwania odpowiednich rozwiàzaƒ na gruncie legis latae. Trzeba
z góry odrzuciç, jak si´ wydaje, stanowiska skrajne, bàdê zak∏adajàce, ˝e darowizna
(ze wzgl´du na okolicznoÊç, ̋ e w stosunku do jednego z uczestniczàcych w niej ma∏-
˝onków zastosowanie zwolnienia z art. 4a u.p.s.d. nie ma podstaw) w ca∏oÊci jest
obj´ta opodatkowaniem na zasadach ogólnych (tym samym za podstaw´ opodatko-
wania nale˝y przyjàç ca∏à wartoÊç przedmiotu darowizny), bàdê przyjmujàce,
˝e (z uwagi udzia∏ w czynnoÊci darowizny ma∏˝onka, wzgl´dem którego powy˝sze
zwolnienie wchodzi w rachub´) obowiàzek w tym wypadku w ogóle nie powstaje.
Jakiekolwiek z zaprezentowanych wy˝ej stanowisk by∏oby wzgl´dem podatnika bàdê
jawnie krzywdzàce (pierwsze), bàdê bezpodstawnie uprzywilejowujàce (drugie).

TrudnoÊci z ocenà prawnà (z punktu widzenia przepisów u.p.s.d.) tego rodzaju
darowizn mo˝na dostrzec w praktyce podatkowej, czego przyk∏adem mo˝e byç
argumentacja zawarta w jednej z interpretacji indywidualnych organu podatkowe-
go1111. Jej przedmiotem (pomijajàc wàtki niezwiàzane z problematykà niniejszego
opracowania) jest kwestia dopuszczalnoÊci zastosowania przywileju podatkowego
z art. 4a u.p.s.d. do darowizny nieruchomoÊci dokonanej przez ma∏˝onków
na rzecz brata m´˝a. Z przedstawionego w interpretacji organu podatkowego opi-
su stanu faktycznego mo˝na wywnioskowaç (aczkolwiek okolicznoÊç ta nie zosta-
∏a wyraênie zaznaczona), ˝e powy˝sza nieruchomoÊç stanowi sk∏adnik majàtku
wspólnego ma∏˝onków (darczyƒców). Równie˝ w wyjaÊnieniach organu podatko-
wego (doÊç ogólnikowych oraz wymijajàcych) nie pada jednoznaczna odpowiedê
na pytanie, jaka jest sytuacja obdarowanego w zakresie jego uprawnienia do zwol-
nienia podatkowego. I tylko na podstawie pewnych sformu∏owaƒ mo˝na snuç do-
mys∏y co do kierunku rozumowania przyj´tego w powy˝szej interpretacji. Organ
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10 Zgoda taka mo˝e byç wymagana, np. ze wzgl´du na treÊç art. 37 § 1 pkt 4 k.r.o., w razie dokonania daro-
wizny nienale˝àcej do kategorii darowizn drobnych zwyczajowo przyj´tych. Jednak udzielajàcy zgody
wspó∏ma∏˝onek nie ma statusu strony czynnoÊci prawnej (darczyƒcy) – por. M. Nazar, System Prawa Pry-
watnego. Tom 11..., s. 342.

11 Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 marca 2010 r., Nr IPPB2/436-532/09-4/MZ,
dost´pna na stronie: http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php.



podatkowy za∏o˝y∏, jak si´ wydaje, ˝e w ramach jednej czynnoÊci prawnej (umowy
darowizny) mamy niejako do czynienia z dwoma odr´bnymi aktami przysporzenia
na rzecz obdarowanego: ze strony m´˝a (brata obdarowanego) oraz ˝ony (brato-
wej obdarowanego). W konsekwencji, z tytu∏u pierwszej z tych darowizn obdaro-
wany (jako osoba obj´ta zakresem podmiotowym art. 4a u.p.s.d.) b´dzie móg∏
skorzystaç (po spe∏nieniu pozosta∏ych przes∏anek) ze zwolnienia podatkowego,
natomiast z tytu∏u drugiej darowizny ewentualnoÊç taka nie wchodzi w rachub´, co
oznacza powinnoÊç zap∏aty podatku. Organ podatkowy przyjà∏ przy tym za podsta-
w´ opodatkowania wartoÊç nieruchomoÊci (czyli ca∏ej nieruchomoÊci). Rezultat dla
obdarowanego (z punktu widzenia ci´˝aru fiskalnego) jest wi´c taki, jakby nadany
mu przez ustawodawc´ przywilej w ogóle nie mia∏ (do tego rodzaju przypadków)
zastosowania. Przedstawiony przez organ podatkowy kierunek wyk∏adni w istocie
eliminuje za∏o˝enie, które leg∏o u podstaw wprowadzenia do sytemu prawa podat-
kowego zwolnienia z art. 4a u.p.s.d. Prowadzi ponadto do naruszenia zasady rów-
noÊci opodatkowania1122. Nietrudno bowiem zauwa˝yç, ˝e obdarowany, z którym
ma∏˝onkowie dokonujà identycznej (jak w stanie faktycznym, którego dotyczy in-
terpretacja organu podatkowego) transakcji – jednak w sytuacji, gdy darowana nie-
ruchomoÊç b´dzie sk∏adnikiem ich majàtków osobistych (jako wspó∏w∏asnoÊç
w cz´Êciach u∏amkowych), a nie wspólnego – poniesie mniejsze obcià˝enie fiskal-
ne (podstawà opodatkowania nabycia w cz´Êci nieobj´tej zwolnieniem b´dzie war-
toÊç udzia∏u w nieruchomoÊci, a nie wartoÊç ca∏ej nieruchomoÊci).

V. Jak zatem uporaç si´ z tym doÊç skomplikowanym i nie∏atwym dylematem,
aby z jednej strony pozostaç w zgodzie z ratio legis art. 4a u.p.s.d., z drugiej zaÊ
uniknàç rozstrzygni´ç niesprawiedliwych? Poniewa˝ w treÊci obowiàzujàcych regu-
lacji podatkowych brakuje, jak ju˝ by∏a mowa, stosownych rozwiàzaƒ, wyjÊcia z sy-
tuacji nale˝y szukaç w drodze zabiegów interpretacyjnych.

Nale˝y podkreÊliç, ˝e analizowany problem (oraz niezbyt szcz´Êliwe próby jego
rozwiàzania w polityce organów podatkowych) zosta∏ dostrze˝ony równie˝ w publi-
cystyce prawniczej1133. Polemizujàc z tezami zawartymi w omówionej wy˝ej interpre-
tacji organu podatkowego wysuni´to propozycj´ (odwo∏ujàc si´ do wczeÊniejsze-
go rozstrzygni´cia judykatury w innej sprawie podatkowej) pos∏u˝enia si´ w drodze
analogii przepisem art. 43 § 1 k.r.o.1144 Pomimo pewnych wàtpliwoÊci natury kon-
strukcyjnej (wynikajàcych przede wszystkim z faktu, i˝ powo∏any wy˝ej przepis
k.r.o. odnosi si´ bàdê do by∏ych ma∏˝onków, bàdê do ma∏˝onków, pomi´dzy którymi
wspólnoÊç majàtkowa wygas∏a z innych przyczyn1155) zg∏oszona sugestia wydaje si´
interesujàca i warta rozwa˝enia.
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12 Szerzej opisuje jà R. Mastalski, Prawo podatkowe, Warszawa 2001, s. 57.
13 Por. L. Przyby∏ka w notce pt. Niepewne zwolnienie, „Rzeczpospolita” z 16 maja 2011, s. D 3.
14 Tam˝e.
15 M. Sychowicz (w:) Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2009, s. 260.



Nale˝y wyjaÊniç, ˝e udzia∏y w majàtku wspólnym ma∏˝onków (a ÊciÊlej, w by∏ym
majàtku wspólnym) pojawiajà si´ dopiero z chwilà ustania ustroju wspólnoÊci,
przy czym, zgodnie z zasadà wyra˝onà w powo∏anym wy˝ej art. 43 § 1 k.r.o., sà
one równe. Tym samym, istniejàca w czasie trwania ustroju wspólnoÊç ∏àczna (bez-
udzia∏owa) przekszta∏ca si´, z chwilà jego ustania, we wspólnoÊç w cz´Êciach
u∏amkowych. Je˝eli zatem przyjmiemy – w drodze ostro˝nej analogii – mo˝liwoÊç
zastosowania, dla celów prawnopodatkowych, art. 43 § 1 k.r.o. do majàtku wspól-
nego ma∏˝onków, to w konsekwencji musimy za∏o˝yç sui generis fikcj´ istnienia
w tym˝e majàtku (jak równie˝ we wszystkich jego sk∏adnikach) udzia∏ów oznaczo-
nych u∏amkiem.

Przed sformu∏owaniem stanowiska w tej materii warto wyjaÊniç, ˝e w judykatu-
rze by∏y ju˝ podejmowane próby si´gni´cia do art. 43 § 1 k.r.o. przy rozstrzyganiu
spraw podatkowych. DoÊç charakterystyczne jest pod tym wzgl´dem stanowisko
zaj´te przez Naczelny Sad Administracyjny w wyroku z 9 czerwca 2005 r.1166.
W sprawie dotyczàcej opodatkowania osiàgni´tego przez ma∏˝onków przychodu
ze sprzeda˝y nieruchomoÊci NSA uzna∏, ˝e dla celów podatkowych (konkretnie
dla ustalenia podstawy opodatkowania) mo˝liwe jest wykorzystanie art. 43 § 1
k.r.o. stanowiàcego, ˝e oboje ma∏˝onkowie – co do zasady – majà równe udzia∏y
w majàtku wspólnym. Wprawdzie powy˝szy poglàd zosta∏ wyra˝ony na tle stanu
faktycznego podlegajàcego przepisom o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, nie ma ˝adnych przeszkód, by zastosowaç go do przypadków podlegajà-
cych unormowaniom u.p.s.d.

Dopuszczajàc zatem per analogiam mo˝liwoÊç zastosowania art. 43 § 1 k.r.o.
oraz odnoszàc jà do przedstawionych w pkt I przyk∏adowych stanów faktycznych
(jeden z nich niemal pokrywa si´ z sytuacjà, której dotyczy interpretacja organu po-
datkowego z 25 marca 2010 r.) nale˝y uznaç, ˝e z punktu widzenia oceny skutków
prawnopodatkowych mamy do czynienia w obu wypadkach z przesuni´ciem (na-
byciem oraz zbyciem) „udzia∏ów” w sk∏adniku majàtku wspólnego ma∏˝onków, b´-
dàcym przedmiotem darowizny. W konsekwencji:
a) przesuni´cie „udzia∏u” zachodzàce pomi´dzy osobami wymienionymi w art. 4a

ust. 1 u.p.s.d. b´dzie obj´te zwolnieniem podatkowym (ze zwolnienia skorzysta-
jà wi´c: w stanie faktycznym wskazanym w pkt 1 – córka darczyƒcy; w stanie
faktycznym wskazanym w pkt 2 – brat jednego z darczyƒców);

b) przesuni´cie „udzia∏u” w innej konfiguracji podmiotowej jest równoznaczne z po-
wstaniem obowiàzku podatkowego (b´dzie on cià˝y∏ na: w stanie faktycznym
wskazanym w pkt 1 – zi´ciu darczyƒcy; w stanie faktycznym wskazanym w pkt 2
– szwagrze jednego z darczyƒców); podstawà opodatkowania b´dzie w tym wy-
padku jedynie wartoÊç udzia∏u, czyli jedna druga wartoÊci przedmiotu darowizny.
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Wydaje si´, pomimo wàtpliwoÊci wynikajàcych z zasad rzàdzàcych ma∏˝eƒski-
mi ustrojami majàtkowymi, ˝e jest to de lege lata jedyna mo˝liwoÊç sensownego
rozwiàzania kwestii opodatkowania przysporzeƒ dokonywanych z udzia∏em ma∏-
˝onków pozostajàcych w ustroju wspólnoÊci majàtkowej.

VI. Przedstawiony wy˝ej kierunek wyk∏adni powinien znajdowaç te˝ swoje od-
zwierciedlenie w zasadach realizacji obowiàzków instrumentalnych.

Zasygnalizowano ju˝ bowiem, ̋ e stanowiàce przedmiot rozwa˝aƒ zwolnienie po-
datkowe ma charakter warunkowy1177. Jego wykonanie jest bowiem uzale˝nione
od zg∏oszenia nabycia rzeczy lub praw majàtkowych oraz udokumentowania tego
faktu, przy czym druga ze wskazanych powinnoÊci jest aktualna jedynie w odniesie-
niu do przysporzeƒ w postaci pieni´˝nej. Zg∏oszenie nabycia nast´puje przez z∏o˝e-
nie odpowiedniego dokumentu (zg∏oszenie SD-Z2), którego wzór okreÊla rozporzà-
dzenie Ministra Finansów z 18 grudnia 2006 r. w sprawie wzoru zg∏oszenia o naby-
ciu w∏asnoÊci rzeczy lub praw majàtkowych (Dz. U. Nr 243, poz. 1762). Z formu∏y
zg∏oszenia wyraênie wynika, ̋ e ustawodawca podatkowy wzià∏ wprawdzie pod uwa-
g´ ewentualnoÊç przesuni´cia rzeczy (prawa majàtkowego) b´dàcego przedmio-
tem wspó∏w∏asnoÊci (wspólnoÊci) u∏amkowej, nie uwzgl´dni∏ jednak mechanizmu
nabycia przez (lub od) ma∏˝onków pozostajàcych w ustroju wspólnoÊci majàtkowej
w sytuacji, gdy mamy do czynienia z wejÊciem przedmiotu darowizny do majàtku
wspólnego lub z jego wyjÊciem z tego majàtku. Natomiast pozostawanie ma∏˝on-
ków w ustroju wspólnoÊci oraz jego wp∏yw na stosunek prawnopodatkowy determi-
nuje technik´ wype∏nienia zg∏oszenia nabycia rzeczy lub prawa majàtkowego. Tak
wi´c konsekwencjà przyj´cia fikcji prawnej, i˝ bàdê ma∏˝onkowie nabyli „udzia∏y”
w przedmiocie darowizny wynoszàce po po∏owie, bàdê obdarowany naby∏ w takim
samym wymiarze „udzia∏y” od obojga ma∏˝onków, powinno byç wskazanie w zg∏o-
szeniu (w kolumnie oznaczonej literà „c” za∏àcznika) przez podatnika zwolnionego
z podatku nabycia „udzia∏u” wynoszàcego po∏ow´ przedmiotu darowizny. Warto
w tym miejscu dodaç, ˝e oznaczenie wartoÊci przysporzenia nie ma znaczenia prak-
tycznego, gdy˝ do zap∏aty podatku i tak w jego wypadku nie dojdzie.

Inaczej przedstawia si´ sytuacja tego podatnika, któremu powy˝sze zwolnienie
nie przys∏uguje (podatnik nabywa bàdê darowizn´ wspólnie ze swym wspó∏ma∏-
˝onkiem obj´tym zwolnieniem, bàdê darowizn´ od ma∏˝onków, w sytuacji gdy tylko
w stosunku do jednego z nich przys∏uguje mu zwolnienie). Jest on zobowiàzany
do zap∏aty podatku od po∏owy czystej wartoÊci przedmiotu przysporzenia (co
b´dzie mo˝liwe dzi´ki fikcyjnemu za∏o˝eniu, ˝e naby∏ on „udzia∏” wynoszàcy po∏o-
w´ przedmiotu darowizny). Bioràc pod uwag´ powy˝sze ustalenie nale˝y stwier-
dziç, ˝e w zeznaniu podatkowym (SD-3), którego wzór okreÊla rozporzàdzenie
Ministra Finansów z 26 lipca 2006 r. w sprawie zeznaƒ podatkowych sk∏adanych

70

Aleksy Goettel

Rodzina i Prawo Nr 20–21 2012

17 S. Brzeszczyƒska, Podatek od spadków i darowizn, Warszawa 2007, s. 144–148.



przez podatników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. Nr 139, poz. 988), po-
datnik powinien wskazaç (w kolumnie „d” za∏àcznika) nabycie udzia∏u wynoszàce-
go po∏ow´ przedmiotu darowizny. Trzeba pami´taç, ˝e wskazanie jako przedmiotu
nabycia tytu∏em darowizny wy∏àcznej w∏asnoÊci (kolumna „c” za∏àcznika) nie tylko
pociàgnie za sobà ustalenie kwoty podatku od pe∏nej wartoÊci przedmiotu przy-
sporzenia nabytego przez ma∏˝onków (lub od ma∏˝onków), lecz równie˝ nie b´dzie
odpowiada∏o rzeczywistoÊci, gdy˝ o wy∏àcznej w∏asnoÊci jedynie jednego z ma∏-
˝onków nie mo˝e byç w tym wypadku mowy.

W rezultacie, odwo∏ujàc si´ do przytoczonych wy˝ej przyk∏adowych stanów fak-
tycznych, realizacja obowiàzków instrumentalnych podatników przedstawia∏aby
si´ nast´pujàco:
a) w stanie faktycznym wskazanym w pkt 1:

- córka darczyƒcy, chcàc skorzystaç z przys∏ugujàcego jej zwolnienia, sk∏ada
zg∏oszenie nabycia okreÊlajàc jako przedmiot nabycia „udzia∏” wynoszàcy
po∏ow´ ca∏ej wartoÊci darowizny,

- mà˝ córki (zi´ç darczyƒcy) sk∏ada zeznanie podatkowe, równie˝ okreÊlajàc
jako przedmiot nabycia „udzia∏” wynoszàcy po∏ow´ ca∏ej wartoÊci darowizny;

b) w stanie faktycznym wskazanym w pkt 2 jeden podatnik (brat ˝ony) sk∏ada dwa
dokumenty:
- zg∏oszenie nabycia, okreÊlajàc jako przedmiot nabycia „udzia∏” nabywany

od swojej siostry, wynoszàcy po∏ow´ wartoÊci ca∏ej darowizny (co uprawnia
go do skorzystania ze zwolnienia wzgl´dem tego udzia∏u),

- zeznanie podatkowe, okreÊlajàc jako przedmiot nabycia „udzia∏” nabywany
od swego szwagra, równie˝ wynoszàcy po∏ow´ wartoÊci ca∏ej darowizny.

VII. Zaproponowany w opracowaniu kierunek wyk∏adni wydaje si´, zdaniem au-
tora, najw∏aÊciwszym de lege lata sposobem rozwik∏ania – na gruncie obowiàzujà-
cego stanu prawnego – komplikacji wynikajàcych ze „zderzenia si´” regulacji
prawnopodatkowych z unormowaniami k.r.o., odnoszàcymi si´ do ma∏˝eƒskich
ustrojów majàtkowych. Powstaje w zwiàzku z tym kolejny dylemat: czy problem
uznaç za za∏atwiony, skoro da si´ go rozwiàzaç za pomocà zabiegów interpretacyj-
nych, czy mo˝e lepiej (dla wyeliminowania ewentualnych rozbie˝noÊci w praktyce
podatkowej) uznaç za po˝àdane dokonanie odpowiednich zmian w przepisach do-
tyczàcych opodatkowania spadków i darowizn. S∏uszniejsza wydaje si´ chyba ta
druga alternatywa.
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Problematyka dor´czeƒ w post´powaniu cywilnym 
z elementem zagranicznym toczàcym si´ przed sàdem 

polskim – skutecznoÊç dor´czeƒ drogà pocztowà 
oraz za poÊrednictwem polskiego przedstawicielstwa 

dyplomatycznego lub urz´du konsularnego

Niniejsze opracowanie ma na celu skonfrontowanie teoretycznych aspektów
mi´dzynarodowej pomocy prawnej w zakresie dor´czeƒ dokumentów sàdowych z,
jak si´ okazuje, bardzo p∏ynnym elementem praktycznym, który w znacznej mierze
uzale˝niony jest od wewn´trznych przepisów obowiàzujàcych w kraju dor´czenia.
Uwaga zostanie skupiona wokó∏ kwestii dor´czeƒ w sprawach cywilnych z elemen-
tem zagranicznym, toczàcych si´ przed polskimi sàdami. Praktyczny aspekt wspó∏-
pracy mi´dzynarodowej w tym zakresie nastr´cza wiele problemów, wi´c zasygna-
lizowanie tego zagadnienia jest uzasadnione.

Problematyka dor´czeƒ w obrocie mi´dzynarodowym zosta∏a uregulowana
w ksi´dze drugiej cz´Êci czwartej Kodeksu post´powania cywilnego11. W Êwietle
przepisów ww. ustawy sàdy polskie rozpoznajàce sprawy, w których jedna ze stron
wykazuje wi´ê z paƒstwem obcym poprzez miejsce zamieszkania lub zwyk∏ego po-
bytu albo siedzib´ za granicà, celem dor´czenia jej pism sàdowych, o pomoc
prawnà w tym zakresie wyst´pujà do sàdów lub innych organów paƒstw obcych
(art. 1132 § 1 k.p.c.), oraz przedstawicielstw dyplomatycznych lub urz´dów konsu-
larnych (art. 1134 k.p.c.). Mogà równie˝ dokonywaç dor´czeƒ za granic´ drogà
pocztowà (art. 1133 § 1 k.p.c.).

Zale˝nie od tego, w którym paƒstwie nastàpiç ma dor´czenie, w gr´ wchodzà
ró˝ne przepisy umów mi´dzynarodowych wielostronnych i dwustronnych, których
Polska jest jednà ze stron22. Aktualnie w stosunkach mi´dzy wszystkimi paƒstwami

PRAWO RODZINNE W EUROPIE

Wspó∏praca mi´dzynarodowa sàdów

1 Zasadniczy akt polskiej kodyfikacji cywilno procesowej – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43,
poz. 296 ze zm.), który wszed∏ w ˝ycie 1 stycznia 1965 r.

2 Zob. J. Ciszewski, Obrót prawny z zagranicà w sprawach cywilnych i karnych, Wydanie 8, LexisNexis,
Warszawa 2010, s. 768.
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cz∏onkowskimi Unii Europejskiej w zakresie dor´czeƒ znaczàcà rol´ odgrywa roz-
porzàdzenie Nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 13 listopada 2007 r.
dotyczàce dor´czania w paƒstwach cz∏onkowskich dokumentów sàdowych i poza-
sàdowych w sprawach cywilnych i handlowych („dor´czanie dokumentów”) oraz
uchylajàce rozporzàdzenie Rady (WE) Nr 1348/200033. Przepisy rozporzàdzenia
majà tak˝e zastosowanie w stosunkach mi´dzy Wspólnotà Europejskà a Danià44.

Istotne znaczenie praktyczne, stanowiàce podstaw´ przekazania dokumentów
sàdowych celem dor´czenia na terytorium niektórych krajów nieb´dàcych cz∏on-
kami Unii Europejskiej, ma Konwencja o dor´czaniu za granicà dokumentów sàdo-
wych i pozasàdowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporzàdzona w Ha-
dze 15 listopada 1965 r.55 Powy˝sza Konwencja ma zastosowanie w stosunku do
paƒstw takich jak Antigua i Barbuda, Barbados, Boliwariaƒska Republika Wenezu-
eli, BoÊnia i Hercegowina, Chiƒska Republika Ludowa (w tym Hongkong i Makao),
Demokratyczna Socjalistyczna Republika Sri Lanka, Federacja Rosyjska, Islandia,
Islamska Republika Pakistanu, Kanada, Konfederacja Szwajcarska, Królestwo Ma-
rokaƒskie, Królestwo Norwegii, Ksi´stwo Monako, Republika Macedonii, Meksy-
kaƒskie Stany Zjednoczone, Paƒstwo Izrael, Republika Chorwacji, Paƒstwo Japo-
nia, Paƒstwo Kuwejt, Republika Albanii, Republika Argentyƒska, Republika Bia∏oru-
si, Ukraina, Republika Botswany, Republika Egiptu, Republika Indii, Republika Ko-
rei, Republika Malawi, Republika San Marino, Republika Serbii, Republika Seszeli,
Republika Turcji, Saint Vincent i Grenadyny, Stany Zjednoczone Ameryki, Wspólno-
ta Bahamów, Zwiàzek Australijski66. Natomiast w stosunkach z Republikà Armenii,

3 Dz. Urz. UE z 2007 r., L 324/79; zwane dalej „rozporzàdzeniem Nr 1393/2007”. Niniejsze rozporzàdzenie
poprzedzone by∏o rozporzàdzeniem Rady (WE) Nr 1348/2000 z 29 maja 2000 r. w sprawie dor´czania
w Paƒstwach Cz∏onkowskich sàdowych i pozasàdowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlo-
wych (Dz. Urz. WE z 2000 r., L 160/37) – z dniem 13 listopada 2008 r. zosta∏o uchylone.

4 Umowà mi´dzynarodowà zawartà pomi´dzy Wspólnotà Europejskà a Królestwem Danii w sprawie dor´-
czania dokumentów sàdowych i pozasàdowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporzàdzonej
w Brukseli dnia 19 paêdziernika 2005 r. (Dz. Urz. UE z 2005 r., L 300/55), która wesz∏a w ˝ycie 1 lipca 2007 r.
(Dz. Urz. UE z 2007 r., L 94/70) Dania rozszerzy∏a zastosowanie rozporzàdzenia nr 1348/2000 na swoim
terytorium. Nast´pnie pismem z dnia 20 listopada 2007 r. zgodnie z art. 3 ust. 2 ww. umowy powiadomi∏a
Komisj´ o decyzji dotyczàcej wdro˝enia treÊci rozporzàdzenia Nr 1393/2007. Zgodnie z art. 3 ust. 6 umo-
wy dokonane powiadomienie rodzi wzajemne zobowiàzania w stosunkach mi´dzy Danià a Wspólnotà (in-
formacja Komisji: Dz. Urz. UE z 2008 r., L 331/22).

5 Dz. U. z 2000 r. Nr 87, poz. 968 i 969; zwana dalej „Konwencjà haskà z 1965 r.”. Przed 2000 r. Konwencjà ha-
skà z 1965 r. zwiàzana by∏a wi´kszoÊç paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, z wyjàtkiem Austrii. Z chwilà
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 1348/2000 z 29 maja 2000 r. w sprawie dor´czania w Paƒstwach
Cz∏onkowskich sàdowych i pozasàdowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych, tj. dnia 31 maja
2001 r., a wobec Polski dnia 1 maja 2004 r., ma ono w kwestiach obj´tych zakresem jego zastosowania pierw-
szeƒstwo przed postanowieniami dwustronnych i wielostronnych umów zawartych przez paƒstwa cz∏onkow-
skie, a w szczególnoÊci przed Konwencjami haskimi z dni 1 marca 1954 r. i 15 listopada 1965 r.

6 Zob.: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=17#S. Pomini´to paƒstwa wo-
bec których obowiàzuje aktualnie rozporzàdzenie Nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczàce dor´czania w paƒstwach cz∏onkowskich dokumentów sàdowych
i pozasàdowych w sprawach cywilnych i handlowych („dor´czanie dokumentów”) oraz uchylajàce rozpo-
rzàdzenie Rady (WE) Nr 1348/2000. 
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Republikà Uzbekistanu, Republikà Surinamu, Republikà Serbii, Republikà Libaƒskà,
Republikà Kirgiskà, Republikà Czarnogóry, Paƒstwem Watykaƒskim, Mo∏dowà, Kró-
lestwem Marokaƒskim77, zastosowanie majà postanowienia Konwencji dotyczàcej
procedury cywilnej, podpisanej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.88. Konwencja mi´dzy
Polskà a Wielkà Brytanià i Pó∏nocnà Irlandià w przedmiocie post´powania w spra-
wach cywilnych i handlowych z dnia 26 sierpnia 1931 r.99 równie˝ nie straci∏a na swym
znaczeniu. W jej ramach odbywa si´ przekazywanie dokumentów sàdowych celem
dor´czenia osobie znajdujàcej si´ na terytorium Królestwa Lesotho, Królestwa Suazi,
Nowej Zelandii, Republiki Kenii, Republiki Togijskiej, Republiki Wysp Fid˝i, Wspólno-
ty Bahamów, Wspólnoty Dominiki, Zjednoczonej Republiki Tanzanii, Zwiàzku Austra-
lijskiego1100. Podstaw´ udzielenia pomocy prawnej w zakresie dor´czeƒ stanowià rów-
nie˝ postanowienia umów dwustronnych zawartych z Algierià, Bia∏orusià, Chinami,
Egiptem, Irakiem, by∏à Jugos∏awià (BoÊnià i Hercegowinà, Chorwacjà, Czarnogórà,
Macedonià, Serbià), Koreaƒskà Republikà Ludowo-Demokratycznà, Kubà, Libià, Ma-
rokiem, Mongolià, Rosjà, Syrià, Tunezjà, Turcjà, Ukrainà i Wietnamem1111.

Przekazywanie i dor´czanie dokumentów sàdowych na podstawie prawa
wspólnotowego, jak i umów mi´dzynarodowych z za∏o˝enia odbywa si´ w ra-
mach systemu rekwizycji1122. OczywiÊcie nie wyklucza to wykorzystania przez pol-
ski sàd innych sposobów1133 przekazywania i dor´czania dokumentów przewidzia-
nych ww. regulacjach, chocia˝by np. przez poczt´. Podstaw´ funkcjonowania
systemu rekwizycji zgodnie z rozporzàdzeniem Nr 1393/2007 stanowià jednost-
ki przekazujàce i jednostki przyjmujàce paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
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7 J. Ciszewski, Obrót..., op. cit., s. 768.
8 Dz. U. z 1963 r. Nr 17, poz. 90 i 91; zwanej dalej „Konwencja haska z 1954 r.”.
9 Dz. U. z 1932 r. Nr 55, poz. 533 i 534; zwana dalej „Konwencja z 1931 r.”.
10 J. Ciszewski, Obrót..., op. cit., s. 768.
11 Ibidem, s. 768.
12 Rekwizycja sàdowa oznacza zwrócenie si´ jednej instytucji sàdowej do innej, najcz´Êciej zlokalizowanej

w oddalonej miejscowoÊci, z proÊbà o udzielenie pomocy prawnej.
13 W literaturze przedmiotu, na tle przepisów prawa wspólnotowego dot. dor´czania dokumentów w post´-

powaniu cywilnym, powsta∏y wyraêne rozbie˝noÊci w ocenie czy inne sposoby przekazywania i dor´cza-
nia dokumentów w stosunku do dor´czeƒ w ramach systemu rekwizycji majà równorz´dny charakter czy
te˝ subsydiarny. Zwolennicy traktowania ich jako uzupe∏niajàce i pomocnicze metody dor´czeƒ w stosun-
ku do systemu rekwizycji, stanowisko w tym wzgl´dzie wywodzili z systematyki przepisów rozporzàdzenia
Nr 1348/2000, szczàtkowej ich regulacji. Nadto, z treÊci sprawozdania wyjaÊniajàcego do Konwencji bruk-
selskiej z dnia 26 maja 1997 r. o dor´czaniu dokumentów sàdowych i pozasàdowych w sprawach cywil-
nych i handlowych, b´dàcej pierwowzorem ww. rozporzàdzenia (Dz. Urz. UE z 27.08.1997 r., C 261/26),
wed∏ug którego podstawowym instrumentem w zakresie dor´czeƒ mi´dzynarodowych w relacjach mi´dzy
paƒstwami cz∏onkowskimi winno byç post´powanie rekwizycyjne [zob. J. Ciszewski (w:) Dor´czanie do-
kumentów sàdowych i pozasàdowych w sprawach cywilnych i handlowych w paƒstwach UE. Komentarz,
Warszawa 2005, s. 137]. Przeciwnicy natomiast podkreÊlali równorz´dnoÊç tych sposobów przekazywa-
nia i dor´czania dokumentów sàdowych. Uwa˝ali, i˝ w szczególnoÊci dor´czenia przez poczt´ nie mo˝na
w ˝aden sposób traktowaç jako drugorz´dne wzgl´dem dor´czenia w ramach systemu rekwizycji [zob.
K. Weitz (w:) Dor´czanie dokumentów w post´powaniu cywilnym w Êwietle prawa wspólnotowego (uwagi
na tle orzeczeƒ ETS w sprawach G. Leffler przeciwko Berlin Chemie AG oraz Plumex przeciwko Young
Sports NV), „Rodzina i Prawo” 2007, Nr 1 (4), s. 64].
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które porozumiewajà si´ bezpoÊrednio mi´dzy sobà1144. Natomiast wed∏ug Kon-
wencji haskiej z 1965 r. system rekwizycji oparty jest na zasadzie komunikowa-
nia si´ za poÊrednictwem dzia∏ajàcych w jego ramach organów centralnych
paƒstw b´dàcych jej stronà. Przekazywanie wniosku o dor´czenie adresowane-
go do organu paƒstwa obcego przez polskiego konsula przewiduje Konwencja
haska z 1954 r., jak równie˝ Konwencja z 1931 r. Wi´kszoÊç zawartych umów
dwustronnych1155 przewiduje porozumiewanie si´ w sprawach pomocy prawnej
sàdów za poÊrednictwem organów centralnych, najcz´Êciej sà nimi ministerstwa
sprawiedliwoÊci. W ramach umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà
Bia∏oruÊ oraz umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Ukrainà, komunikacja
sàdów tych obu paƒstw w zakresie pomocy prawnej nast´puje w sposób
bezpoÊredni1166. 

Wybór w∏aÊciwego sposobu dor´czenia dokumentów sàdowych osobie wykazu-
jàcej wi´ê z paƒstwem obcym poprzez miejsce zamieszkania, zwyk∏ego pobytu lub
siedzib´ za granicà nale˝y do sàdu, przed którym sprawa ma byç rozpoznana.
W praktyce najcz´Êciej sàd polski zwraca si´ do przedstawicielstwa dyplomatycz-
nego lub urz´du konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej w paƒstwie obcym z wnio-
skiem o udzielenie pomocy prawnej w zakresie dor´czeƒ. Podstawà wykonywania
przez konsulów wniosków dotyczàcych omawianej materii jest art. 5 lit. j Konwencji
wiedeƒskiej z dnia 24 kwietnia 1963 r. o stosunkach konsularnych1177. Ponadto upraw-
nienia polskiego konsula do dor´czania pism sàdowych na wniosek polskiego sà-
du wynikajà z art. 18 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczy-
pospolitej Polskiej1188, postanowieƒ dwustronnych konwencji konsularnych (np. z Fin-
landià1199, Grecjà2200), a tak˝e Konwencji haskiej z 1954 r. (art. 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2) oraz

14 Por. K. Weitz, Wspó∏praca paƒstw cz∏onkowskich w zakresie dor´czeƒ oraz przeprowadzania dowodów
w sprawach cywilnych lub handlowych, Kraków 2005, s. 704.

15 Por. umowy dwustronne, które Polska zawar∏a z Algierià, Chinami, Irakiem, by∏à Jugos∏awià, Koreaƒskà
Republikà Ludowo-Demokratycznà, Kubà, Libià, Marokiem, Mongolià, Rosjà, Syrià, Tunezjà, Turcjà, Ukra-
inà i Wietnamem.

16 Podstawà prawnà Porozumienia mi´dzy Ministerstwem SprawiedliwoÊci RP a Ministerstwem Sprawiedli-
woÊci Republiki Bia∏oruÊ, Sàdem Najwy˝szym Republiki Bia∏oruÊ i Naczelnym Sàdem Gospodarczym
Republiki Bia∏oruÊ o bezpoÊrednim porozumiewaniu si´ sàdów w zakresie udzielania pomocy prawnej,
które wesz∏o w ˝ycie w dniu 14 marca 2009 r. jest przepis art. 3 ust. 3 umowy mi´dzy Rzeczàpospolità
Polskà a Republikà Bia∏oruÊ o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych,
pracowniczych i karnych, sporzàdzonej w Miƒsku dnia 26 paêdziernika 1994 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 28,
poz. 619 i 620). Porozumienie o decentralizacji obrotu prawnego w sprawach cywilnych mi´dzy Minister-
stwem SprawiedliwoÊci Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem SprawiedliwoÊci Ukrainy na podstawie
art. 3 ust. 3 umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Ukrainà o pomocy prawnej i stosunkach prawnych
w sprawach cywilnych i karnych (Dz. U z 1994 r. Nr 96, poz. 465 i 466), wesz∏o w ˝ycie 10 lutego 2011 r.

17 Dz. U. z 1982 r. Nr 13, poz. 98.
18 Tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 ze zm.
19 Art. 27 ust. 1f Konwencji konsularnej mi´dzy Polskà Rzeczàpospolità Ludowà a Republikà Finlandii podpi-

sanej w Helsinkach dnia 2 czerwca 1971 r. (Dz. U. z 1973 r. Nr 2, poz. 11).
20 Art. 38 Konwencji konsularnej mi´dzy Polskà Rzeczàpospolità Ludowà a Republikà Greckà podpisanej

w Warszawie dnia 30 sierpnia 1977 r. (Dz. U. Nr 12, poz. 82).



Konwencji z 1965 r. (art. 8). Równie˝ rozporzàdzenie Nr 1393/2007 dopuszcza
mo˝liwoÊç dor´czeƒ przez polskie urz´dy konsularne osobom przebywajàcym na
obszarze innego paƒstwa cz∏onkowskiego (art. 13).

Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e konsulaty polskie w krajach urz´dowania dokonu-
jà dor´czeƒ wy∏àcznie obywatelom polskim. OczywiÊcie do sàdu polskiego nale˝y
decyzja, czy dor´czenie dokumentów obywatelowi polskiemu nastàpi w tym trybie.
Decydujàc si´ wystàpiç do polskiego urz´du konsularnego majàcego siedzib´
w paƒstwie, w którym ma nastàpiç dor´czenie z wnioskiem o udzielenie pomocy
prawnej w tym zakresie, sàd powinien wziàç pod uwag´, ˝e dokonanie tej czynno-
Êci przez konsula mo˝e nastàpiç tylko za zgodà osoby, której dokument ma zostaç
dor´czony oraz, ˝e nie jest mo˝liwe stosowanie ˝adnych Êrodków przymusu. Oko-
licznoÊç ta nie pozostaje bez wp∏ywu na skutecznoÊç realizacji wniosku sàdu pol-
skiego przez urzàd konsularny Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce coraz cz´Êciej
majà miejsce sytuacje, ˝e konsulat odsy∏a do sàdu polskiego jako dowód dor´cze-
nia wydruk ze strony internetowej poczty, na którym widnieje tylko data i godzi-
na dor´czenia przesy∏ki osobie, do której by∏a ona skierowana, zawierajàcej pisma
sàdowe. Powody tego stanu rzeczy sà ró˝ne. Dla przyk∏adu dor´czenia dokumen-
tów sàdowych przez Wydzia∏ Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej
w Oslo obywatelowi polskiemu przebywajàcemu na terytorium Norwegii dokonywa-
ne sà za poÊrednictwem poczty norweskiej. Przesy∏ka zostaje nadana listem pole-
conym. Wprawdzie na terytorium Norwegii, w obr´bie kraju, istnieje mo˝liwoÊç do-
r´czania korespondencji listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, skorzysta-
nie jednak przez polskà placówk´ dyplomatycznà z tej formy dor´czenia wymaga
zawarcia specjalnej umowy z pocztà norweskà o Êwiadczenie tego typu us∏ug.
Przedmiotowà umow´ z instytucjà Êwiadczàcà us∏ugi pocztowe w myÊl ustawodaw-
stwa norweskiego mogà zawrzeç tylko podmioty, które podlegajà norweskiej usta-
wie o praniu brudnych pieni´dzy. Poniewa˝ istniejà wàtpliwoÊci czy polska placów-
ka dyplomatyczna w Oslo jest obj´ta ww. ustawà, w zwiàzku z tym niemo˝liwym sta-
je si´ zawarcie przez nià takiej umowy. W konsekwencji dowód dor´czenia zostaje
do∏àczony do korespondencji sàdowej z proÊbà o jego podpisanie przez adresata,
a nast´pnie odes∏anie na adres polskiej placówki dyplomatycznej w Oslo. Powy˝szy
proceder najcz´Êciej doprowadza do sytuacji, w której osoba odbiera adresowanà
do niej poczt´ zawierajàcà pisma sàdowe, ale nie odsy∏a dowodu jej dor´czenia.
Zwrotne przes∏anie podpisanego dowodu dor´czenia przez adresata przesy∏ki jest
przejawem jego dobrej woli i nie ma mo˝liwoÊci przymuszenia go do tego.

W ostatnim czasie najbardziej powszechnym sposobem przekazywania przez
polski sàd pism sàdowych osobie przebywajàcej za granicà sta∏o si´ dor´czenie
przez poczt´, z pomini´ciem organów paƒstwa, w którym ma nastàpiç dor´czenie.
Celem uzyskania informacji potwierdzajàcych, ˝e dor´czenie nastàpi∏o przy wyko-
rzystaniu drogi pocztowej, korespondencja sàdowa nadawana jest w placówce
pocztowej operatora publicznego listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem
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odbioru. Niewàtpliwie jest to najprostsza i najszybsza forma dor´czenia. Nale˝y
jednak mieç na uwadze, ˝e skorzystanie z niej wymaga ustalenia, czy prawo paƒ-
stwa, w którym ma nastàpiç dor´czenie przewiduje takà mo˝liwoÊç dor´czeƒ
drogà pocztowà (art. 1133 § 1 k.p.c.). W stosunkach mi´dzy paƒstwami cz∏on-
kowskimi Unii Europejskiej najwi´ksze znaczenie ma art. 14 rozporzàdzenia
Nr 1393/2007. Na jego podstawie ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie mo˝e dokonywaç
dor´czeƒ dokumentów sàdowych osobom zamieszka∏ym w innym paƒstwie cz∏on-
kowskim bezpoÊrednio pocztà. Inne natomiast umowy mi´dzynarodowe wpraw-
dzie dopuszczajà mo˝liwoÊç przekazywania dokumentów sàdowych przez poczt´,
ale jednoczeÊnie przewidujà, ˝e paƒstwa mogà wyraziç sprzeciw wobec dokony-
wania na ich terytoriach takich dor´czeƒ2211.

Dor´czenie poprzez poczt´ listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
wprawdzie charakteryzuje wysoki stopieƒ prawdopodobieƒstwa, ˝e wys∏any doku-
ment dotrze do adresata, ale nie daje ca∏kowitej pewnoÊci w tym wzgl´dzie.
Co wi´cej, okazuje si´, ˝e nie zawsze jest ono skuteczne. W praktyce cz´sto majà
miejsce sytuacje, ˝e dowód majàcy na celu potwierdzenie faktu dor´czenia pism
sàdowych nie wraca do sàdu polskiego z paƒstwa, na terytorium którego dor´cze-
nie mia∏o nastàpiç. Przyk∏adem tego jest chocia˝by Anglia. Nale˝y podkreÊliç,
i˝ okolicznoÊç niepodj´cia przez adresata za granicà przesy∏ki, skutkujàca z∏o˝e-
niem jej w urz´dzie pocztowym paƒstwa obcego nie uzasadnia od razu przyj´cia
przez sàd polski, ˝e dor´czenie nastàpi∏o. Podobnie w przypadku wystàpienia
odmowy przyj´cia przesy∏ki, skutecznoÊç dor´czenia nie jest oczywista. Pami´taç
bowiem nale˝y, ˝e obie sytuacje muszà zostaç poddane ocenie wed∏ug wewn´trz-
nych przepisów dotyczàcych dor´czeƒ paƒstwa obcego, w którym realizowane
jest dor´czenie. W rzeczywistoÊci podj´ta próba dor´czenia mo˝e okazaç si´ nie-
skuteczna, np. w wypadku gdy prawo wewn´trzne paƒstwa obcego przewiduje
tylko dor´czenie osobiste.

PoÊwiadczenie odbioru jest istotnym elementem samego dor´czenia. Na jego
podstawie sàd polski uzyskuje informacj´, ˝e dokument dotar∏ do osoby, dla której
by∏ on przeznaczony. Z za∏o˝enia poÊwiadczenie odbioru powinno wskazywaç
jakie dokumenty zosta∏y dor´czone, w jakim dniu nastàpi∏o ich dor´czenie oraz kto
je odebra∏. Tymczasem stosowane w praktyce pocztowej potwierdzenie odbioru
dor´czenia ju˝ w swej formie nie jest dostosowane do powy˝szych za∏o˝eƒ. Naj-
bardziej dotkliwy wydaje si´ brak w nim rubryki dotyczàcej informacji o zawartoÊci
przesy∏ki. Osoba wype∏niajàca formularz zwykle musi szukaç na nim wolnego miej-

21 Por. art. 10 lit. a Konwencji o dor´czaniu za granicà dokumentów sàdowych i pozasàdowych w sprawach
cywilnych lub handlowych sporzàdzonej w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 87,
poz. 968); art. 6 ust. 2 Konwencji dotyczàcej procedury cywilnej podpisanej w Hadze dnia 1 marca 1954 r.
(Dz. U z 1963 r. Nr 17, poz. 90 ze zm.). Sprzeciwu takiego nie z∏o˝y∏y mi´dzy innymi nast´pujàce paƒstwa:
Albania, Izrael, Japonia, Kanada, Stany Zjednoczone Ameryki, natomiast na podstawie art. 6 pkt 1 Kon-
wencji haskiej z 1954 r. Armenia, Kirgistan, Liban, Mo∏dowa i Uzbekistan [zob. J. Ciszewski (w:) Kodeks
post´powania cywilnego. Komentarz pod red. T. Ereciƒskiego, t. V, Warszawa 2009, s. 380].



sca na wyszczególnienie dor´czanych dokumentów, a z uwagi na bardzo ograni-
czonà jego iloÊç, stosowaç przy tym liczne skróty, które w konsekwencji prowadzà
do znaczàcego zmniejszenia czytelnoÊci tych informacji. Sam formularz jest rów-
nie˝ ma∏o czytelny, co w po∏àczeniu z ww. praktykà powoduje, ˝e osoba dokonu-
jàca dor´czenia (np. listonosz) czasami nie jest w stanie objàç jednym aktem
poznawczym jego treÊci. W konsekwencji, odsy∏ane przez paƒstwo dor´czajàce
potwierdzenie odbioru dokumentów jest nienale˝ycie wype∏nione. Najcz´Êciej zo-
staje zakreÊlona jedynie rubryka: „przesy∏ka zosta∏a nale˝ycie dor´czona” z pomi-
ni´ciem wskazania daty jej dor´czenia2222. Nale˝y równie˝ zauwa˝yç wyst´powanie
tylko jednego uniwersalnego formularza2233, który jest dwuj´zyczny. Wszystkie za-
warte w nim informacje wydrukowane sà w j´zyku polskim i francuskim, co w przy-
padku, gdy osoba dor´czajàca nie w∏ada ˝adnym z tych j´zyków, mo˝e stanowiç
barier´ w komunikacji. Wydaje si´ wi´c zasadne opracowanie nowego, uniwersal-
nego formularza, dostosowanego do wszystkich wymogów w zakresie informacji
i czytelnoÊci treÊci w nim zawartych, przez co stanie si´ on zrozumia∏y dla jedno-
stek dor´czajàcych i adresatów z ró˝nych cz´Êci Êwiata.

Podsumowujàc, stwierdziç nale˝y, i˝ w za∏o˝eniu g∏ównym sposobem dor´cza-
nia dokumentów sàdowych przez polski sàd na podstawie powo∏anych w opraco-
waniu mi´dzynarodowych regulacjach prawnych na terytorium obcego paƒstwa,
jest ich przesy∏anie za poÊrednictwem wyznaczonych do tego celu w paƒstwie ob-
cym jednostek przyjmujàcych. W praktyce jednak, z uwagi na ni˝sze koszty, jak
i mniejsze formalnoÊci, sàd polski najcz´Êciej decyduje si´ na dokonanie dor´cze-
nia pism sàdowych drogà pocztowà lub za poÊrednictwem polskich placówek dy-
plomatycznych i konsularnych. Niemo˝noÊç dor´czenia przez polski urzàd konsu-
larny, w kraju jego urz´dowania, dokumentów sàdowych najcz´Êciej ma miejsce
na skutek braku zgody adresata na odebranie korespondencji lub braku mo˝liwo-
Êci stosowania Êrodków przymusu. Obywatelstwo osoby, której pisma majà zostaç
dor´czone równie˝ nie pozostaje bez wp∏ywu na wykorzystanie tej drogi dor´cze-
nia. Przesy∏ane natomiast przez konsula poÊwiadczenie dostarczenia przesy∏ki
w postaci wydruku ze strony internetowej poczty paƒstwa obcego, nie zawsze sta-
nowi dla sàdu polskiego wystarczajàcy dowód, na podstawie którego mo˝e uznaç,
˝e przesy∏ka zosta∏a dor´czona adresatowi prawid∏owo.

Praktyka dor´czania przez polski sàd dokumentów osobom majàcym miejsce
zamieszkania lub zwyk∏ego pobytu albo siedzib´ za granicà, wykazuje, i˝ przesy-
∏anie pism sàdowych drogà pocztowà ma szerokie zastosowanie w praktyce. Zale-
tà omawianego sposobu dor´czania pism sàdowych, jak ju˝ zosta∏o wspomniane,
jest szybkoÊç, co przyczynia si´ do usprawnienia przebiegu post´powania sàdo-
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22 Tak te˝: J. Ciszewski, Kodeks post´powania cywilnego..., s. 382.
23 Wykorzystywany jest pocztowy formularz potwierdzenia odbioru „CN 07” w kolorze jasnoczerwonym,

który zosta∏ opracowany na podstawie Âwiatowej Konwencji Pocztowej sporzàdzonej dnia 15 wrzeÊnia
1999 r. w Pekinie (Dz. U z 2003 r. Nr 123, poz. 1149).
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wego, jak i ma∏e koszty2244. Niemniej jednak okazuje si´, ˝e mo˝liwoÊç wykorzysta-
nia przez polski sàd tej drogi dor´czenia jest ograniczona. Przede wszystkim pra-
wo paƒstwa, w którym ma nastàpiç dor´czenie w stosunkach mi´dzy innymi paƒ-
stwami musi przewidywaç mo˝liwoÊç dor´czeƒ tà drogà. Skorzystanie przez sàd
polski z tej metody niekiedy wymaga wiedzy o obowiàzujàcych w prawie krajowym
paƒstwa obcego przepisach o dor´czeniach. Chocia˝by np. czy podj´tà prób´ do-
r´czenia mo˝na uznaç za skutecznà w wypadku, gdy nastàpi∏a odmowa przyj´cia
(np. przez adresata, czy te˝ innà osob´) dor´czanego dokumentu. Praktyka wy-
miaru sprawiedliwoÊci dostarcza podstaw do twierdzenia, ˝e z takimi sytuacjami
sàdy polskie majà cz´sto do czynienia. Niejednokrotnie okazuje si´, ˝e pocztowe
zwrotne potwierdzenie odbioru nie jest dla sàdu polskiego wystarczajàcym dowo-
dem, na podstawie którego móg∏by uznaç, ˝e dor´czenia dokonano w sposób pra-
wid∏owy. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e przyczynà tego stanu rzeczy jest brak mo˝liwo-
Êci uzyskania w∏aÊciwego potwierdzenia odbioru, które wskazywa∏oby jakie doku-
menty zosta∏y dor´czone, kto je odebra∏ i w jakim dniu nastàpi∏o ich dor´czenie.
Ogólnie mo˝na podkreÊliç, ˝e niezale˝nie od sposobu dor´czeƒ, dokonywanych
drogà konsularnà lub dyplomatycznà albo przez poczt´, cz´sto majà miejsce sytu-
acje, w których sàd polski nie uzyskuje w ogóle potwierdzenia, ˝e dokumenty sà-
dowe zosta∏y odebrane.

Przeprowadzone wy˝ej rozwa˝ania ukazujà, ˝e najbardziej rozpowszechnione
w ostatnim czasie formy dor´czania dokumentów sàdowych nie zawsze okazujà
si´ skuteczne. Konstatacja ta nasuwa zatem w naturalny sposób wniosek, ˝e sàd
powinien wówczas ponownie przes∏aç dokumenty sàdowe wykorzystujàc do tego
mechanizm tradycyjnie poj´tej pomocy prawnej. Natomiast, gdy obserwacja prak-
tyki wymiaru sprawiedliwoÊci pozwala zidentyfikowaç paƒstwo, z którego niemo˝-
liwym okazuje si´ uzyskanie zwrotnego potwierdzenia odbioru dor´czanych pism
drogà pocztowà z przyczyn le˝àcych po stronie tego paƒstwa, sàd polski winien
na przysz∏oÊç odstàpiç od próby dor´czania na jego terytorium dokumentów w tym
trybie i skorzystaç z innej formy dor´czenia.

Sàd polski w post´powaniu rozpoznawczym powinien poczyniç wszelkie sta-
rania by zagwarantowaç skuteczne dor´czenie dokumentów, przede wszystkim
pisma inicjujàcego post´powanie (np. pozwu) osobie majàcej miejsce zamieszka-
nia, zwyk∏ego pobytu lub siedzib´ za granicà. Wykorzystaç taki sposób dor´cze-
nia, który oka˝e si´, ze wzgl´du na okolicznoÊci sprawy, najbardziej odpowiedni,
a nie np. najtaƒszy. Dokonujàc wyboru mechanizmu dor´czenia powinien liczyç
si´ z tym, i˝ niekiedy wiedza na temat regulacji dotyczàcych dor´czeƒ obowiàzu-
jàcych w konkretnym paƒstwie, na terytorium którego dor´czenie ma nastàpiç,
b´dzie niezb´dna.

24 Np. na podstawie rozporzàdzenia Nr 1393/2007 jednostka przyjmujàca, wyznaczona przez Królestwo Bel-
gii do dokonywania dor´czeƒ pism sàdowych na jej terytorium, uzale˝nia wykonanie wniosku sàdu pol-
skiego w tym zakresie od uprzedniego uiszczenia na jej rzecz nale˝noÊci w wysokoÊci 135 euro.



Nie budzi wàtpliwoÊci, i˝ skutecznoÊç dor´czenia ma istotne znaczenie w sytuacji,
gdy zachodzi potrzeba np. wykonania orzeczenia sàdu polskiego za granicà. Naj-
cz´stszà bowiem przyczynà odmowy uznania lub zezwolenia na wykonanie orzecze-
nia sàdu polskiego w paƒstwie obcym, jest wadliwoÊç dor´czenia pisma wszczyna-
jàcego post´powanie lub równorz´dnego w post´powaniu rozpoznawczym2255.

Wszystko to sk∏ania do zastanowienia si´ nad aktualnym stanem praktyki doko-
nywanych dor´czeƒ mi´dzynarodowych w post´powaniu cywilnym, dojrzenia trud-
noÊci zwiàzanych z uzyskaniem informacji majàcej na celu potwierdzenie, ˝e dor´-
czenie nastàpi∏o w sposób prawid∏owy. Nadto rozwa˝enia do jakich efektów pro-
wadzi wadliwoÊç dor´czenia. Nie nale˝y traciç z pola widzenia tego, ˝e zagwaran-
towaniu skutecznej realizacji praw osobie, która uzyska∏a na swojà rzecz tytu∏ w po-
st´powaniu prowadzonym przed sàdem polskim i zamierza na jego podstawie
egzekwowaç swoje prawa w innym paƒstwie obcym, powinno jednoczeÊnie towa-
rzyszyç zapewnienie prawa do obrony stronie przeciwnej.
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25 Patrz np. art. 34 pkt 2 rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji
i uznawania orzeczeƒ sàdowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. WE
z 2001 r., L 12/1); art. 22 lit. b i art. 23 lit. c rozporzàdzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r.
dotyczàce jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich oraz w sprawach
dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, uchylajàce rozporzàdzenie (WE) Nr1347/2000 (Dz. Urz. UE
z 2003 r., L 338/1); art. 50 ust. 1 pkt 3 umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Ukrainà o pomocy praw-
nej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych sporzàdzonej w Kijowie 24 maja 1993 r.
(Dz. U. z 1994 r. Nr 96, poz. 465 i 466); art. 27 ust. 2 Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeƒ sàdo-
wych w sprawach cywilnych i handlowych sporzàdzonej w Lugano 16 wrzeÊnia 1988 r.(Dz. U. z 2000 r.
Nr 10, poz. 132 i 133).
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jurysdykcji, prawa w∏aÊciwego, uznawania i wykonywania
orzeczeƒ w sprawach z zakresu stosunków majàtkowych

wynikajàcych z ma∏˝eƒstwa i zwiàzków partnerskich

W marcu 2011 r., a wi´c w czasie prezydencji w´gierskiej, Komisja Europejska
przedstawi∏a równoczeÊnie dwa odr´bne wnioski legislacyjne: pierwszy – dotyczà-
cy rozporzàdzenia w sprawie jurysdykcji, prawa w∏aÊciwego, uznawania i wykony-
wania orzeczeƒ sàdowych w zakresie ma∏˝eƒskich ustrojów majàtkowych oraz dru-
gi – dotyczàcy rozporzàdzenia w sprawie jurysdykcji, prawa w∏aÊciwego, uznawa-
nia i wykonywania orzeczeƒ sàdowych w zakresie skutków majàtkowych zareje-
strowanych zwiàzków partnerskich11. Uj´cie podobnej materii w dwóch instrumen-
tach prawnych, które z tego powodu nie ró˝nià si´ co do szeregu rozwiàzaƒ, jest
motywowane przez Komisj´ Europejskà specyfikà obu tych instytucji prawnych
i odmiennymi skutkami prawnymi, jakie instytucje te wywo∏ujà. Jak si´ wydaje,
ukrytym motywem jest ÊwiadomoÊç trudnoÊci, jakie napotka przyj´cie przez nie-
które paƒstwa cz∏onkowskie drugiego z wymienionych projektów. Instytucja reje-
strowanych zwiàzków partnerskich jest znana w 14 na 27 paƒstw cz∏onkowskich.
Nie mo˝na pominàç, ˝e tak˝e w odniesieniu do rozporzàdzenia dotyczàcego
ma∏˝eƒstw mogà pojawiaç si´ podobne zastrze˝enia. Chodzi mianowicie o to,
˝e w niektórych paƒstwach cz∏onkowskich instytucja ma∏˝eƒstwa otwarta jest tak˝e
dla osób tej samej p∏ci. Stosowanie rozporzàdzenia oznacza∏oby dla pozosta∏ych
paƒstw koniecznoÊç uznawania skutków majàtkowych tych zwiàzków. Do paƒstw,
które raczej z trudem zaakceptujà rozporzàdzenie dotyczàce rejestrowanych
zwiàzków partnerskich oraz zastosowanie rozporzàdzenia dotyczàcego ma∏˝eƒstw
do ma∏˝eƒstw homoseksualnych nale˝y te˝ oczywiÊcie Polska.

Rzàd polski zajà∏ ju˝ negatywne stanowisko wobec projektu rozporzàdzenia,
którego przedmiotem mia∏oby byç ujednolicenie norm kolizyjnych (jurysdykcyj-
nych i dot. prawa w∏aÊciwego) w zakresie aspektów majàtkowych zarejestrowa-
nych zwiàzków partnerskich oraz okreÊlenie wspólnych zasad uznawania i wyko-
nywania orzeczeƒ oraz innych decyzji w tego rodzaju sprawach, uznajàc, ˝e brak
jest dostatecznych podstaw i uzasadnienia do wprowadzania na poziomie UE re-

1 Oznaczenie dokumentów Komisji Europejskiej odpowiednio COM (2011) 126 i COM (2011) 127.



gulacji dot. nawet tylko majàtkowych aspektów zwiàzków partnerskich oraz wyra-
˝ajàc wàtpliwoÊç co do zgodnoÊci projektu z zasadà pomocniczoÊci22. Równie˝
Sejm i Senat RP podj´∏y uchwa∏y oceniajàce ten projekt jako naruszajàcy zasad´
subsydiarnoÊci33. Inne kraje nieznajàce rejestrowanych zwiàzków partnerskich ani
ma∏˝eƒstw homoseksualnych sà do tej pory bardziej wstrzemi´êliwe w ujawnianiu
swojego stanowiska, niemniej jednak mo˝na si´ spodziewaç, ˝e przynajmniej
cz´Êç z nich podzieli stanowisko polskie. Naruszenie zasady subsydiarnoÊci
stwierdzi∏ Senat rumuƒski44. Delegacja w∏oska do grupy roboczej pracujàcej nad
omawianymi projektami sygnalizuje, ˝e parlament w∏oski zajmie prawdopodobnie
negatywne stanowisko w tym zakresie.

Gdyby zatem obie formy zwiàzków by∏y uj´te w tym samym projekcie, to opór
wobec zwiàzków partnerskich rzutowa∏by na post´py prac nad rozporzàdzeniem
ma∏˝eƒskim i perspektywà jego przyj´cia. Nale˝y pami´taç, ˝e inicjatywy legislacyj-
ne UE w zakresie prawa rodzinnego wymagajà jednomyÊlnoÊci.

Oba projekty, zaraz po ich sporzàdzeniu, a zatem przed rozpocz´ciem prac
z udzia∏em delegacji Paƒstw Cz∏onkowskich, by∏y przedmiotem wst´pnej opinii Ko-
misji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego55. KKPC rozstrzygn´∏a przede wszystkim kwe-
sti´, czy regulacja materii b´dàcych przedmiotem wymienionych projektów powin-
na znajdowaç si´ na poziomie krajowym czy unijnym. Brak wyraênych przepisów
jurysdykcyjnych i kolizyjnoprawnych, dotyczàcych bezpoÊrednio zwiàzków part-
nerskich w Kodeksie post´powania cywilnego i ustawie Prawo prywatne mi´dzyna-
rodowe, oznacza jedynie luk´ prawnà, która podlega wype∏nieniu w drodze wy-
k∏adni (system kolizyjny i jurysdykcyjny jest zupe∏ny w swoim za∏o˝eniu). Dlatego
nawet de lege lata mo˝na mówiç o polskiej regulacji wewn´trznej.

Zdaniem ca∏ej KKPC, jest uzasadnienie dla regulacji na poziomie unijnym trans-
granicznych aspektów stosunków majàtkowych ma∏˝eƒskich. Ale tak˝e odpowied-
nia regulacja dotyczàca zarejestrowanych zwiàzków partnerskich – zdaniem wi´k-
szoÊci Cz∏onków KKPC – mo˝e i powinna byç dokonana na poziomie unijnym.
W toku dalszej dyskusji zg∏oszono szereg szczegó∏owych uwag do projektów.

Przy ustosunkowywaniu si´ do poszczególnych rozwiàzaƒ nale˝a∏o mieç na
uwadze, ˝e obecna regulacja jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeƒ
w Polsce jest wynikiem niedawnej decyzji ustawodawcy, a mianowicie nowelizacji
Kodeksu post´powania cywilnego z dnia 8 grudnia 2008 r. Jednym z za∏o˝eƒ tej
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2 Stanowisko Rzàdu jest przedstawiane zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 paêdziernika 2010 r. o wspó∏pracy
Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach zwiàzanych z cz∏onkostwem Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 213, poz. 1395).

3 Obie uchwa∏y sà dost´pne na stronach internetowych Sejmu i Senatu.
4 Opinia rumuƒskiego Senatu z dnia 30 maja 2011 r.
5 KKPC rozpatrywa∏a oba projekty na posiedzeniu plenarnym w dniu 21 kwietnia 2011 r.
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nowelizacji by∏o unowoczeÊnienie polskich rozwiàzaƒ i ich zbli˝enie do rozwiàzaƒ
europejskich. Jednak sam fakt rozbie˝noÊci mi´dzy polskimi rozwiàzaniami a tymi
proponowanymi w projektach nie dyskredytuje ani tych pierwszych ani drugich.
Rozwiàzania projektu majà charakter ogólniejszy i muszà wyznaczaç jurysdykcj´
dla ka˝dego z paƒstw cz∏onkowskich a nasz Kodeks dotyczy tylko jurysdykcji sà-
du polskiego. Z tego wzgl´du musimy na przyk∏ad pogodziç si´ z jednolità regula-
cjà dla jurysdykcji w post´powaniu procesowym i nieprocesowym.

Z drugiej strony, rozwiàzania projektu sà o tyle szczególniejsze od rozwiàzaƒ
KPC, o ile dotyczà tylko kwestii majàtkowych, podczas gdy KPC, przynajmniej
w zakresie jurysdykcji w procesie, traktuje jednakowo stosunki majàtkowe i osobi-
ste ma∏˝onków.

Podobnie jak przy jurysdykcji, polski ustawodawca niedawno ukszta∏towa∏ nowy
stan prawny w zakresie norm kolizyjnych prawa prywatnego mi´dzynarodowego
ustawà z dnia 4 lutego 2011 r.66, która wesz∏a w ˝ycie 16 maja 2011 r. Dlatego i tu na-
sze prawo wewn´trzne jest wa˝nym punktem odniesienia przy prezentowaniu stano-
wiska Polski. Jak si´ wydaje, nowe polskie prawo prywatne mi´dzynarodowe mo˝e
byç inspiracjà dla postulowania pewnych modyfikacji w projekcie rozporzàdzenia.

Warto przypomnieç, ˝e w pierwszym tegorocznym numerze Kwartalnika zamie-
ÊciliÊmy artyku∏ M. ¸àczkowskiej, A. N. Schulz, A. Urbaƒskiej o perspektywach
rodzinnego prawa majàtkowego w Europie, w tym perspektywach europejskiej
regulacji dotyczàcej stosunków majàtkowych wynikajàcych z ma∏˝eƒstwa77.

6 Dz. U. Nr 80, poz. 432.
7 O perspektywach rodzinnego prawa majàtkowego w Europie por. M. ¸àczkowska, A. N. Schulz, A. Urbaƒ-

ska, Refleksje o przysz∏oÊci rodzinnego prawa majàtkowego w Europie, RiP 2011, Nr 17–18, s. 56 i n.
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Rozporzàdzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z 27.11.2003 r. dotyczàce jurysdykcji
oraz uznawania i wykonywania orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich oraz w sprawach
dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej uchylajàce rozporzàdzenie (WE)
Nr 1347/2000 (tzw. rozporzàdzenie Bruksela II bis) nie reguluje prawa w∏aÊciwego.
Wchodzà wi´c w gr´ albo wewn´trzne normy kolizyjne albo umowy dwustronne
albo konwencje wielostronne, w których sà normy dotyczàce prawa w∏aÊciwego. 

16 maja 2011 r. wesz∏a w ˝ycie uchwalona w dniu 4 lutego 2011 r. ustawa Pra-
wo prywatne mi´dzynarodowe (dalej: PPM)11.

W rozdziale 12 tej ustawy („Stosunki mi´dzy rodzicami a dzieckiem”) znajduje
si´ art. 56 dotyczàcy prawa w∏aÊciwego dla spraw z zakresu w∏adzy rodzicielskiej
i kontaktów z dzieckiem. Przepis art. 56 ust. 1 odsy∏a do Konwencji o jurysdykcji,
prawie w∏aÊciwym, uznawaniu, wykonywaniu i wspó∏pracy w zakresie odpowie-
dzialnoÊci rodzicielskiej oraz Êrodków ochrony dzieci sporzàdzonej w Hadze
w dniu 19 paêdziernika 1996 r.22

Jedyna norma merytoryczna PPM w omawianym zakresie to norma art. 56
ust. 2, zgodnie z którà, w razie zmiany miejsca zwyk∏ego pobytu dziecka na paƒ-
stwo nieb´dàc´ stronà konwencji, o której mowa w ust. 1, prawo tego paƒstwa
okreÊla od chwili tej zmiany warunki stosowania Êrodków podj´tych w paƒstwie
dawnego zwyk∏ego pobytu dziecka.

Takie samo rozwiàzanie dotyczy opieki i kurateli nad ma∏oletnim. W rozdziale 14
ustawy („Opieka i kuratela”) znajduje si´ przepis art. 59 w brzmieniu:

§ 1. Prawo w∏aÊciwe dla opieki i kurateli nad dzieckiem okreÊla Konwencja o ju-
rysdykcji, prawie w∏aÊciwym, uznawaniu, wykonywaniu i wspó∏pracy w zakresie od-
powiedzialnoÊci rodzicielskiej oraz Êrodków ochrony dzieci sporzàdzona w Hadze
w dniu 19 paêdziernika 1996 r.

§ 2. W razie zmiany zwyk∏ego pobytu dziecka na pobyt w paƒstwie nieb´dàcym
stronà konwencji, o której mowa w ust. 1, prawo tego paƒstwa okreÊla od chwili tej
zmiany warunki stosowania Êrodków podj´tych w paƒstwie dawnego zwyk∏ego
pobytu dziecka.

1 Dz. U. Nr 80, poz. 432.
2 Dz. U. z 2010 r. Nr 172, poz. 1158.



Powo∏ana Konwencja zastàpi∏a Konwencj´ haskà z 1961 r. o w∏aÊciwoÊci orga-
nów i prawie w∏aÊciwym w zakresie ochrony ma∏oletnich. Ponadto nale˝y odnoto-
waç, ˝e w stosunkach z Belgià i W∏ochami – ale tylko w zakresie opieki – wchodzi-
∏a jeszcze w gr´ Konwencja haska z 1902 r. w sprawie uregulowania opieki nad ma-
∏oletnimi.

Nowa Konwencja znajduje zastosowanie do Êrodków podj´tych w danym kraju
po chwili jej wejÊcia w ˝ycie w stosunku do tego kraju. W stosunku do Polski Kon-
wencja znajduje zastosowanie od 1 listopada 2010 r. Polska podpisa∏a t´ Konwen-
cj´ ju˝ 22 listopada 2000 r. ale mog∏a jà ratyfikowaç podobnie jak inne paƒstwa
cz∏onkowskie Unii Europejskiej dopiero po tym, gdy 5 czerwca 2008 r. Rada Unii
Europejskiej wyda∏a decyzj´ (2008/431/WE) umo˝liwiajàcà ratyfikacj´ Konwencji
przez paƒstwa cz∏onkowskie.

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

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

Przepisy Konwencji dotyczàce prawa w∏aÊciwego, z wyjàtkiem normy art. 15
ust. 3, majà charakter uniwersalny, tzn. sàd polski powinien zastosowaç je w ka˝-
dej sprawie o charakterze transgranicznym, równie˝ wtedy gdy tzw. element
zagraniczny nie b´dzie zwiàzany z ˝adnym krajem nale˝àcym do Konwencji.
Zastosowanie tych przepisów nie wymaga zatem badania, jakie kraje przystàpi∏y
do Konwencji.

Ust. 3 nie ma tego charakteru, poniewa˝ zastosowanie tego przepisu jest ogra-
niczone do sytuacji, gdy nowe miejsce pobytu dziecka znajduje si´ w paƒstwie na-
le˝àcym do Konwencji. Paul Lagarde wyjaÊnia, ˝e to rozstrzygni´cie wynika z wnio-
sku Stanów Zjednoczonych zg∏oszonego w czasie negocjowania Konwencji i mo-
tywowanego tym, ˝e nie mo˝na nak∏adaç obowiàzków na paƒstwa trzecie. Ale
jednoczeÊnie P. Lagarde uwa˝a, ˝e racjonalne jest aby taka norma rozciàga∏a si´
te˝ i na paƒstwa trzecie z mocy normy kolizyjnej paƒstwa strony Konwencji33. Tak
te˝ uczyni∏ polski ustawodawca. Aby umo˝liwiç uniwersalne zastosowanie normy
z art. 15 ust. 3 Konwencji, a wi´c równie˝ wtedy, gdy dziecko ma nowe miejsce
zwyk∏ego pobytu w kraju nienale˝àcym do Konwencji, ustawodawca polski musia∏
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3 P. Lagarde, Explanatory Report, opublikowany na stronach internetowych Haskiej Konferencji Prawa
Prywatnego Mi´dzynarodowego, s. 575.



t´ norm´ transponowaç do polskiej ustawy w przytoczonych wy˝ej art. 56 ust. 2
i art. 59 ust. 2. W rezultacie dla polskiego sàdu nie ma merytorycznej ró˝nicy mi´-
dzy zastosowaniem art. 15 ust. 3 Konwencji a zastosowaniem art. 56 ust. 2 lub
art. 59 ust. 2 PPM. 

Nowa Konwencja utrzymuje i utwierdza zasad´ w∏aÊciwoÊci organów paƒstwa
miejsca sta∏ego pobytu dziecka, która wynika∏a ju˝ z poprzedniej Konwencji haskiej
z 1961 r.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 Konwencji, przy wykonywaniu jurysdykcji zgodnie z za-
sadami rozdzia∏u 2 Konwencji, czyli podejmowaniu Êrodków przez organy w∏aÊci-
we na mocy Konwencji, stosujà one przepisy w∏asnego prawa. Rozstrzygni´cie to
wynika z przekonania, ˝e zastosowanie lex fori jest w sprawach opiekuƒczych roz-
wiàzaniem optymalnym. 

Wyjàtkowo, je˝eli ochrona osoby lub majàtku dziecka tego wymaga, organy te
b´dà mog∏y zastosowaç lub wziàç pod rozwag´ prawo innego paƒstwa, z którym
dana sytuacja ma Êcis∏y zwiàzek (art. 15 ust. 2). Przyk∏adowo, sàd w∏aÊciwy wed∏ug
miejsca zwyk∏ego pobytu dziecka rozstrzyga o zgodzie na rozporzàdzenie nieru-
chomoÊcià dziecka po∏o˝onà w innym paƒstwie. Z oczywistych wzgl´dów (zasto-
sowanie lex rei site do samego rozporzàdzenia nieruchomoÊcià) sàd ten b´dzie
musia∏ zastosowaç lub co najmniej wziàç pod uwag´ prawo miejsca po∏o˝enia nie-
ruchomoÊci. Prawo aktualnego miejsca sta∏ego pobytu dziecka ma te˝ zastosowa-
nie do wykonywania Êrodków orzeczonych w innym paƒstwie je˝eli po wydaniu
orzeczenia opiekuƒczego dziecko zmieni∏o miejsce zwyk∏ego pobytu. Zgodnie
z art. 15 ust. 3, od chwili nastàpienia tej zmiany warunki stosowania podj´tych
uprzednio Êrodków podlegaç b´dà prawu paƒstwa, które jest nowym miejscem
zwyk∏ego pobytu dziecka. Jak ju˝ wy˝ej zaznaczono, ten przepis konwencji ma za-
stosowanie wtedy, gdy nowe miejsce zwyk∏ego pobytu dziecka znajduje si´ w paƒ-
stwie nale˝àcym do Konwencji. Je˝eli to nowe miejsce zwyk∏ego pobytu dziecka
znajduje si´ w innym paƒstwie, nale˝y zastosowaç art. 56 ust. 2 PPM w sprawach
dotyczàcych w∏adzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieçmi a art. 59 ust. 2 PPM
w sprawach dotyczàcych opieki lub kurateli nad ma∏oletnim. 

Na tle brzmienia art. 15 ust. 1 Konwencji (przes∏anka wykonywania jurysdykcji
przyznanej na podstawie rozdzia∏u 2) mo˝e nasuwaç si´ interpretacja, ˝e przepis
ten dotyczy tylko sytuacji, gdy jurysdykcja w danej sprawie jest oparta na przepi-
sach Konwencji. Podstawà jurysdykcji dla paƒstw cz∏onkowskich UE nie jest bo-
wiem z regu∏y Konwencja, lecz rozporzàdzenie Bruksela II bis. Poniewa˝ w obu
wymienionych instrumentach prawnych podstawy jurysdykcji sà podobne, a pod-
stawowe znaczenie ma miejsce zwyk∏ego pobytu dziecka, to mo˝na przyjàç,
˝e z regu∏y jurysdykcja oparta na przepisach rozporzàdzenia, jest wykonywana
zgodnie z postanowieniami Konwencji i zgodnie z art. 15 ust. 1 Konwencji sàd stosuje
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swoje w∏asne prawo (lex fori). Zatem powinno byç decydujàce nie kryterium formal-
nej podstawy jurysdykcji, lecz merytorycznej jej zgodnoÊci z przepisami Konwen-
cji. ZgodnoÊç taka wyst´puje w wi´kszoÊci wypadków, o czym by∏a mowa powy-
˝ej. Ale sà te˝ pewne odst´pstwa. Jakie b´dzie prawo w∏aÊciwe w sytuacji gdy
znajdzie zastosowanie podstawa jurysdykcyjna z rozporzàdzenia nie ca∏kiem
zgodna z podstawami z konwencji? Czy w tych sytuacjach znajdà zastosowanie
normy kolizyjne danego paƒstwa, którego sàd by∏by w∏aÊciwy na podstawie rozpo-
rzàdzenia? Mo˝na nawet tak˝e twierdziç, ˝e mi´dzy art. 15 ust. 1 a przepisami ju-
rysdykcyjnymi Konwencji jest Êcis∏y zwiàzek i je˝eli te ostatnie nie majà zastosowa-
nia, to i nie ma zastosowania art. 15 ust. 1. Gdyby przyjàç to ostatnie stanowisko,
to Konwencja haska utraci∏aby znaczenie dla okreÊlania prawa w∏aÊciwego w paƒ-
stwach cz∏onkowskich UE powodujàc przejÊcie na ich w∏asne przepisy kolizyjne.
Powsta∏oby zasadnicze pytanie, jaki praktyczny sens ma art. 62 ust. 1 rozporzàdze-
nia, mówiàcy, ˝e przepisy Konwencji haskiej sà nadal obowiàzujàce w sprawach,
których nie dotyczy rozporzàdzenie.

Kwestia zastosowania norm Konwencji haskiej o prawie w∏aÊciwym w spra-
wach, w których sàdy niemieckie opierajà swojà jurysdykcj´ na rozporzàdzeniu
by∏a dyskutowana w literaturze niemieckiej. Dyskusja ta toczy∏a si´ tak˝e na tle
podobnego do art. 15 ust. 1 omawianej konwencji sformu∏owania art. 2 poprzed-
niej Konwencji haskiej z 1961 r. Dieter Martiny zdaje si´ opowiadaç przeciw zasto-
sowaniu Konwencji, ale nast´pnie dopuszcza odmienne stanowisko44. Zdaniem
Jana Kropholera, przepisy Konwencji z 1996 r. o prawie w∏aÊciwym lepiej wspó∏-
grajà z normami jurysdykcyjnymi rozporzàdzenia Bruksela II bis ni˝ mia∏o to miej-
sce na gruncie Konwencji z 1961 r.55 Dyskusja ta nie rozstrzyga jednoznacznie
przedstawionego problemu.

Ustawodawca polski zdecydowa∏ si´ na rozstrzygni´cie, które powinno prowa-
dziç do omini´cia takiego sporu poprzez ka˝dorazowe odes∏anie w art. 56 ust. 1
i art. 59 ust. 1 PPM do Konwencji, a zatem art. 15 Konwencji nale˝y zastosowaç
w ka˝dej sprawie, zarówno gdy podstawa jurysdykcyjna wynika z rozporzàdzenia,
jak i gdy mia∏aby wyjàtkowo wynikaç z Konwencji czy te˝ jeszcze bardziej wyjàtko-
wo – i to raczej nie powinno wystàpiç w praktyce – z KPC. Cz´stszym zjawiskiem
b´dzie zaÊ odstàpienie od uregulowania konwencyjnego na rzecz uregulowania
z umowy bilateralnej, o czym b´dzie mowa poni˝ej.

Opisany problem nie dotyczy ju˝ dalszych przepisów Konwencji dotyczàcych
prawa w∏aÊciwego. Art. 16 Konwencji zastàpi∏ art. 3 Konwencji haskiej z 1961 r. który
stanowi∏, ˝e stosunek w∏adzy wynikajàcy na mocy samego prawa z ustawodawstwa
wewn´trznego paƒstwa, którego ma∏oletni jest obywatelem, jest uznawany we
wszystkich Umawiajàcych si´ Paƒstwach. Przepis ten by∏ wadliwie sformu∏owany,
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gdy˝ nie chodzi∏o w nim o uznawanie lecz o wskazanie prawa ojczystego jako
w∏aÊciwego w kwestii przys∏ugiwania w∏adzy rodzicielskiej z mocy prawa. Obecnie
reguluje to art. 16 ust. 1 i 3 Konwencji a ust. 2 i 4 rozbudowujà to unormowanie.

Ca∏y art. 16 dotyczy ró˝nych przypadków i aspektów powstania i ustania odpo-
wiedzialnoÊci rodzicielskiej bez udzia∏u organu sàdowego lub administracyjnego.
Wbrew literalnemu rozumieniu sformu∏owania „bez udzia∏u organu sàdowego lub
administracyjnego” przepis ten obejmuje te˝ sytuacje, gdy wspólne wykonywanie
w∏adzy rodzicielskiej nie wynika wprawdzie z decyzji sàdu ale wymaga notyfikacji
odpowiednim w∏adzom66. Ust. 1 stanowi, ˝e je˝eli powstanie i ustanie odpowiedzial-
noÊci rodzicielskiej nast´puje z mocy prawa prawem w∏aÊciwym jest prawo paƒ-
stwa zwyk∏ego pobytu dziecka. Tym samym nastàpi∏a zmiana ∏àcznika obywatel-
stwa, który w tym zakresie by∏ przyj´ty w Konwencji haskiej z 1961 r. na ∏àcznik
miejsca zwyk∏ego pobytu dziecka. Zmieniono te˝ nazw´ stosunku prawnego z w∏a-
dzy na odpowiedzialnoÊç rodzicielskà. Zgodnie z ust. 2, je˝eli powstanie i ustanie
odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej nast´puje z mocy porozumienia lub jednostronnej
czynnoÊci prawnej, to te czynnoÊci prawne podlegajà prawu paƒstwa zwyk∏ego po-
bytu dziecka z chwili, gdy porozumienie lub czynnoÊç jednostronna stajà si´ sku-
teczne. Takiej mo˝liwoÊci nie ma w prawie polskim, niemniej jednak inne systemy
prawne mogà dopuszczaç np. ˝e rozwodzàcy si´ rodzice zawierajà porozumienie
niewymagajàce zatwierdzenia przez sàd lub ˝e rodzic w testamencie mo˝e wyzna-
czyç opiekuna. Przy tym art. 16 ust. 2 dotyczy tylko sytuacji, gdy taka czynnoÊç
prawna wywo∏uje skutek z mocy samego prawa. Je˝eli wymaga zatwierdzenia sà-
du, to zastosowanie ma art. 15, dotyczàcy Êrodków orzekanych przez sàd. 

Ust. 3 i 4 dotyczà sytuacji po zmianie miejsca zwyk∏ego pobytu dziecka. Stosow-
nie do ust. 3. odpowiedzialnoÊç rodzicielska, istniejàca wed∏ug prawa paƒstwa
zwyk∏ego pobytu dziecka, trwa tak˝e po zmianie zwyk∏ego pobytu dziecka na inne
paƒstwo. Wed∏ug ust. 4, w razie zmiany zwyk∏ego pobytu dziecka, przyznanie z mocy
prawa odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej osobie, której taka odpowiedzialnoÊç do-
tychczas nie przys∏ugiwa∏a, podlega prawu paƒstwa nowego zwyk∏ego pobytu.

Przepisy ust. 3 i 4 sà tak skonstruowane, ˝e zmiana prawa w∏aÊciwego, wynika-
jàca ze zmiany miejsca zwyk∏ego pobytu dziecka, nie spowoduje utraty w∏adzy ro-
dzicielskiej gdy z mocy samego prawa paƒstwa nowego miejsca pobytu ta w∏adza
ju˝ nie przys∏uguje (ust. 3), ale mo˝e przyznaç innej osobie, w szczególnoÊci dru-
giemu rodzicowi t´ w∏adz´, je˝eli prawo poprzednie mu tej w∏adzy nie przyznawa-
∏o a prawo nowe przyznaje jà z mocy samego prawa.

W razie kumulacji skutków z ust. 3 i 4 mo˝e dojÊç do sytuacji uniemo˝liwiajàcej
wspólne wykonywanie w∏adzy przez podmioty wyposa˝one w nià na mocy dwóch
systemów prawnych. Wówczas mo˝e zainterweniowaç w∏adza opiekuƒcza paƒ-
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stwa nowego miejsca zwyk∏ego pobytu wykonujàc przys∏ugujàcà mu jurysdykcj´
oraz stosujàc w∏asne prawo zgodnie z art. 15 ust. 1 lub art. 18.

O ile sama odpowiedzialnoÊç rodzicielska okreÊlonych osób trwa nadal po
zmianie miejsca zwyk∏ego pobytu dziecka – co wynika z art. 16 ust. 3 – o tyle
z chwilà tej zmiany zmienia si´ prawo w∏aÊciwe dla jej wykonywania, gdy˝ zgod-
nie z art. 17 wykonywanie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej podlega prawu paƒ-
stwa zwyk∏ego pobytu dziecka i w razie zmiany zwyk∏ego pobytu dziecka, podle-
ga prawu paƒstwa nowego zwyk∏ego pobytu. Dotyczy to tak˝e sytuacji, gdy
w paƒstwie poprzedniego miejsca zwyk∏ego pobytu dziecka orzeczeniem sàdo-
wym repartycja w∏adzy rodzicielskiej i zasady jej wykonywania zosta∏y zmienione
w stosunku do stanu wynikajàcego z mocy samego prawa. Niewàtpliwie rozstrzy-
gni´cie to pozostaje w mocy, natomiast jego wykonywanie, podobnie jak wykony-
wanie w∏adzy rodzicielskiej wynikajàcej z mocy samego prawa, jest ju˝ regulowa-
ne przez prawo nowego miejsca zwyk∏ego pobytu dziecka. W tym przypadku
z art. 17 koresponduje rozstrzygni´cie z art. 15 ust. 3 zgodnie z którym, od chwili
nastàpienia zmiany miejsca zwyk∏ego pobytu dziecka warunki stosowania podj´-
tych uprzednio Êrodków podlegaç b´dà prawu paƒstwa, które jest nowym miej-
scem zwyk∏ego pobytu dziecka.

Logicznà konsekwencjà art. 17 jest norma art. 18, zgodnie z którà odpowie-
dzialnoÊç rodzicielska przewidziana w artykule 16 b´dzie mog∏a byç odebrana,
a warunki jej sprawowania zmienione, przez Êrodki podj´te na podstawie Konwen-
cji. Skoro bowiem wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej w nowym paƒstwie zwyk∏ego
pobytu dziecka podlega ju˝ prawu tego paƒstwa, to tak˝e to prawo jest w∏aÊciwe
w kwestii jej odebrania i zmiany warunków jej wykonywania. Ta norma korespondu-
je te˝ z w∏aÊciwoÊcià prawa okreÊlonà w art. 15 ust. 1. Ten przepis obejmuje bowiem
sytuacje, gdy w paƒstwie poprzedniego miejsca zwyk∏ego pobytu dziecka orzecze-
niem sàdowym repartycja w∏adzy rodzicielskiej i zasady jej wykonywania zosta∏y
zmienione w stosunku do stanu wynikajàcego z mocy samego prawa i w paƒstwie
aktualnego zwyk∏ego pobytu zachodzi potrzeba zmian tego rozstrzygni´cia. Art. 19
dotyczy wa˝noÊci czynnoÊci prawnych dokonywanych przez przedstawiciela usta-
wowego. Zgodnie z ust. 1, wa˝noÊç czynnoÊci prawnej dokonanej mi´dzy osobà
trzecià a innà osobà, która by∏aby uprawniona do dzia∏ania jako przedstawiciel usta-
wowy wed∏ug prawa paƒstwa, w którym czynnoÊç zosta∏a dokonana, nie mo˝e byç
kwestionowana, ani te˝ osoba trzecia pociàgni´ta do odpowiedzialnoÊci z tego tyl-
ko powodu, ˝e ta inna osoba nie by∏a uprawniona do dzia∏ania jako przedstawiciel
ustawowy na podstawie prawa wskazanego w postanowieniach niniejszego roz-
dzia∏u, chyba ˝e osoba trzecia wiedzia∏a lub powinna by∏a wiedzieç, ˝e odpowie-
dzialnoÊç rodzicielska podlega temu prawu. Stosownie do ust. 2. postanowienia
ust. 1 stosuje si´ tylko w razie, gdy czynnoÊç prawna zosta∏a dokonana mi´dzy oso-
bami obecnymi na terytorium tego samego paƒstwa.
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W przepisie tym chodzi o ochron´ dobrej wiary osoby trzeciej, która nie wiedzia-
∏a (i nie powinna by∏a wiedzieç), ˝e regu∏y przedstawicielstwa ustawowego kontra-
henta podlegajà prawu wskazanemu przez Konwencj´, co ma w szczególnoÊci
miejsce wtedy gdy nie jest to prawo kraju, w którym ta czynnoÊç jest dokonywana,
czy te˝ strony transakcji majà wspólne prawo zwyk∏ego pobytu. Nale˝y tu przypo-
mnieç, ˝e zgodnie z art. 16 ust. 1 po zmianie miejsca zwyk∏ego pobytu dziecka
jego rodzice zachowujà co do zasady w∏adz´ rodzicielskà, która im dotychczas
przys∏ugiwa∏a. Choç warunki jej wykonywania podlegajà ju˝ prawu nowego miej-
sca pobytu (art. 17) to kontrahent rodzica kierujàc si´ prawem aktualnego jego
miejsca pobytu, mo˝e pozostawaç w b∏´dzie, ˝e w∏adza rodzicielska (a co za tym
idzie – przedstawicielstwo ustawowe) w ogóle mu przys∏uguje.

Regu∏à w instrumentach mi´dzynarodowych Haskiej Konferencji Prawa Prywat-
nego Mi´dzynarodowego sta∏o si´ umieszczanie w nich zapisu, ˝e prawo wyzna-
czone na podstawie danej konwencji stosuje si´ tak˝e wówczas, gdy nie jest pra-
wem zwiàzanego nim paƒstwa. To samo wynika z art. 20 Konwencji, który równie˝
deklaruje uniwersalny charakter norm kolizyjnych. Innymi s∏owy, normy prawa w∏a-
Êciwego znajdujà zastosowanie nie tylko do obywateli paƒstw nale˝àcych do Kon-
wencji bàdê cudzoziemców mieszkajàcych na terytorium tych paƒstw, ale, co do
zasady, wyznaczajà prawo w∏aÊciwe tak˝e w sytuacjach nie zwiàzanych z paƒstwami
stronami Konwencji. Z uwagi na uniwersalny charakter norm kolizyjnych zawartych
w Konwencji, nie ma miejsca na regulacj´ tej materii w nowej ustawie PPM. 

W przeciwieƒstwie do art. 5 PPM, który dopuszcza odes∏anie zwrotne, tzn.
do prawa polskiego, wy∏àczajàc jedynie odes∏anie dalsze, tzn, do prawa kolejnego
paƒstwa, art. 21 ust. 1 Konwencji stanowi, ˝e prawem wskazanym na podstawie
rozporzàdzenia jest prawo merytoryczne, a nie kolizyjne, co oznacza, ˝e norma ko-
lizyjna wskazanego prawa obcego nie mo˝e odsy∏aç do innego prawa merytorycz-
nego. To wy∏àczenie odes∏ania jest typowe dla konwencji dotyczàcych prawa w∏a-
Êciwego oraz europejskich instrumentów ujednolicenia prawa w∏aÊciwego, gdy˝
jest konsekwencjà tego w∏aÊnie ujednolicenia. Natomiast ust. 2 dopuszcza w pew-
nym zakresie odes∏anie dalsze w sytuacji, gdy konwencja wskazuje na prawo paƒ-
stwa nienale˝àcego do Konwencji, Dotyczy to zresztà tylko prawa wskazanego
na podstawie art. 16 konwencji. Je˝eli na podstawie tego artyku∏u ma zastosowa-
nie prawo paƒstwa nieb´dàcego stronà Konwencji i je˝eli normy kolizyjne tego
paƒstwa wskazujà jako w∏aÊciwe prawo jeszcze innego paƒstwa nieb´dàcego stro-
nà Konwencji, które ju˝ nie odsy∏a dalej lecz nakazuje zastosowaç w∏asne prawo,
to stosuje si´ to prawo. Je˝eli jednak wed∏ug prawa tego „trzeciego” paƒstwa nie
ma zastosowania jego w∏asne prawo lecz odsy∏a jeszcze dalej, to stosuje si´ pra-
wo wskazane w art. 16 Konwencji.
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Ju˝ po wskazaniu w∏aÊciwego prawa obcego za pomocà normy kolizyjnej
Konwencji mo˝liwe jest w wyjàtkowych wypadkach wyeliminowanie stosowania
obcych przepisów prawnych przez odwo∏anie si´ do klauzuli porzàdku publiczne-
go. Zgodnie z art. 22 brzmi ona nast´pujàco: „Od stosowania prawa wskazanego
w postanowieniach niniejszego rozdzia∏u nie mo˝na odstàpiç chyba ˝e jego stoso-
wanie jest wyraênie sprzeczne z porzàdkiem publicznym, przy uwzgl´dnieniu
dobra dziecka.”.

Jak wy˝ej wspomniano, cz´stym problemem polskiego s´dziego b´dzie ustale-
nie, czy Konwencja haska ma pierwszeƒstwo w stosunku do umów dwustronnych. 

Zgodnie z art. 52 ust. 1 tej Konwencji, nie narusza ona porozumieƒ mi´dzynaro-
dowych, których umawiajàce si´ paƒstwa sà stronami, a które zawierajà postano-
wienia w dziedzinach uregulowanych przez niniejszà Konwencj´, chyba ˝e odmien-
ne oÊwiadczenie zostanie z∏o˝one przez paƒstwa zwiàzane tymi porozumieniami.
Dopóki wspomniane w tej normie oÊwiadczenia nie zostanà z∏o˝one, b´dà zatem
obowiàzywa∏y umowy dwustronne zawarte przez Polsk´. Dotyczy∏oby to tak˝e
umów dwustronnych zawartych przez Polsk´ z innymi krajami cz∏onkowskimi Unii
Europejskiej. Tymczasem wszystkie paƒstwa Unii Europejskiej przyst´pujà obecnie
do tej Konwencji i pozostanie w mocy umów dwustronnych mi´dzy nimi by∏oby nie
do pogodzenia z celem przystàpienia do tej Konwencji. Polska zaproponowa∏a
z∏o˝enie takich oÊwiadczeƒ wszystkim jedenastu paƒstwom nale˝àcym do UE,
z którymi ∏àczà nas umowy dwustronne zawierajàce przepisy o prawie w∏aÊciwym
w omawianej materii. Dotychczas w odpowiedzi na t´ inicjatyw´ zgodne oÊwiadcze-
nia o pierwszeƒstwie Konwencji z∏o˝y∏y wraz z Polskà tylko Austria i Czechy.

Je˝eli nawet dojdzie do z∏o˝enia takich oÊwiadczeƒ przez Polsk´ i wszystkie
pozosta∏e paƒstwa cz∏onkowskie UE, z którymi jesteÊmy zwiàzani umowami dwu-
stronnymi, to nadal pozostanà umowy z paƒstwami trzecimi, których dalsze obo-
wiàzywanie w zakresie norm o prawie w∏aÊciwym b´dzie uchybiaç uniwersalnym
z za∏o˝enia normom Konwencji. Utrzymywanie takiego stanu nie b´dzie sprzyjaç
polskim sàdom rozpoznajàcym sprawy opiekuƒcze ma∏oletnich b´dàcych obywa-
telami paƒstw, z którymi ∏àczà nas dawne umowy pos∏ugujàce si´ w tym zakresie
∏àcznikiem obywatelstwa. Co gorsza, problem dotyczy nie tylko ma∏oletnich oby-
wateli paƒstw UE, ale przede wszystkim dotyczy krajów o bardziej odleg∏ych kultu-
rach prawnych, z którymi ∏àczà nas podobne umowy dwustronne – Wietnamu,
KRLD, Kuby.
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Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 20 maja 2011 r. 
(III CZP 14/11)

Sàd Apelacyjny postanowieniem z dnia 24 stycznia 2011 r. przedstawi∏ Sàdowi
Najwy˝szemu zagadnienie prawne., które zawiera∏o pytania:
„1. Czy koszty nieop∏aconej pomocy prawnej udzielonej z urz´du przyznane pe∏no-

mocnikowi od Skarbu Paƒstwa stanowià koszty sàdowe? 
2. W przypadku negatywnej odpowiedzi na pierwsze pytanie, czy rozstrzygni´cie

o kosztach nieop∏aconej pomocy prawnej udzielonej z urz´du przez Sàd I instan-
cji podlega zaskar˝eniu?”.

W wyniku powy˝szego Sàd Najwy˝szy podjà∏ uchwa∏´:
I. Pe∏nomocnikowi ustanowionemu przez sàd przys∏uguje za˝alenie na posta-

nowienie sàdu pierwszej instancji rozstrzygajàce o ponoszonych przez
Skarb Paƒstwa kosztach nieop∏aconej pomocy prawnej udzielonej z urz´du. 

II. Odmawia podj´cia uchwa∏y w pozosta∏ym zakresie. 

Zagadnienie prawne powsta∏o przy rozpoznawaniu przez Sàd Apelacyjny za˝a-
lenia pe∏nomocnika powoda ustanowionego przez sàd na postanowienie Sàdu
pierwszej instancji przyznajàce mu od Skarbu Paƒstwa – Sàdu Okr´gowego kwo-
t´ 500 z∏. tytu∏em kosztów nieop∏aconej pomocy prawnej udzielonej powodowi
w post´powaniu przed Sàdem pierwszej instancji. 

Sàd Apelacyjny powo∏a∏a si´ na orzeczenia Sàdu Najwy˝szego, w którym wielo-
krotnie wypowiada∏ si´, i˝ rozstrzygni´cie sàdu w przedmiocie przyznania pe∏no-
mocnikowi ustanowionemu przez sàd od Skarbu Paƒstwa kosztów nieop∏aconej po-
mocy prawnej nie jest orzeczeniem o kosztach procesu. W ocenie Sàdu Apelacyj-
nego jednak istniejà podstawy by koszty te uznaç za wydatki stanowiàce sk∏adnik
kosztów sàdowych, o których mowa w art. 5 w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 90, poz. 594 ze zm. – zwanej dalej „u.k.s.c.”), zawierajàcym otwarty katalog
wydatków. Sàd Apelacyjny argumentowa∏, ˝e gdyby zakwalifikowaç przyznane od
Skarbu Paƒstwa koszty nieop∏aconej pomocy prawnej udzielonej z urz´du jako
koszty sàdowe, postanowienie sàdu pierwszej instancji w tym przedmiocie by∏oby
zaskar˝alne za˝aleniem na podstawie art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c. Jednak˝e rodzi∏oby to
te˝ konsekwencje przewidziane mi´dzy innymi w art. 1081 k.p.c., w tym koniecznoÊç
orzekania o takich kosztach przez sàd z urz´du, bowiem § 20 rozporzàdzenia Mini-
stra SprawiedliwoÊci z dnia 28 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie op∏at za czynnoÊci adwo-
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kackie oraz ponoszenia przez Skarb Paƒstwa kosztów nieop∏aconej pomocy praw-
nej udzielonej z urz´du (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm. – zwane dalej „rozp. w spra-
wie kosztów adwokackich”) oraz § 16 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 28 wrzeÊnia 2002 r. w sprawie op∏at za czynnoÊci radców prawnych oraz
ponoszenia przez Skarb Paƒstwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radc´
prawnego ustanowionego z urz´du (Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm. – zwane dalej
„rozp. w sprawie kosztów radcowskich”), przewidujàce koniecznoÊç z∏o˝enia przez
pe∏nomocnika ustanowionego przez sàd wniosku o przyznanie kosztów oraz
oÊwiadczenia, ˝e koszty te nie zosta∏y zap∏acone w ca∏oÊci ani w cz´Êci, nie mog∏y-
by byç stosowane, jako przepisy ni˝szego rz´du sprzeczne z ustawà.

Uznanie, ˝e przyznane od Skarbu Paƒstwa koszty nieop∏aconej pomocy praw-
nej udzielonej z urz´du nie sà kosztami sàdowymi rodzi wskazane przez Sàd Ape-
lacyjny wàtpliwoÊci co do zaskar˝alnoÊci orzeczenia Sàdu pierwszej instancji wy-
danego w tym przedmiocie, gdy˝ art. 394 § 1 k.p.c. nie przewiduje za˝alenia na ta-
kie postanowienie, a wskazywana w orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego dopuszczal-
noÊç stosowania w drodze analogii art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c. jest w ocenie Sàdu Ape-
lacyjnego wàtpliwa, gdy˝ fakt, ˝e ustawodawca mimo zmiany powy˝szego przepi-
su w czasie, gdy znane ju˝ by∏o stanowisko Sàdu Najwy˝szego o niedopuszczal-
noÊci za˝alenia, nie objà∏ nim równie˝ kosztów pe∏nomocnika ustanowionego
przez sàd, mo˝e Êwiadczyç o tym, ˝e uzna∏, i˝ orzeczenie takie jest niezaskar˝alne
bàdê ˝e koszty te wchodzà w zakres rozstrzygni´ç obj´tych art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c.

Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje: 

Ustanowienie przez sàd pe∏nomocnika dla strony, która z powodu braku Êrod-
ków nie jest w stanie sama pokryç kosztów pomocy prawnej, stanowi realizacj´ pra-
wa ka˝dego obywatela do sàdu oraz prawa do równego traktowania, wyra˝onych
w art. 45 ust. 1 i w art. 32 Konstytucji RP. JednoczeÊnie takie postanowienie sàdu na-
k∏ada na wyznaczonego pe∏nomocnika obowiàzek Êwiadczenia pomocy prawnej
tymczasowo nieodp∏atnie i stanowi jeden z obowiàzków adwokatów i radców praw-
nych wspó∏dzia∏ania w prawid∏owym funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwoÊci. Nie-
odp∏atne Êwiadczenie pomocy prawnej trwa do chwili wydania orzeczenia koƒczà-
cego spraw´ w danej instancji, w którym sàd, zgodnie z art. 108 § 1 k.p.c., rozstrzy-
ga o kosztach tego post´powania. Je˝eli strona, reprezentowana przez pe∏nomoc-
nika ustanowionego przez sàd wygra∏a spraw´, o wynagrodzeniu tego pe∏nomocni-
ka orzeka sàd na podstawie art. 98 i n. k.p.c. Zgodnie bowiem z art. 98 § 1 i 3 k.p.c.
strona przegrywajàca spraw´ obowiàzana jest zwróciç przeciwnikowi na jego ˝àda-
nie koszty niezb´dne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty pro-
cesu), a do niezb´dnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata
(lub radc´ prawnego) zalicza si´, oprócz kosztów sàdowych i kosztów nakazanego
przez sàd osobistego stawiennictwa strony, wynagrodzenie jednego adwokata,
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tak˝e adwokata (radcy prawnego) ustanowionego przez sàd. W takiej sytuacji koszty
pe∏nomocnika z urz´du zaliczane sà do kosztów procesu i obj´te postanowieniem
wydanym przez sàd pierwszej instancji na podstawie art. 98 i n. k.p.c., podlegajà-
cym zaskar˝eniu przez stron´ na podstawie art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c., je˝eli nie sk∏a-
da ona Êrodka zaskar˝enia co do istoty sprawy.

Powy˝sze przepisy, jak równie˝ przepisy ustawy o kosztach sàdowych w spra-
wach cywilnych nie regulujà natomiast sytuacji, gdy strona reprezentowana przez
pe∏nomocnika ustanowionego przez sàd przegra∏a spraw´ i nie ma wskazanych wy-
˝ej podstaw do zasàdzenia na jej rzecz kosztów procesu, w tym kosztów pe∏nomoc-
nika. Powstaje wówczas subsydiarny obowiàzek Skarbu Paƒstwa wyp∏acenia pe∏no-
mocnikowi ustanowionemu przez sàd wynagrodzenia za Êwiadczonà pomoc praw-
nà, o czym stanowi art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokatu-
rze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 ze zm.) i art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca
1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, ze zm.), a przepisy
§ 19–21 rozp. w sprawie kosztów adwokackich i § 15–17 rozp. w sprawie kosztów
radcowskich regulujà wysokoÊç i warunki przyznania przez sàd tego wynagrodzenia.

Jak wskazano wy˝ej, Êwiadczenie pomocy prawnej z urz´du jest dzia∏aniem dla
dobra publicznego, umo˝liwiajàcym realizacj´ w post´powaniu cywilnym zasady
równoÊci i prawa do sàdu. Obowiàzek zapewnienia w∏aÊciwego dzia∏ania wymiaru
sprawiedliwoÊci i zrealizowania w post´powaniu sàdowym powy˝szych zasad spo-
czywa na Paƒstwie, a zatem obcià˝ajàcy Skarb Paƒstwa, na podstawie wskaza-
nych wy˝ej przepisów, obowiàzek pokrycia kosztów nieop∏aconej pomocy prawnej
udzielonej stronie, ma charakter publicznoprawny i nie jest obowiàzkiem zwrotu
kosztów procesu w rozumieniu przepisów Kodeksu post´powania cywilnego, co
wielokrotnie stwierdza∏ Sàd Najwy˝szy (por. m.in. postanowienia z dnia 14 grudnia
2007 r. III CZ 61/07 oraz z dnia 17 listopada 2009 r., III CZ 53/09, OSNC z 2010 r.,
Nr 5, poz. 79).

Z tych samych wzgl´dów nie ma podstaw do zaliczenia ponoszonych przez
Skarb Paƒstwa kosztów nieop∏aconej pomocy prawnej udzielonej z urz´du do kosz-
tów sàdowych (wydatków), o których mowa w art. 5 ust. 1 w zw. z art. 2 u.k.s.c.

Koszty sàdowe, je˝eli nie zosta∏y poniesione przez stron´ (przez którà rozumie
si´, zgodnie z art. 7 u.k.s.c., ka˝dego uczestnika post´powania sàdowego), nie sà
obj´te poj´ciem kosztów procesu zawartym w art. 98 k.p.c. Ponosi je tymczasowo
Skarb Paƒstwa i nie stanowià one bezpoÊredniego elementu stosunku prawnego
mi´dzy stronami, lecz mi´dzy podmiotami procesu a Skarbem Paƒstwa. Stanowià
w takiej sytuacji przedmiot odr´bnego rozstrzygni´cia sàdu w orzeczeniu koƒczà-
cym post´powanie w sprawie (art. 113 u.k.s.c.) zachowujàc charakter niezaspoko-
jonej nale˝noÊci przys∏ugujàcej Skarbowi Paƒstwa (por. m.in. postanowienie Sàdu
Najwy˝szego z dnia 3 grudnia 2010 r., I CZ 115/10, niepubl.). Natomiast kosztów
wynagrodzenia pe∏nomocnika ustanowionego przez sàd nie ponosi tymczasowo
Skarb Paƒstwa, lecz ponosi je tymczasowo sam pe∏nomocnik, a ostatecznie, je˝e-
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li nie ma podstaw do zaliczenia ich do kosztów procesu i orzeczenia o nich na pod-
stawie art. 98 i n. k.p.c., koszty te ponosi definitywnie Skarb Paƒstwa, jako podmiot
publiczny, obowiàzany zapewniç równy dost´p do sàdu ka˝demu obywatelowi.
Obowiàzek poniesienia w takiej sytuacji przez Skarb Paƒstwa kosztów nieop∏aco-
nej pomocy prawnej udzielonej z urz´du nie wynika z jakichkolwiek stosunków cy-
wilnoprawnych ani procesowych ∏àczàcych uczestników post´powania sàdowego
i w zwiàzku z tym nie jest regulowany przepisami Kodeksu post´powania cywilne-
go ani ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych, lecz przepisami zawar-
tymi w ustawach ustrojowych i przepisach wykonawczych dotyczàcych podmiotów
Êwiadczàcych pomoc prawnà. Nie ma wi´c podstaw do zaliczenia postanowienia
sàdu przyznajàcego pe∏nomocnikowi od Skarbu Paƒstwa koszty nieop∏aconej po-
mocy prawnej Êwiadczonej z urz´du do postanowienia o kosztach sàdowych.
W konsekwencji nie ma podstaw do rozwa˝ania, czy postanowienie takie by∏oby
zaskar˝alne wprost na podstawie art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c., jako dotyczàce „zwrotu
kosztów”, co zdaje si´ przyjmowaç Sàd Apelacyjny.

Jak wskaza∏ Sàd Najwy˝szy w uchwale z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 36/09
(OSNC z 2010 r. Nr 2, poz. 24), poniewa˝ postanowienie o kosztach procesu (ani
o kosztach sàdowych) nie jest orzeczeniem koƒczàcym post´powanie w sprawie,
a postanowienie sàdu pierwszej instancji w przedmiocie przyznania pe∏nomocniko-
wi ustanowionemu przez sàd od Skarbu Paƒstwa wynagrodzenia za Êwiadczonà
nieodp∏atnie pomoc prawnà nie zosta∏o uj´te w zamkni´tym katalogu postanowieƒ,
od których przys∏uguje za˝alenie do sàdu drugiej instancji (art. 394 § 1 k.p.c.), trze-
ba stwierdziç, i˝ brak jest regulacji dopuszczajàcej za˝alenie na takie postanowie-
nie. W uchwale tej Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e w tej sytuacji oraz z uwagi na brak
interesu prawnego, niedopuszczalna jest apelacja (tak˝e za˝alenie) uczestnika po-
st´powania w cz´Êci dotyczàcej rozstrzygni´cia o kosztach pomocy prawnej udzie-
lonej z urz´du, w przypadku przyznania tych kosztów pe∏nomocnikowi od Skarbu
Paƒstwa. JednoczeÊnie wyrazi∏ stanowisko, ˝e nie ma dostatecznych argumentów
uzasadniajàcych odmienne uregulowanie dopuszczalnoÊci za˝alenia w przed-
miocie wynagrodzenia bieg∏ego i pe∏nomocnika ustanowionego przez sàd oraz
˝e brak regulacji dopuszczajàcej zaskar˝enie postanowienia sàdu pierwszej instan-
cji w przedmiocie przyznania pe∏nomocnikowi wynagrodzenia od Skarbu Paƒstwa,
powinien byç wype∏niony na podstawie stosowanego w drodze analogii art. 394 § 1
pkt 9 in fine k.p.c.

Stanowisko to nale˝y podzieliç. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e pe∏nomocnik ustano-
wiony przez sàd ma oczywisty interes prawny w zaskar˝eniu takiego orzeczenia.
Obowiàzek tymczasowego pokrycia przez niego kosztów Êwiadczonej pomocy
prawnej oraz przyj´te przez ustawodawc´ zasady przyznawania wynagrodzenia
za t´ pomoc stanowià ingerencj´ w swobod´ dzia∏alnoÊci gospodarczej, gwaranto-
wanà przepisem art. 22 ust. 1 Konstytucji RP i ograniczajà prawa majàtkowe pe∏no-
mocnika, co uzasadnione jest koniecznoÊcià udzia∏u adwokatów i radców prawnych



w realizacji dobra przynajmniej tej samej rangi, jakim jest zapewnienie osobom nie
posiadajàcym wystarczajàcych Êrodków równego dost´pu do sàdu. Jednak˝e po-
zbawienie pe∏nomocnika mo˝liwoÊci zaskar˝enia postanowienia sàdu pierwszej in-
stancji w przedmiocie przyznanych mu od Skarbu Paƒstwa kosztów udzielonej po-
mocy prawnej nie jest konieczne do realizacji celu i funkcji instytucji pomocy praw-
nej z urz´du. W podobnych sytuacjach, gdy chodzi o wynagrodzenie bieg∏ych sà-
dowych lub zwrot kosztów Êwiadków, przepis art. 394 § 1 pkt 9 k.p.c. przewiduje
mo˝liwoÊç wniesienia przez te osoby za˝alenie na przyznane im wynagrodzenie
i zwrot kosztów oraz poniesionych strat. Niemo˝noÊç zaskar˝enia przez pe∏nomoc-
nika analogicznego postanowienia sàdu pierwszej instancji w przedmiocie przyzna-
nia od Skarbu Paƒstwa kosztów udzielonej pomocy prawnej, nie znajduje racjonal-
nego uzasadnienia i mo˝e byç w tej sytuacji uznana za naruszenie konstytucyjnego
prawa obywateli do równego traktowania (art. 32 ust. 1 Konstytucji RP).

W orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego przyjmuje si´, ˝e je˝eli te same argumenty,
które zawa˝y∏y na dopuszczeniu przez ustawodawc´ zaskar˝alnoÊci okreÊlonego
postanowienia mogà byç skutecznie podniesione w odniesieniu do postanowienia,
na które za˝alenia nie przewidziano, uzasadnione jest zastosowanie w drodze ana-
logii legis przepisu, który w podobnej sytuacji przewiduje za˝alenie (por. m.in. po-
stanowienie z dnia 21 grudnia 1965 r., I CZ 101/65, OSNC z 1966 r. Nr 10, poz. 169
oraz uchwa∏y z dnia 6 grudnia 1988 r., III CZP 95/88, OSNC z 1989 r. Nr 12,
poz. 203, z dnia 22 stycznia 1998 r., III CZP 69/97, OSNCP z 1998 r. Nr 7–8,
poz. 111, z dnia 24 wrzeÊnia 2003 r., III CZP 58/03, OSNC z 2004 r., Nr 11, poz. 173,
z dnia 28 sierpnia 2008 r., III CZP 65/08, OSNC z 2009 r. Nr 7–8, poz. 112 i z dnia 20
listopada 2008 r., III CZP 111/08, OSNC z 2009 r. Nr 10, poz. 138). Tak˝e w uzasad-
nieniu wskazanej wy˝ej uchwa∏y z dnia 25 czerwca 2009 r., III CZP 36/09, Sàd
Najwy˝szy opowiedzia∏ si´ za zastosowaniem w drodze analogii art. 394 § 1 pkt 9
in fine k.p.c. i przyj´ciem dopuszczalnoÊci zaskar˝enia przez pe∏nomocnika
z urz´du postanowienia sàdu pierwszej instancji w przedmiocie przyznanego mu
od Skarbu Paƒstwa wynagrodzenia.

Podniesiona przez Sàd Apelacyjny okolicznoÊç, ˝e ustawodawca zmieniajàc
powy˝szy przepis na podstawie art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r.
o zmianie ustawy – Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 45),
nie objà∏ nim za˝alenia na takie postanowienie, nie jest wystarczajàcym argumen-
tem przeciwko zastosowaniu analogii. Nic bowiem nie wskazuje na to, ˝e ustawo-
dawca uczyni∏ to Êwiadomie, wiedzàc, ˝e nie ma podstawy prawnej do takiego za-
˝alenia i celowo nadal nie dopuÊci∏ mo˝liwoÊci jego wniesienia, mimo ˝e w analo-
gicznych sytuacjach dotyczàcych wynagrodzenia bieg∏ego i nale˝noÊci Êwiadka,
mo˝liwoÊç takà przyjà∏, choç nie ma dostatecznych argumentów uzasadniajàcych
odmienne traktowanie dopuszczalnoÊci za˝alenia bieg∏ego, Êwiadka pe∏nomocni-
ka ustanowionego przez sàd na przyznane im przez sàd pierwszej instancji wyna-
grodzenie oraz zwrot kosztów. Wol´ ustawodawcy nale˝y wyk∏adaç tak by nadaç
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jej racjonalny sens i zapewniç zgodnoÊç z zasadami konstytucyjnymi, co by∏oby
niemo˝liwe przy przyj´ciu, ˝e ustawodawca Êwiadomie wykluczy∏ dopuszczalnoÊç
za˝alenia pe∏nomocnika na postanowienie sàdu pierwszej instancji o ponoszeniu
przez Skarb Paƒstwa kosztów nieop∏aconej pomocy prawnej udzielonej z urz´du.

Z tych wszystkich wzgl´dów nale˝a∏o przyjàç, ˝e istnieje luka w prawie w tym
przedmiocie, którà nale˝y wype∏niç przez zastosowania w drodze analogii art. 394
§ 1 pkt 9 in fine k.p.c., co prowadzi∏o w konsekwencji do udzielenie odpowiedzi jak
w punkcie I uchwa∏y.

Sàd Najwy˝szy odmówi∏ natomiast podj´cia uchwa∏y w zakresie zagadnienia
prawnego przedstawionego w punkcie 1 postanowienia Sàdu Apelacyjnego, gdy˝
zgodnie z art. 390 § 1 k.p.c. zagadnienie prawne stanowiàce przedmiot zapytania
sàdu drugiej instancji mo˝e dotyczyç jedynie takich problemów prawnych, od
których rozwiàzania zale˝y rozstrzygni´cie apelacji lub za˝alenia w sprawie,
w której pytanie zosta∏o przedstawione. Rozstrzygni´cie za˝alenia, w zwiàzku z roz-
poznawaniem którego Sàd Apelacyjny przedstawi∏ oba zagadnienia prawne, zale-
˝y w istocie jedynie od odpowiedzi na pytanie drugie, a zatem nie by∏o podstaw do
podj´cia przez Sàd Najwy˝szy uchwa∏y w przedmiocie zagadnienia opisanego
w punkcie pierwszym postanowienia, choç kwestie tam poruszone rozwa˝ane by∏y
przes∏ankowo, w ramach rozwa˝aƒ dotyczàcych zagadnienia, na które udzielono
odpowiedzi.



Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 20 maja 2011 r. 
(III CZP 20/11)

Sàd Najwy˝szy rozpatrzy∏ zagadnienie prawne przedstawione przez Sàd Okr´-
gowy, podejmujàc dnia 20 maja 2011 r. uchwa∏´: 

„Sprawa o zmian´ zawartego w wyroku orzekajàcym rozwód rozstrzy-
gni´cia o miejscu pobytu dziecka podlega rozpoznaniu przez sàd w sk∏adzie
jednego s´dziego.”.

W przedmiotowej sprawie wyrokiem z dnia 17 marca 2010 r. Sàd Okr´gowy roz-
wiàza∏ przez rozwód ma∏˝eƒstwo Paw∏a B. i Urszuli B., powierzajàc obojgu rodzi-
com wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej nad ma∏oletnim synem Hubertem i okreÊla-
jàc miejsce pobytu dziecka przy matce.

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2010 r. wydanym w sk∏adzie jednego s´dzie-
go – Sàd Rejonowy na wniosek Paw∏a B. zmieni∏ orzeczenie zawarte w wyroku roz-
wodowym w ten sposób, ˝e ustali∏ miejsce pobytu ma∏oletniego przy ojcu.

Rozpoznajàc za˝alenie uczestniczki, Sàd Okr´gowy powzià∏ wàtpliwoÊci doty-
czàce sk∏adu sàdu i przedstawi∏ je Sàdowi Najwy˝szemu do rozstrzygni´cia. 

Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, ˝e zgodnie z zasadà ustanowionà w art. 47 § 1 k.p.c.,
w pierwszej instancji sàd rozpoznaje sprawy w sk∏adzie jednego s´dziego, chyba
˝e przepis szczególny stanowi inaczej. Zasada ta – na skutek dzia∏ania art. 13 § 2
k.p.c. – ma zastosowanie równie˝ w post´powaniu nieprocesowym, z wyjàtkiem
ustanowionym w art. 509 k.p.c., zgodnie z którym sk∏ad ∏awniczy jest przewidzia-
ny w sprawach o przysposobienie oraz o pozbawienie lub o ograniczenie w∏adzy
rodzicielskiej.

Przedstawione do rozstrzygni´cia zagadnienie prawne powsta∏o w sprawie
o ustalenie miejsca pobytu dziecka, a ÊciÊlej o zmian´ tego miejsca, okreÊlonego ju˝
w prawomocnym wyroku orzekajàcym rozwód rodziców, w zwiàzku z czym – co uwy-
pukli∏ tak˝e Sàd Okr´gowy – konieczne jest wyjaÊnienie, czy przedmiot tej sprawy
jest obj´ty, u˝ytym wart. 509 k.p.c., poj´ciem „ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej”.

Ustawodawca nie zdefiniowa∏ tego poj´cia ani nie sporzàdzi∏ katalogu miesz-
czàcych si´ w nim spraw, zatem ocena w tym zakresie nale˝y do sàdu. Nale˝y
przy tym pami´taç, ˝e art. 509 k.p.c. ma charakter wyjàtkowy, tote˝ powinien byç
wyk∏adany deklaratywnie, ÊciÊle, a w razie istotnych wàtpliwoÊci – zw´˝ajàco.
W zwiàzku z tym w judykaturze Sàdu Najwy˝szego sformu∏owano tez´, ˝e sk∏ad
∏awniczy jest w∏aÊciwy tylko w sprawach o – verba legis – pozbawienie lub ograni-
czenie w∏adzy rodzicielskiej (uzasadnienie uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego z dnia
23 lipca 2008 r., III CZP 74/08, OSNC 2009, Nr 1, poz. 11).
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Wskazówek umo˝liwiajàcych okreÊlenie poj´cia „ograniczenie w∏adzy rodziciel-
skiej” nale˝y poszukiwaç przede wszystkim w przepisach Kodeksu rodzinnego
i opiekuƒczego, które – zw∏aszcza po zmianach dokonanych ustawà z dnia 6 listo-
pada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431) – pozwalajà na dokonanie wyraênej dys-
tynkcji mi´dzy w∏adzà rodzicielskà nad dzieckiem a utrzymywaniem kontaktów
z dzieckiem, które niewàtpliwie wià˝à si´ z miejscem jego przebywania. Z art. 58
§ 1 i art. 113 § 1  k.r.o. wynika obecnie w sposób oczywisty, ˝e utrzymywanie kon-
taktów z dzieckiem (prawo do nich), choç nale˝y do szeroko rozumianych praw ro-
dzicielskich przewidzianych w art. 48 ust. 2 Konstytucji, nie jest sk∏adnikiem w∏adzy
rodzicielskiej w uj´ciu normatywnym. W tej sytuacji, zwa˝ywszy ˝e sfera osobistej
stycznoÊci z dzieckiem jest determinowana miejscem jego pobytu, to miejsce to
– jego okreÊlenie lub zmiana – nie stanowi czynnika w∏adzy rodzicielskiej w rozu-
mieniu art. 95  k.r.o. Poglàd ten mo˝na wywieÊç tak˝e z judykatury Sàdu Najwy˝-
szego majàcej oparcie w przepisach sprzed zmiany dokonanej ustawà z dnia 6 li-
stopada 2008 r. (por. np. uchwa∏a pe∏nego sk∏adu Izby Cywilnej z dnia 18 marca
1968 r., III CZP 70/66, OSNCP 1968, Nr 5, poz. 77 oraz uchwa∏a Sàdu Najwy˝sze-
go z dnia 14 czerwca 1988 r., III CZP 42/88, OSNCP 1989, Nr 10, poz. 156; nieco
odmiennie uchwa∏a sk∏adu siedmiu s´dziów z dnia 8 marca 2006 r., III CZP 98/05,
OSNC 2006, Nr 10, poz. 158). Równie˝ w europejskiej Konwencji o wykonywaniu
praw dzieci, sporzàdzonej w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. (Dz. U. z 2000 r.
Nr 107, poz. 1128), prawo stycznoÊci z dzieckiem zosta∏o ÊciÊle powiàzane z miej-
scem jego pobytu (art. 1 ust. 3).

W tej sytuacji orzekanie o miejscu pobytu dziecka, zw∏aszcza wtedy, gdy w∏a-
dza rodzicielska ˝adnego z rodziców nie zosta∏a odj´ta ani ograniczona, jest decy-
zjà, w której dominujà elementy faktyczne; samo ustalenie miejsca pobytu dziec-
ka, choç dotyczy istotnych spraw rodziny i wp∏ywa na wykonywanie w∏adzy rodzi-
cielskiej, w ˝aden sposób nie wp∏ywa na jej zakres ani nie uszczupla jej pe∏ni (por.
orzeczenie Sàdu Najwy˝szego z dnia 16 listopada 1951 r., C 260/51, OSN 1951,
Nr 3, poz. 90). Nie ma tak˝e podstaw do twierdzenia, aby orzeczenie dotyczàce
ustalenia miejsca pobytu dziecka wiàza∏o si´ bezpoÊrednio z wykonywaniem pie-
czy (art. 95 § 1  k.r.o.), rozumianej jako zespó∏ obowiàzków i uprawnieƒ rodziciel-
skich obejmujàcych trosk´ o dziecko, dbanie o jego komfort psychiczny, wycho-
wanie i rozwój; jest oczywiste, ˝e je˝eli rodzice nieograniczeni we w∏adzy rodziciel-
skiej nie mieszkajà razem, to miejsce pobytu dziecka musi byç arbitralnie – oczy-
wiÊcie z uwzgl´dnieniem jego dobra – okreÊlone przy którymÊ z nich. Sama zmia-
na tego miejsca eo ipso nie zmienia zakresu w∏adzy rodzicielskiej, a w szczególno-
Êci nie ogranicza w∏adzy tego rodzica, u którego dziecko przebywa∏o przed doko-
nanà zmianà. Nie powinna tak˝e, choç pewne zmiany sà nieuniknione, prowadziç
do ograniczenia kontaktów z dzieckiem, których utrzymywanie jest obowiàzkiem
rodziców, szczególnie ze wzgl´du na psychiczny rozwój dziecka. Obowiàzki te



– a tak˝e w∏adza rodzicielska – nie ustajà zresztà równie˝ wtedy, gdy dziecko nie
przebywa u ˝adnego z rodziców, a bezpoÊrednià piecz´ nad nim sprawuje opiekun
lub rodzina zast´pcza (por. art. 1131 § 2  k.r.o.).

W tym stanie rzeczy nale˝y uznaç, ˝e sprawa o zmian´ rozstrzygni´cia o miej-
scu pobytu dziecka nie jest sprawà o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej w rozumie-
niu art. 509 k.p.c., a orzeczenie wydane w tym przedmiocie nie oznacza ogranicze-
nia w∏adzy rodzicielskiej któregoÊ z rodziców (por. postanowienie Sàdu Najwy˝sze-
go z dnia 6 marca 1985 r., III CRN 19/85, niepubl.), Niezale˝nie od argumentów
jurydycznych, taka wyk∏adnia odpowiada racji ustrojowej zawartej w intencjach
prawodawcy, który ustanawiajàc odst´pstwa od zasady jednoosobowego sk∏adu
sàdu, mia∏ na wzgl´dzie sprawy o szczególnym znaczeniu spo∏ecznym, wymaga-
jàce wyjàtkowo wnikliwej i wszechstronnej oceny przez sk∏ady kolegialne (por.
uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 5 lutego 2004 r., III CZP 113/03, OSNC 2005,
Nr 5, poz. 75). Sprawa o ustalenie miejsca pobytu dziecka takiego szczególnego
znaczenia nie ma. 

Z tych przyczyn podj´to uchwa∏´, jak na wst´pie. 
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Spo∏eczna Rada do spraw Alternatywnych Metod 
Rozwiàzywania Konfliktów i Sporów 

przy Ministrze SprawiedliwoÊci

Spo∏eczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiàzywania Konfliktów
i Sporów (zwana dalej „Radà”) zosta∏a powo∏ana zarzàdzeniem Ministra Sprawie-
dliwoÊci Nr 55/05/DNWO z dnia 1 sierpnia 2005 r. na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5
ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199)
jako organ doradczy Ministra SprawiedliwoÊci na okres trzech lat (I kadencja) a na-
st´pnie zarzàdzeniem Ministra SprawiedliwoÊci Nr 24/09/PR z dnia 3 kwietnia
2009 r. na okres pi´ciu lat (II kadencja).

Po zmianach wprowadzonych zarzàdzeniem Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
1 lipca 2011 r. w sk∏ad Rady wchodzi 23 cz∏onków powo∏ywanych przez Ministra
SprawiedliwoÊci spoÊród przedstawicieli nauki oraz majàcych doÊwiadczenie prak-
tyków a tak˝e osób reprezentujàcych nast´pujàce organizacje pozarzàdowe, insty-
tucje naukowe oraz resorty: DolnoÊlàski OÊrodek Mediacji, Fundacj´ „Partners
– Polska”, OÊrodek Negocjacji i Rozwiàzywania Konfliktów, Instytut Stosowanych
Nauk Spo∏ecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Centrum Mediacji, Sto-
warzyszenie Mediatorów Rodzinnych, Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospo-
litej Polskiej, Stowarzyszenie S´dziów Polskich „Iusticia”, Stowarzyszenie S´dziów
Sàdów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenie S´dziów Themis, Ministerstwo Spra-
wiedliwoÊci, Ministerstwo Spraw Wewn´trznych i Administracji i Prokuratur´ Gene-
ralnà (aktualny sk∏ad personalny Rady znajduje si´ na stronie internetowej Minister-
stwa SprawiedliwoÊci w zak∏adce „Mediacje”).

Rada zosta∏a powo∏ana jako instytucja doradcza, opiniodawcza, tworzàca stan-
dardy post´powania mediatora i prowadzenia mediacji, standardy szkolenia, a po-
nadto do opracowania Kodeksu etyki post´powania mediatora, za∏o˝eƒ do ustawy
o ADR, w tym o mediacji, propagowania metod rozwiàzywania konfliktów wÊród
pracowników wymiaru sprawiedliwoÊci, organów Êcigania oraz w spo∏eczeƒstwie
oraz tworzenia warunków instytucjonalnych do rozwoju alternatywnych metod roz-
wiàzywania konfliktów i sporów.

Pierwszym przewodniczàcym Rady zosta∏a wybrana w dniu 5 paêdziernika
2005 r. na pierwszym posiedzeniu Rady z udzia∏em Ministra SprawiedliwoÊci ne-
storka wprowadzania idei mediacji do polskiego wymiaru sprawiedliwoÊci – prezes

SPRAWOZDANIA I INFORMACJE



Polskiego Centrum Mediacji Janina Waluk (zmar∏a w dniu 2 kwietnia 2008 r.). Aktu-
alnie Radzie przewodniczy Ewa Gmurzyƒska.

Cz∏onkowie Rady dzia∏ajà na podstawie regulaminu Spo∏ecznej Rady ds. Alterna-
tywnych Metod Rozwiàzywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze SprawiedliwoÊci,
który zosta∏ uchwalony w dniu 28 listopada 2005 r. na specjalnym posiedzeniu Rady.

W czasie pierwszej kadencji: (paêdziernik 2005 – paêdziernik 2006) Rada przed-
stawi∏a Ministrowi SprawiedliwoÊci nast´pujàce propozycje, opinie i wnioski:
- zaopiniowanie programu obligatoryjnego kierowania do mediacji spraw o roz-

wód i separacj´, w których ma∏˝onkowie majà ma∏oletnie dzieci,
- propozycj´ uzupe∏nienia obecnych przepisów Kodeksu karnego i Kodeksu po-

st´powania karnego dotyczàcych mediacji (projekt przygotowany przez profe-
sora Andrzeja Murzynowskiego),

- wniosek o pomoc w zorganizowaniu konferencji-warsztatów dla s´dziów sàdów
karnych, cywilnych i rodzinnych, których celem mia∏o byç wypracowanie stan-
dardów wspó∏pracy mi´dzy mediatorami a s´dziami,

- projekt zmiany rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci w sprawie wynagro-
dzenia mediatora i podlegajàcych zwrotowi wydatków mediatora w post´powa-
niu mediacyjnym wszcz´tym na podstawie skierowania sàdu,

- wniosek o potwierdzenie trafnoÊci stanowiska Zespo∏u Nr 20, dotyczàcego ko-
niecznoÊci oczekiwania przez rok na wyniki wejÊcia w ˝ycie przepisów o media-
cji w sprawach cywilnych, które zosta∏y wprowadzone ustawà z dnia 28 lipca
2005, która wesz∏a w ˝ycie dnia 10 grudnia 2005 r.,

- wniosek o umo˝liwienie Radzie dokonania analizy funkcjonowania mediacji
w sprawach cywilnych w polskim wymiarze sprawiedliwoÊci z proÊbà o prowa-
dzenie w sàdach monitoringu mediacji w sprawach cywilnych pod kàtem: licz-
by spraw kierowanych do mediacji przez sàdy (z rozbiciem na okr´gi i rodzaje
spraw), liczby mediacji zakoƒczonych ugodà, powodów nie zakoƒczenia me-
diacji w formie ugody, zasad kierowania na mediacje, opinii sàdów na temat
skutecznoÊci mediacji w sprawach cywilnych oraz pracy mediatorów, a tak˝e
wnosi∏a o udost´pnienie jej analiz dotyczàcych monitoringu,

- wniosek o zwolnienie z podatku VAT czynnoÊci mediacyjnych dokonywanych
nieodp∏atnie,

- propozycj´ eksperymentalnego, obligatoryjnego kierowania spraw do mediacji
(rozwód, separacja ma∏˝onków, którzy majà wspólne ma∏oletnie dzieci) w wyty-
powanym okr´gu i szczegó∏owe monitorowanie ca∏ego procesu,

- proÊb´ o przeanalizowanie stawek wynagrodzenia mediatorów, ustalonych roz-
porzàdzeniem Ministra z dnia 30 listopada 2005 r. pod kàtem ich podwy˝szenia,

- opini´ Rady dotyczàcà zmian w k.p.c. a dotyczàcà. obligatoryjnego kierowania
spraw do mediacji (w sprawach rozwodów i separacji, w których wyst´pujà ma-
∏oletnie dzieci). Rada podtrzyma∏a swoje dotychczasowe stanowisko, ˝e jest to
przedwczesne i zaproponowa∏a pilota˝owe wprowadzenie obligatoryjnego kie-
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rowania spraw do mediacji, w jednym czy dwóch okr´gach. Z zadowoleniem
Rada przyj´∏a wyd∏u˝enie czasu trwania mediacji rodzinnych na okres nie krót-
szy ni˝ miesiàc. Zwraca∏a si´ tak˝e o uÊciÊlenie, kiedy dok∏adnie nast´puje wsz-
cz´cie post´powania mediacyjnego itp.

W pierwszym roku swej dzia∏alnoÊci (2006) Rada opracowa∏a standardy: prowa-
dzenia mediacji i post´powania mediatora w sprawach karnych oraz prowadzenia
mediacji i post´powania mediatora.

W 2007 r. Rada uchwali∏a standardy szkolenia mediatorów a w maju 2008 r.
Kodeks etyczny mediatorów polskich.

W preambule Kodeksu etycznego mediatorów polskich Rada podkreÊli∏a, i˝ ce-
lem przyÊwiecajàcym Kodeksowi jest promowanie najwy˝szych standardów etycz-
nych wÊród polskich mediatorów, budowanie wiarygodnoÊci zawodu mediatora
wÊród stron mediacji i szerokiej opinii publicznej, a tak˝e s∏u˝enie pomocà media-
torom w rozstrzyganiu dylematów praktyki zawodowej. Poniewa˝ mediatorom po-
wierzane sà wa˝ne, trudne, a czasem bardzo bolesne sprawy, spoczywa na nich
du˝a odpowiedzialnoÊç, aby nie zawieÊç zaufania stron.

Jako ˝e ze swej natury mediacja jest procesem p∏ynnym i elastycznym, regula-
cje Kodeksu nie zmierzajà do ograniczania swobody i kreatywnoÊci mediatorów.
Kodeks wyznacza standardy ogólne, uznajàc specyfik´ niektórych rodzajów me-
diacji. Rada zach´ca∏a organizacje zrzeszajàce mediatorów poszczególnych
specjalnoÊci do refleksji nad praktykà uprawiania mediacji przez swych cz∏onków
i – jeÊli zajdzie taka potrzeba – do tworzenia regulacji uwzgl´dniajàcych specyfik´
danego typu mediacji.

Kodeks etyczny mediatorów polskich jest ÊciÊle powiàzany ze standardami pro-
wadzenia mediacji i post´powania mediatora og∏oszonymi przez Rad´ w czerwcu
2006 r. Jest naturalnym rozwini´ciem i uzupe∏nieniem standardów o wymiar etycz-
ny pracy mediatora. èród∏em mocy Kodeksu sà wartoÊci etyczne le˝àce u podstaw
tego zawodu. Mediatorzy pomagajà stronom rozwiàzaç konflikt, nie stosujàc ˝ad-
nej formy przymusu ani manipulacji a w swej pracy kierujà si´ uczciwoÊcià, prawo-
Êcià, bezstronnoÊcià i dba∏oÊcià o rzetelny, zgodny z regu∏ami sztuki przebieg me-
diacji. Kodeks nie zast´puje prawa. Mediatorzy powinni znaç i ÊciÊle stosowaç si´
do przepisów prawnych, zw∏aszcza tych, które odnoszà si´ do mediacji.

Rada zach´ca∏a mediatorów prowadzàcych praktyk´ indywidualnà, firmy Êwiad-
czàce us∏ugi mediacyjne i organizacje grupujàce mediatorów, aby dobrowolnie
przyjmowa∏y i stosowa∏y lub zach´ca∏y swych cz∏onków do stosowania Kodeksu.

Od poczàtku swej dzia∏alnoÊci cz∏onkowie Rady zwracali uwag´ kierownictwa
resortu na koniecznoÊç zmiany ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywil-
nych w cz´Êci eliminujàcej koszty mediacji z wydatków sàdowych nawet w spra-
wach, w których strona korzysta z ustawowego bàdê sàdowego zwolnienia
od kosztów, szczególnie w sprawach rodzinnych, jako istotnej bariery dla dalsze-



go rozwoju mediacji rodzinnych w Polsce. Projekt zmiany ustawy o kosztach sàdo-
wych w tej cz´Êci ze szczegó∏owym uzasadnieniem swego stanowiska Rada z∏o˝y-
∏a na r´ce Ministra SprawiedliwoÊci w maju 2009 r.

W 2009 r. Minister SprawiedliwoÊci powo∏a∏ wi´kszoÊç osób b´dàcych cz∏onka-
mi Rady na II kadencj´, która zosta∏a wyd∏u˝ona do pi´ciu lat.

Obecnie, zgodnie ze zmienionym regulaminem Radzie przewodniczy przez rok
jeden z wiceprzewodniczàcych, w poprzednich latach byli nimi Maciej Taƒski i Zbi-
gniew Czwartosz, aktualnie jest nià Ewa Gmurzyƒska.

Do najwa˝niejszych zagadnieƒ obj´tych pracami II kadencji Rady ds. ADR na-
le˝a∏y: organizacja obchodów Mi´dzynarodowego Dnia Mediacji (MDM), w tym
konferencji pt. „Mediacja dla ka˝dego” w dniu 15 paêdziernika 2009 r. poÊwi´co-
nej m.in. propozycjom legislacyjnym majàcym na celu ujednolicenie zasad media-
cji w polskim prawie oraz „Mediacja w systemie wymiaru sprawiedliwoÊci”, która
odby∏a si´ w Ministerstwie SprawiedliwoÊci w dniu 21 paêdzierniku 2010 r.

Z inicjatywy Rady zosta∏a przygotowana ksi´ga dedykowana pami´ci dr Janiny
Waluk „Mediacja” pod redakcjà Lidii Mazowieckiej i wydana w 2009 r. przez Oficy-
n´ a Wolters Kluwer business. Publikacja ta przeznaczona jest dla teoretyków
i praktyków wdra˝ania idei mediacji w Polsce, zawiera omówienie ró˝nych rodza-
jów mediacji, mi´dzynarodowe standardy dotyczàce mediacji, polskie akty prawne
regulujàce mediacj´ i standardy mediacyjne opracowane przez Rad´.

Koordynacja wydarzeƒ w skali ogólnopolskiej:
- przygotowanie i opiniowanie projektów materia∏ów promujàcych mediacj´: pla-

katów, broszur, spotów radiowych itp., w kampanii informacyjnej finansowanej
ze Êrodków Unii Europejskiej,

- udzia∏ w opracowaniu ksià˝ki pt. „Czy tylko sàd rozstrzygnie w sporze? Media-
cja i sàdownictwo polubowne. Informator o alternatywnych sposobach rozwià-
zywania sporów” (pod redakcjà. Agnieszki R´kas), wspó∏finansowanej przez
Uni´ Europejskà w ramach Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego,

- prace i konsultacje legislacyjne dotyczàce zmian w prawnych regulacjach
mediacji, w szczególnoÊci podj´cia uchwa∏y w sprawie projektu zmian prze-
pisów o mediacji w sprawach karnych i w sprawach nieletnich sprawców czynu
karalnego,

- dyskusje, konsultacje i opracowanie za∏o˝eƒ projektu przeprowadzenia szero-
kich konsultacji dotyczàcych uwarunkowaƒ rozwoju i popularyzacji mediacji
w Polsce (tzw. Zielona Ksi´ga Polskiej Mediacji),

- opiniowanie dokumentów i informacji opracowywanych przez inne instytucje,
w tym w szczególnoÊci noty Departamentu Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej i Pra-
wa Europejskiego Ministerstwa SprawiedliwoÊci dotyczàcej stosowania media-
cji w sprawach transgranicznych w ramach procedury wynikajàcej z Konwencji
haskiej dotyczàcej cywilnych aspektów uprowadzeƒ dziecka za granic´,
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- aktywizacji s´dziów i udzieleniu im pomocy w dzia∏aniach na rzecz popularyza-
cji mediacji, w szczególnoÊci poprzez spotkania z s´dziami-koordynatorami ds.
mediacji,

- ró˝norodnych innych dzia∏aƒ na rzecz promocji mediacji oraz innych alterna-
tywnych metod rozwiàzywania konfliktów i sporów.
Obecnie Rada przygotowuje si´ do organizacji Mi´dzynarodowego Dnia Media-

cji w 2011 r. (tradycyjnie tym dniem jest trzeci czwartek paêdziernika) i kolejnej Kon-
ferencji wspó∏organizowanej z Ministerstwem SprawiedliwoÊci i Rzecznikiem Praw
Dziecka przewidzianej na dzieƒ 19 paêdziernika 2011 pod tytu∏em „Mediacja w Pol-
sce – stan i perspektywy”, kontynuuje prace nad Zielonà Ksi´gà Polskiej Mediacji.



Gra˝yna Nauka

Sprawozdanie z konferencji 
„Rodzina a prawo i sàd rodzinny”

(Warszawa, dnia 30 maja – 1 czerwca 2011 r.)

Konferencja nt.: „Rodzina a prawo i sàd rodzinny”, podczas której wr´czono
odznaczenia paƒstwowe, zosta∏a zorganizowana przez Instytut Badaƒ DNA w War-
szawie – wydawc´ kwartalnika „Rodzina i Prawo” przy wspó∏udziale Komisji Spra-
wiedliwoÊci i Praw Cz∏owieka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na wniosek Dyrektora Instytutu – Janusza Stawiarskiego honorowy patronat
nad konferencjà objà∏ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronis∏aw Komorowski.

Miejscem wyk∏adów by∏a Sala Kolumnowa oraz Sala Konstytucyjna Sejmu RP,
natomiast ordery i odznaczenia paƒstwowe wr´czono w Pa∏acu Prezydenckim.

W konferencji udzia∏ wzi´li: Krzysztof Kwiatkowski – Minister SprawiedliwoÊci,
gen. bryg. Krzysztof Parulski – Zast´pca Prokuratora Generalnego, Naczelny Pro-
kurator Wojskowy, Ryszard Kalisz – Przewodniczàcy Komisji SprawiedliwoÊci
i Praw Cz∏owieka Sejmu RP, Janusz Stawiarski – Dyrektor Instytutu Badaƒ DNA,
wielu zaproszonych goÊci oraz s´dziowie rodzinni z ca∏ej Polski, w tym liczna re-
prezentacja Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce. Wyk∏ady po-
prowadzili: prof. zw. dr hab. Marek Andrzejewski – Instytut Nauk Prawnych Polskiej
Akademii Nauk, prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan z Uniwersytetu Âlàskiego,
prof. dr hab. Karol Weitz z Uniwersytetu Warszawskiego, S´dzia Sàdu Okr´gowe-
go dr Hanna Bzdak – Uniwersytet Szczeciƒski, dr Ewa Domaga∏a-ZyÊk z Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw∏a II, psycholog Ewa Wach z Instytutu Eks-
pertyz Sàdowych im. Jana Sehna w Krakowie, Dariusz CieÊlik – Departament Wy-
konania Orzeczeƒ i Probacji Ministerstwa SprawiedliwoÊci, Tamara Uliasz z Depar-
tamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej oraz S´dzia Sà-
du Okr´gowego w Warszawie Robert Zegad∏o – Sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej
Prawa Cywilnego i Redaktor Naczelny „Rodziny i Prawa”.

Jako pierwszy wystàpi∏ J. Stawiarski, który w powitalnych s∏owach powiedzia∏,
˝e celem konferencji jest pog∏´bienie wiedzy s´dziów rodzinnych ale tak˝e integra-
cji Êrodowiska. Zaznaczy∏, ˝e s´dziowie sàdu rodzinnego powinni posiadaç inter-
dyscyplinarne umiej´tnoÊci zawodowe oraz mieç motywacj´ do zajmowania si´
cz´sto bardzo trudnymi, a nawet bolesnymi sprawami ludzkimi. Doda∏, ˝e s´dzio-
wie sàdów rodzinnych wielokrotnie anga˝ujà si´ w prac´ spo∏ecznà na rzecz do-
bra dzieci oraz rodzin pozostajàcych w trudnych warunkach ˝yciowych. Jednocze-
Ênie podkreÊli∏, ˝e szczególne znaczenie dla realizacji praw dziecka i rodziny, pro-
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klamowanych w Konstytucji, ma przede wszystkim rutynowa dzia∏alnoÊç sàdów
rodzinnych. JakoÊç pracy tych sàdów zale˝y od kwalifikacji i zaanga˝owania
zatrudnionych w nich s´dziów. To w∏aÊnie od ich wiedzy prawniczej, zrozumienia,
spostrzegawczoÊci i zaanga˝owania zale˝y cz´sto w∏aÊciwe rozwiàzanie proble-
mów spo∏ecznych dziecka i rodziny.

Dyrektor Stawiarski poinformowa∏, ˝e zwróci∏ si´ do Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej z proÊbà o rozwa˝enie mo˝liwoÊci uhonorowania orderami i odznacze-
niami paƒstwowymi s´dziów rodzinnych. Dyrektor doda∏, ˝e wystàpi∏ równie˝ do
prezesów sàdów okr´gowych w ca∏ej Polsce z proÊbà o przedstawienie s´dziów
do odznaczeƒ. W kolejnych s∏owach J. Stawiarski podzi´kowa∏ Ministrowi Sprawie-
dliwoÊci za poparcie inicjatywy Instytutu i przed∏o˝enie Prezydentowi wniosków
o odznaczenie. Podczas konferencji trzy osoby otrzyma∏y ordery a trzydzieÊci osób
– odznaczenia paƒstwowe.

Nast´pnie R. Kalisz podkreÊli∏, ˝e to tak˝e okazja do wymiany wiedzy i pog∏´bia-
nia doÊwiadczeƒ s´dziów, których rola spo∏eczna jest wielka i ˝eby mogli jà dobrze
wykonywaç. Inspiracjà do zorganizowania konferencji by∏a dyskusja, jaka wynik∏a
w zwiàzku z planowanà nowelizacjà ustawy o ustroju sàdów powszechnych oraz
dotyczàca oceny potrzeby istnienia w sàdach powszechnych wyspecjalizowanych
wydzia∏ów rodzinnych. Zaznaczy∏ przy tym, ˝e tam gdzie emocje powodujà, i˝ zapo-
mina si´ o faktach niezwykle po˝àdane jest posiadanie cech empatii przez s´dzie-
go. Taka cecha s∏u˝yç mo˝e przekonaniu co do s∏usznoÊci rozstrzygni´ç, zarówno
strony, jak i s´dziego. Pomocnà w tym wzgl´dzie jest równie˝ mediacja, bowiem za-
pewnia ona uczestnictwo stron w rozstrzygni´ciu sàdowym, który powinien likwido-
waç patologi´ a nie pog∏´biaç. R. Kalisz podkreÊli∏, ˝e Rzeczypospolita Polska,
zgodnie z art. 1 Konstytucji, jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli: popraw-
nych, ale tak˝e tych co zb∏àdzili lub ponoszà konsekwencje wychowania rodziców
bez ciep∏a rodzinnego i nale˝ytej troski. Dlatego Paƒstwo, w imieniu którego sàdy
wykonujà w∏adz´ sàdowniczà, musi byç gwarantem ochrony praw i wolnoÊci oby-
wateli: przyrodzonej godnoÊci i do godnego ˝ycia. Dlatego – podkreÊli∏ R. Kalisz –
sàdy rodzinne muszà dalej funkcjonowaç, pami´tajàc o swoim spo∏ecznym przes∏a-
niu, poniewa˝ nad tymi, którzy wi´cej potrzebujà, nale˝y si´ g∏´biej pochyliç.

MyÊl t´ kontynuowa∏ K. Kwiatkowski, zauwa˝ajàc, ˝e s´dziowie rodzinni muszà si´
wykazaç szczególnà wra˝liwoÊcià na ludzkà krzywd´, poniewa˝ decyzjami swymi
wchodzà g∏´boko w relacje mi´dzyludzkie. Zauwa˝y∏, ˝e istotnà i po˝àdanà cechà s´-
dziego jest zdolnoÊç do ugodowego za∏atwienia sprawy w sensie materialnym i nie-
materialnym, co nie skaluje konfliktów a jest realizacjà zasady ekonomiki procesowej.
Ponadto podniós∏, ˝e nie ma planów likwidacji któregokolwiek z sàdów rodzinnych.

Nast´pnie przypomnia∏ genez´ powstania sàdownictwa rodzinnego w Polsce,
która wià˝e si´ z utworzeniem sàdów dla nieletnich i powstaniem 1 lipca 1962 r.
pierwszego wydzia∏u rodzinnego w Sàdzie Powiatowym w Katowicach, a rok póê-
niej – w ¸odzi. Zaznaczy∏, ˝e to by∏a spontaniczna decyzja sàdu. Dopiero w 1978 r.



nastàpi∏y zmiany organizacyjne, dajàc podstawy do funkcjonowania najpierw 97
wydzia∏ów rodzinnych, których obecnie jest 330 (uwzgl´dniajàc ∏àcznie sàdy rejo-
nowe i okr´gowe).

Sàdy rodzinne rozwiàzujà problemy zwiàzane z tzw. ciemnà strona ˝ycia – pod-
kreÊli∏ K. Kwiatkowski – tj. zwiàzane z demoralizacjà, uzale˝nieniami, przemocà
i narkotykami, dlatego te˝ cz´Êciej ich rozstrzygni´cia wyprzedzajà liter´ prawa.
Ogrom bólu i emocji towarzyszàcych sprawom rodzinnym wymagajà wszechstron-
noÊci s´dziego rodzinnego i wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki czy krymi-
nalistyki. W tym miejscu przywo∏a∏ statystyki spraw wniesionych i rozpoznanych,
które wskazujà tendencj´ wzrostowà. Zauwa˝y∏, ˝e s´dzia rodzinny kszta∏tuje bez-
poÊrednio wzajemne stosunki rodzinne i wp∏ywa na kszta∏t rodziny. Za niepokojà-
ce – podniós∏ Minister – nale˝y uznaç zjawisko zwi´kszajàcej si´ liczby rozwodów,
demoralizacji i przest´pczoÊci wÊród nieletnich.

Minister podkreÊli∏, ˝e konferencja jest okazjà do wyró˝nienia s´dziów za ugo-
dowe za∏atwienie sporów oraz kontynuacj´ i upowszechnianie mediacji, która ma
ju˝ 13 lat w procesie karnym, 10 lat – w prawie nieletnich i 6 lat w prawie cywilnym.
Wyrazi∏ jednak ˝al, ˝e niekiedy mo˝na spotkaç brak zainteresowania s´dziów i wie-
dzy spo∏eczeƒstwa na temat tej metody rozwiàzywania sporów. Tylko 19% bada-
nych osób s∏ysza∏o o pozasàdowej metodzie rozwiàzywania konfliktów.

Nast´pnie wyk∏ad nt. „Porozumienia i ugody dotyczàce wykonywania w∏adzy
rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem” wyg∏osi∏ R. Zegad∏o. Przypomnia∏,
˝e porozumienia w naszym systemie prawa funkcjonujà dopiero od dwóch lat.
Ze wzgl´du na to, i˝ niejako obok funkcjonujà ugody oraz z uwagi na bliskie zna-
czenie tych poj´ç powstaje pewien problem, który nale˝y wyjaÊniç, ˝eby zrozumieç
do czego stosuje si´ ugod´, a gdzie porozumienie.

R. Zegad∏o przypomnia∏ intencj´ ustawodawcy nowelizujàcego Kodeks rodzin-
ny i opiekuƒczy ustawà z 6 dnia listopada 2008 r., który zmierza∏ do zapewnienia
takiego stanu, aby sytuacja dzieci w sprawach rozwodowych by∏a wnikliwie zbada-
na, niezale˝nie od tego, ˝e istnia∏ i nadal jest przepis, który zobowiàzywa∏ sàd
do przeprowadzenia post´powania dowodowego w tym wzgl´dzie. Nawet zgodny
rozwód rodziców zagra˝a dobru dzieci. Mo˝na si´ spieraç, czy rozwód jest mniej-
szym z∏em dla dzieci, czy pozostawanie w konflikcie, niemniej – zauwa˝y∏ R. Zega-
d∏o – dzieci wolà drugà sytuacj´. Stàd dopuszczenie mo˝liwoÊci wys∏uchania dzie-
ci. W wielu ustawodawstwach Unii Europejskiej rozwód nie zmienia nic we w∏adzy
rodzicielskiej i ˝eby jà ograniczyç, to np. we Francji jeden z rodziców musi zasy-
gnalizowaç zagro˝enie dla dziecka lub musi to zauwa˝yç sam sàd. W Polsce nato-
miast funkcjonuje paternalistyczne/opiekuƒcze podejÊcie. Niemniej kwesti´ pozo-
stawienia w∏adzy obojgu rodzicom promujà Êrodowiska ojcowskie, zw∏aszcza
w kontekÊcie mo˝liwoÊci powierzenia pieczy naprzemiennej.

R. Zegad∏o usystematyzowa∏ motywy przemawiajàce za porozumieniem, zak∏a-
dajàce, i˝ kwestia wykonywania w∏adzy rodzicielskiej, obejmujàca jej powierzenie,
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piecz´ nad osobà i majàtkiem oraz reprezentacj´ dziecka, nie mo˝e byç przedmio-
tem ugody.

Ugoda natomiast jest ÊciÊle umowà ugody wg regulacji k.c. a ugoda sàdowa
lub zawarta przed mediatorem jest tytu∏em egzekucyjnym. W myÊl art. 917 k.c.
strony czynià sobie wzajemne ust´pstwa w zakresie istniejàcego mi´dzy nimi sto-
sunku prawnego w tym celu aby uchyliç niepewnoÊç co do roszczeƒ wynikajàcych
z tego stosunku lub zapewniç ich wykonanie, albo by uchyliç spór istniejàcy lub
mogàcy powstaç w przysz∏oÊci.

Porozumienie jest sui generis ugodà (umowà ugody), ale ma inne znaczenie
praktyczne. W∏adza rodzicielska nie mo˝e byç regulowana w drodze ugody, m.in.
dlatego, ˝e w g∏ównej mierze nie dotyczy treÊci stosunku mi´dzy rodzicami, ale
mi´dzy rodzicami a dzieçmi. Dziecko oczywiÊcie nie jest stronà umowy ugody. Dal-
sze ró˝nice, to: inny tryb zatwierdzenia i konieczna przes∏anka do zatwierdzenia
porozumienia, którà jest przes∏anka zgodnoÊci z dobrem dziecka. Kluczowe ele-
menty porozumienia sà nast´pnie transponowane do orzeczenia (art. 58, 107
k.r.o.). R. Zegad∏o zauwa˝y∏, ˝e pewne niezrozumienie w tym wzgl´dzie wynika
z tego, i˝ specjaliÊci od prawa materialnego i prawa procesowego piszà swoje ko-
mentarze ograniczajàce si´ do wymienionych aspektów (albo materialnoprawnych
albo procesowych) i dlatego komentarze te troch´ si´ rozmijajà.

R. Zegad∏o podniós∏, ˝e dopuszczalne jest prywatne porozumienie, nawet dla
celów zewn´trznych, legitymowania si´ jakimÊ uprawnieniem, niemniej w pewnych
granicach. Tak zatem porozumieniem nie mo˝na zrzec si´ praw rodzicielskich i nie
mo˝na odwróciç orzeczenia sàdowego w zakresie powierzenia w∏adzy rodzicielskiej.
R. Zegad∏o wyrazi∏ te˝ poglàd, który spotka∏ si´ z pewnego rodzaju poruszeniem na
sali, a mianowicie, ˝e prywatnie rodzice mogà zmieniç porozumienie zatwierdzone
przez sàd, je˝eli sàd powierzy∏ im obojgu pe∏nà w∏adz´ rodzicielskà i mogà zmieniaç
zdanie lub elastycznie dostosowywaç wykonanie porozumienia do potrzeb dziecka.
Dopuszczenie takiej praktyki jest oczywistà konsekwencjà wspólnej w∏adzy rodziciel-
skiej i uchyla zarzut paternalizmu i nadmiernej ingerencji sàdu.

Porozumienie mo˝e stanowiç tak˝e baz´ do uregulowania pieczy naprzemien-
nej w celu wspólnego wykonywania w∏adzy rodzicielskiej. S´dzia przedstawi∏ wzór
takiego porozumienia. W praktyce do sprawowania pieczy naprzemiennej zbli˝ony
jest tak˝e tradycyjny model z szerokim rozmiarem kontaktów. Piecza naprzemien-
na nie oznacza zawsze równego podzia∏u czasu sprawowania bie˝àcej pieczy.
Przy pieczy naprzemiennej powstaje pytanie o sens rozstrzygania o kontaktach,
a przecie˝ w orzeczeniu rozwodowym sàd obligatoryjnie orzeka o kontaktach.
Niemniej jednak przy pieczy naprzemiennej nadal istnieje problem kontaktów,
co mo˝na uregulowaç porozumieniem. Wówczas b´dzie chodzi∏o o kontakt z tym
rodzicem, który w danym przedziale czasu nie sprawuje bezpoÊredniej pieczy.
Zapisanie w porozumieniu, ˝e ten rodzic ma okreÊlone uprawnienia do kontaktu,
np. telefonicznego, nie tylko umo˝liwi sàdowi uczyniç zadoÊç obowiàzkowi orze-



czenia o kontaktach, ale tak˝e ma walor praktyczny jako istotny element wspó∏-
dzia∏ania rodziców.

JeÊli zaÊ ma miejsce nierówna repartycja w∏adzy rodzicielskiej, to wówczas
w modelu ustawowym rodzic majàcy ograniczonà w∏adz´ rodzicielskà ma jedynie
uprawnienie do kontaktów. Zdaniem S´dziego, mo˝na jednak sobie wyobraziç po-
rozumienie, zgodnie z którym rodzic ograniczony we w∏adzy rodzicielskiej sprawu-
je w okreÊlonym czasie bie˝àcà piecz´. Z ustawy nie wynika wcale, ˝e ogranicze-
nie ma zawsze polegaç na odj´ciu bie˝àcej pieczy.

R. Zegad∏o zaznaczy∏, ˝e wa˝nà sprawà jest zawarcie w porozumieniu kwestii
dotyczàcych wzajemnego informowania si´ rodziców o sytuacji dziecka, a tak˝e
stwierdzenia o mo˝liwoÊci kontaktu z innymi krewnymi i informowania si´ o tym.
Im bardziej jest ono szczegó∏owe, tym lepiej, bowiem tym bardziej eliminuje póê-
niejsze spory, a przede wszystkim identyfikuje i uwzgl´dnia potrzeby dziecka,
a tak˝e oznacza ich zrozumienie przez samych rodziców.

E. Domaga∏a-ZyÊk, w wyk∏adzie nt. „Naprzemienny model opieki nad dzieckiem.
Psychologiczne aspekty wspó∏czesnego ojcostwa”, omówi∏a kwesti´ wi´zi oraz zna-
czenia matki i ojca w rozwoju emocjonalnym dziecka w oparciu o badania w∏asne
oraz amerykaƒskich ekspertów. Przypomnia∏a i rozwin´∏a poglàd E. Fromma: „Mi∏oÊç
matki jest mi∏oÊcià bezinteresownà. Na mi∏oÊç ojca trzeba sobie zas∏u˝yç.”. Tezà wyj-
Êciowà wyk∏adu by∏o natomiast twierdzenie, ˝e „Ka˝dy ojciec jest osobà znaczàcà”,
tj. ma wp∏yw na rozwój dziecka w ka˝dym wieku i w odniesieniu do ka˝dej p∏ci.

Zaznaczy∏a, ˝e od 1919 r. funkcjonuje poj´cie „Europa bez ojców” i od tego
okresu mo˝na mówiç o kryzysie ojcostwa. Stan taki wynika tak˝e z tego, ˝e dla
m´˝czyzn dziecko, rodzina przesta∏y byç celem, dziecko przestaje byç dziedzicem
a ojciec pe∏ni cz´sto rol´ „drugiej mamy”. Popularne jest tak˝e ograniczenie roli oj-
ca do „dawcy nasienia” i nazywanie ojcem aktualnego partnera matki. E. Domaga-
∏a-ZyÊk podnios∏a równie˝, ˝e ˝arty i lekcewa˝àce wyra˝anie si´ o ojcach sà wyra-
zem przekonania, ˝e w rodzinie niepodzielnà w∏adz´ sprawuje kobieta. Z kolei sto-
sunkowo nowym problemem w Polsce jest kwestia eurosieroctwa i euroojcostwa
oraz coraz bardziej rozpowszechniony jest model indywidualnego ˝ycia tzw. „sin-
gla”. To zaÊ prowadzi do os∏abienia relacji wewnàtrzrodzinnych.

Wed∏ug badaƒ nad problemem, brak ojca ma wp∏yw na powodzenie szkolne
dziecka (obni˝a si´ potrzeba osiàgni´ç, s∏absze zdolnoÊci postrzegania, poznawa-
nia Êwiata, wyniki w nauce). Ojciec zaÊ jest tà osobà, która tworzy Êrodowisko
sprzyjajàce rozwojowi dziecka, spe∏nia rol´ czynnika motywujàcego, chocia˝ z re-
gu∏y Êrednia czasu sp´dzanego z nim nie przekracza dwóch godzin. Poza tym po-
chwa∏a ojca ma innà si∏´ ra˝enia. ObecnoÊç matki i ojca gwarantuje realizacj´
uzdolnieƒ oraz marzeƒ dziecka.

E. Domaga∏a-ZyÊk omówi∏a równie˝ rol´ ojca w ˝yciu codziennym dziecka
w kontekÊcie sprawowania opieki naprzemiennej. Zauwa˝y∏a, ˝e przedmiotem po-
rozumieƒ jest równy podzia∏ praw i obowiàzków rodziców wobec dziecka. Rozwód
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rodziców niszczy bezpieczeƒstwo dziecka, ale piecza naprzemienna stwarza wra-
˝enie utrzymania dotychczasowego stanu. Niemniej sprawowanie pieczy naprze-
miennej powoduje wàtpliwoÊci, czy w rzeczywistoÊci brane jest pod uwag´ dobro
dziecka czy tylko potrzeby rodziców. Dziecko przemieszczajàc si´ od rodzica
do rodzica obcià˝one jest dodatkowymi ci´˝arami, np.: musi pami´taç co zabraç
ze sobà. W efekcie równie˝ powstaje taka sytuacja – postrzegana przez dzieci –
˝e zamiast dwóch domów nie ma w ogóle domu i wsz´dzie czuje si´ goÊciem.
To zaÊ powoduje rozszczepienie to˝samoÊci i utrudnia relacje rówieÊnicze. W wie-
ku nastoletnim rodzi to powa˝ne problemy zarówno dla dziecka, jak i rodziców.
Poza tym status materialny dziecka wcale nie wzrasta.

Konkluzjà wyk∏adu by∏o stwierdzenie, ˝e po rozwodzie rodziców nie ma rozwiàzaƒ
dobrych, a ka˝de jest próbà naprawienia wadliwego stanu. E. Domaga∏a-ZyÊk przy-
pomnia∏a równie˝ koncepcj´ personalizmu Jana Paw∏a II, dla którego centrum stano-
wi osoba ludzka, która jest takim dobrem, ˝e nie mo˝e byç potraktowane jako przed-
miot u˝ycia a jedynym i pe∏nowartoÊciowym odniesieniem do niej jest mi∏oÊç, która nie
jest reglamentowana zarzàdzeniem. Dlatego te˝ ˝adne rozwiàzanie prawne nie mo˝e
byç stosowane jako eksperyment w sprawach odnoszàcych si´ do sytuacji dziecka
po rozwodzie rodziców. Dobre relacje mi´dzy rodzicami i wspieranie tych dobrych
relacji w sytuacji nieutrzymania jednoÊci rodziny i orzeczenia rozwodu s∏u˝à rozwojo-
wi dziecka, na czym powinni skupiç si´ specjaliÊci z zakresu psychologii.

O obowiàzkach cià˝àcych na s´dziach rodzinnych w sprawach rodzinnych
mówi∏ M. Andrzejewski.

Na wst´pie M. Andrzejewski zaznaczy∏, ˝e sàdy rodzinne sà niezwykle wa˝ne
i tak samo wa˝ni sà s´dziowie rodzinni. Kiedy mowa jest jednak o wspieraniu ro-
dziny i pracy na rzecz rodziny nale˝y mieç na uwadze, ˝e konieczna jest pomoc
wielu instytucji, ˝e konieczna jest pomoc spo∏eczna, tj. instytucji pomocy spo∏ecz-
nej, oÊwiaty, Policji, instytucji pozarzàdowych, zwiàzków wyznaniowych, którzy sà
partnerami sàdu. W tym miejscu M. Andrzejwski wspomnia∏, ˝e dobru dziecka
i rodziny nie s∏u˝à zmiany w ustawie o ustroju sàdów powszechnych, w postaci
dopuszczenia mo˝liwoÊci zlikwidowania tych sàdów.

M. Andrzejewski podkreÊli∏, ˝e prawo formalne stanowi norm´ wspó∏rz´dnà
w stosunku do prawa materialnego i one ∏àcznie stanowià podstawy wspó∏pracy
sàdów rodzinnych z innymi instytucjami, co nale˝y braç pod uwag´ przy tworzeniu
prawa. To rodzi koniecznoÊç przeprowadzenia oceny, czy ustawodawca dokona∏
nale˝ytego przygotowania na gruncie prawa formalnego, przygotowania do wspó∏-
pracy sàdów i instytucji wspó∏pracujàcych z nimi, które mogà byç êród∏em informa-
cji dla sàdu o sytuacji dziecka. Gdy sprawa trafia do sàdu, te instytucje sà êród∏em
informacji i opinii (np. kurator). Bez dobrej wspó∏pracy nie ma dobrej sygnalizacji
o problemach i nale˝y pami´taç, ˝e to partnerstwo dzia∏a w dwie strony.

M. Andrzejewski wspomnia∏ równie˝ o hermetycznoÊci j´zyka prawnego i praw-
niczego, która powoduje problem zrozumienia decyzji sàdowych przez spo∏eczeƒ-



stwo. Sàd zatem – w kontekÊcie wspó∏pracy z innymi instytucjami – pami´taç po-
winien, ˝e nie zawsze osoby reprezentujàce te instytucje dobrze znajà prawo. Sà
specjalistami z danych dziecin: socjologii, psychologii, pedagogiki specjalnej etc.,
ale nie rozumiejà cz´sto prawa, które bywa nadmiernie rozbudowane.

M. Andrzejewski z dezaprobatà odniós∏ si´ do nadmiernie i bardzo szczegó∏o-
wo regulujàcego projektu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast´p-
czej11. Pozytywnie wypowiedzia∏ si´ m.in. w stosunku do wprowadzanych nowych
regulacji dot. rodziny zast´pczej, stworzenia mechanizmu rozpoznawalnoÊci pra-
cownika socjalnego w rejonie, w którym pracuje.

Dla uzmys∏owienia istoty i koniecznoÊci utrzymania odr´bnoÊci sàdownictwa
rodzinnego M. Andrzejewski poleci∏ wszystkim s´dziom ksià˝k´ M. Arczewskiej pt.
„Spo∏eczne role s´dziów rodzinnych”, popartà gruntownymi badaniami naukowy-
mi Autorki.

Stwierdzi∏ równie˝, ˝e ˝eby wspó∏praca przebiega∏a dobrze, nale˝y po pierwsze
szanowaç partnerów. Po drugie nale˝y tak˝e mieç na uwadze specyfik´ rozwiàzy-
wanego problemu ze wzgl´du na jego z∏o˝onoÊç i wieloaspektowoÊç. PodkreÊli∏
równie˝, ˝e pokora w stosunku do dziedzin pozaprawnych jest pewnym stopniem
oceny profesjonalizmu s´dziego. Twórcy sàdów rodzinnych, wg m.in. wiedzy czer-
panej z ksià˝ki F. Zedlera22, zak∏adali, ˝e sàdy rodzinne b´dà obudowane siecià
specjalistów. Obserwujàc jednak trzydziestoletnià praktyk´ istnienia sàdownictwa
rodzinnego mo˝na zauwa˝yç pewne niedopracowanie w tej materii. Pewnym
asumptem do spotkania na niniejszej konferencji jest równie˝ ustawa o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zast´pczej nad dzieckiem. Niewàtpliwie wp∏ynie ona
na funkcjonowanie sàdów rodzinnych. Prace nad systemem pieczy zast´pczej
rozpocz´to 10 lat temu, zmieniajàc ustawy: k.r.o., o pomocy spo∏ecznej.

Natomiast T. Uliasz przybli˝y∏a uczestnikom konferencji projektowane regulacje
prawne ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast´pczej nad dzieckiem.
Celem ustawy jest profilaktyka i wspieranie rodziny w sytuacjach kryzysowych, co ma
przyczyniç si´ do zahamowania niekorzystnych tendencji niewydolnoÊci rodziny, b´-
dàcej w problemie egzystencjalnym. Ustawa reguluje równie˝ szczegó∏owo rodzinnà
i instytucjonalnà piecz´ zast´pczà, adopcj´ oraz pomoc w usamodzielnianiu si´ wy-
chowanków. Wprowadza asystenta rodziny, placówki wsparcia dziennego (kluby,
Êwietlice) oraz rodzin´ wspierajàcà rodzin´ dysfunkcyjnà, co jest novum w Polsce.

H. Bzdak omówi∏a natomiast obowiàzki sàdu i s´dziów wynikajàce z ustawy
o pomocy spo∏ecznej33 w kontekÊcie naczelnych zasad konstytucyjnych oraz w zw.
z ustawà o przeciwdzia∏aniu przemocy w rodzinie.
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1 Ustawa zosta∏a uchwalona przez Sejm RP dnia 9 czerwca 2011 r., og∏oszona w Dz. U. z 2011 r. Nr 149,
poz. 887 i zacznie obowiàzywaç od dnia 1 stycznia 2012 r.

2 Zob. F. Zedler, Sàdy rodzinne. Wybrane zagadnienia organizacyjne i procesowe, Wydawnictwo Prawnicze,
Warszawa 1984 r.

3 Z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), zwanej dalej „u.p.s.”.
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Art. 6 pkt 14 u.p.s., na u˝ytek tej ustawy, definiuje poj´cie rodziny. Takiej defini-
cji brak jest w k.r.o. Natomiast Konstytucja mówi w art. 18, ˝e „Ma∏˝eƒstwo jako
zwiàzek kobiety i m´˝czyzny, rodzina, macierzyƒstwo i rodzicielstwo znajdujà si´
pod ochronà i opiekà Rzeczypospolitej Polskiej.”. W rozumieniu u.p.s. rodzinà
mogà byç zarówno osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostajàce jednak
ze sobà w faktycznym zwiàzku, wspólnie zamieszkujàce i gospodarujàce. Definicja
obejmuje zatem ma∏˝eƒstwa, konkubinaty oraz osoby tej samej p∏ci, które wspól-
nie mieszkajà i prowadzà gospodarstwo domowe. H. Bzdak zauwa˝y∏a, ˝e nie
mo˝na mówiç o zwiàzkach partnerskich osób tej samej p∏ci, poniewa˝ w Polsce
brak jest regulacji prawnej takich zwiàzków, podobnie jak nie ma ich w odniesieniu
do konkubinatów. Jednak˝e, je˝eli konkubenci majà wspólne dzieci pochodzàce
z ich zwiàzku, sà chronieni jako rodzina. Z art. 70 ust. 3 u.p.s. zdaje si´ wynikaç,
˝e ustawa traktuje rodzin´ jako podmiot praw i obowiàzków, chocia˝ nie posiada pod-
miotowoÊci w rozumieniu prawa cywilnego. Stronà post´powania wynikajàcego
z u.p.s. jest zatem ka˝dy cz∏onek rodziny a w szczególnoÊci dziecko.

Na temat wykonania orzeczeƒ w sprawach rodzinnych w praktyce mówi∏ D. CieÊlik,
podkreÊlajàc, ˝e nie wszystko w k.r.o. jest napisane. Praktyka codziennie zaÊ dowodzi,
˝e konkretne okolicznoÊci mogà prowadziç do wàtpliwoÊci przy rozstrzyganiu spraw.
Rozpoznanie sprawy i wydanie postanowienia to – jak porówna∏ mówca – czubek góry
lodowej. Ogromnà cz´Êç zaanga˝owania sàdów stanowià post´powanie wykonawcze,
czynnoÊci administracyjne, kontrolne, wspó∏praca z kuratorami, które trwajà wiele lat.

Zwróci∏ uwag´ na rozsianie przepisów stosowanych przez sàdy rodzinne w usta-
wach kreowanych przez Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (np. regulacje dot. do-
mów dziecka), Ministra Edukacji Narodowej (M∏odzie˝owe OÊrodki Wychowawcze)
i Ministra SprawiedliwoÊci (schroniska dla nieletnich i zak∏ady poprawcze). W ra-
mach nowelizacji ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich, dokonanej ustawà
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast´pczej, znikn´∏y M∏odzie˝owe OÊrodki
Socjoterapii, w których miejsce nie powo∏ano ˝adnych innych rozwiàzaƒ, pozbawia-
jàc sàdy rodzinne alternatywnego miejsca skierowania zaburzonej m∏odzie˝y. Pobyt
w nich uzale˝niony jest od woli kierowanego. Ministerstwo Edukacji Narodowej za-
pewni∏o tylko, ˝e liczba M∏odzie˝owych OÊrodków Wychowawczych zwi´kszy si´.
S´dziowie rodzinni majà równie˝ obowiàzki wynikajàce z ustawy psychiatrycznej,
bowiem wykonujà nadzór, a cz´sto je˝d˝à do szpitali psychiatrycznych i tam sàdzà
oraz prowadzà nadzór pedagogiczny w zak∏adach poprawczych.

Du˝y problem stanowi przymusowe odebranie dziecka. TrudnoÊci wynikajà np.
z powodu ukrywania dziecka i braku narz´dzi, czemu towarzyszy cz´sto bardzo
du˝y konflikt mi´dzy rodzicami.

W tym wzgl´dzie D. CieÊlik zauwa˝y∏ problemy kuratorów, dotyczàce m.in. mo˝-
liwoÊci dostania si´ do mieszkania, przeszukania pomieszczeƒ w celu poszukania
i odebrania osoby. W zwiàzku z tym powo∏ano grup´ roboczà, która ma wypraco-
waç umieszczenie stosownego przepisu (ustawa o Policji czy k.p.c.).



Pewien k∏opot majà równie˝ prokuratorzy, gdy sà zawiadamiani przez kuratora
o niemo˝liwoÊci egzekwowania orzeczeƒ w zakresie odebrania osoby (art. 59811

k.p.c.). Ta sytuacja nie jest penalizowana, ale przepis istnieje i Prokurator General-
ny powinien okreÊliç rol´ prokuratora w post´powaniu. D. CieÊlik wspomnia∏ rów-
nie˝ o projekcie nowelizacji k.p.c., skierowanym do Senatu, który przewiduje kary
pieni´˝ne za utrudnianie kontaktów44 oraz, ˝e w ustawie o przeciwdzia∏aniu alkoho-
lizmowi nie b´dzie przymusowego leczenia, poniewa˝ nie ma leczenia bez zgody
i ch´ci wyleczenia.

Na zakoƒczenie natomiast przywo∏a∏ s∏owa Arystotelesa, wypowiedziane w roz-
wa˝aniach nad paƒstwem, ˝e: „pierwotniejsza od paƒstwa jest rodzina (wspólnota
domowa), z po∏àczenia których powstaje gmina, a dopiero z po∏àczenia gmin
– paƒstwo.”. Mo˝na przyjàç, ˝e dobra rodzina, to dobre paƒstwo. Dlatego celem
paƒstwa jest stworzenie takich warunków i opieki nad rodzinà aby rodzina mog∏a
funkcjonowaç w sposób prawid∏owy.

Pierwszy dzieƒ konferencji zakoƒczy∏a uroczysta kolacja w Galerii Freta na Sta-
rym MieÊcie w Warszawie.

Kolejny dzieƒ rozpoczà∏ si´ od wr´czenia s´dziom rodzinnym orderów i odzna-
czeƒ paƒstwowych, przyznanych przez Prezydenta RP za prac´ na rzecz ugodo-
wego rozstrzygania sporów rodzinnych55. Aktu dekoracji s´dziów oraz osób zas∏u-
˝onych w dzia∏alnoÊci na rzecz polskiego prawa rodzinnego dokona∏ Sekretarz
Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof ¸aszkiewicz.

W czasie odznaczenia wszyscy uczestnicy konferencji mogli goÊciç w Sali Ko-
lumnowej Pa∏acu Prezydenckiego, b´dàc jednoczeÊnie Êwiadkami wyró˝nienia i do-
cenienia pracy s´dziów rodzinnych. Po tej uroczystoÊci uczestnicy przeszli do Sali
Konstytucyjnej Sejmu RP w celu wys∏uchania wyk∏adów drugiego dnia konferencji.

K. Weitz przedstawi∏ problematyk´ zwiàzanà z jurysdykcjà oraz innymi mi´dzy-
narodowymi aspektami dotyczàcymi wykonywania obowiàzku alimentacyjnego.
Omawiajàc rozwój prawa europejskiego w tym zakresie wymieni∏ Konwencj´ bruk-
selskà66, zastàpionà w UE przez rozporzàdzenie Rady (WE) Nr 44/2001 z dnia
22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeƒ sàdowych oraz ich
wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, zwane „I rozporzàdzeniem
brukselskim” lub „Brukselà I”77, Konwencj´ lugaƒskà88, która zastàpiona zosta∏a tzw.
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4 Zob. aktualnie: ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmienia ustawy – Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U.
Nr 144, poz. 854), która wesz∏a w ˝ycie dnia 13 sierpnia 2011 r.

5 Zob.: http://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/art,947,odznaczenia-sedziow-rodzinnych.html
6 Z dnia 27 wrzeÊnia 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeƒ sàdowych w sprawach cywilnych i han-

dlowych (Dz. U. WE z 1972 r., L 299, s. 32).
7 Dz. U. WE z 2001 r., L 12, s. 1.
8 Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeƒ sàdowych w sprawach cywilnych, sporzàdzona w Luga-

no dnia 16 wrzeÊnia 1988 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 10, poz. 132); OÊwiadczenie Rzàdowe z dnia 31 grudnia
1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolità Polskà Konwencji o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeƒ 
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Konwencjà lugaƒskà II99. Rozwój ten zosta∏ zwieƒczony rozporzàdzeniem Rady
(WE) Nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa w∏aÊciwego,
uznawania i wykonywania orzeczeƒ oraz wspó∏pracy w zakresie zobowiàzaƒ alimen-
tacyjnych1100, które zastàpi∏o rozporzàdzenie Nr 44/2001 w zakresie zobowiàzaƒ ali-
mentacyjnych. Wskaza∏ na zastosowanie, w sprawach alimentacyjnych nieobj´-
tych tym rozporzàdzeniem, Konwencji haskiej o mi´dzynarodowym dochodzeniu
alimentów na rzecz dzieci i innych cz∏onków rodziny z dnia 23 listopada 2007 r.1111.
W zakresie prawa w∏aÊciwego wymieni∏ Protokó∏ haski z dnia 23 listopada 2007 r.
o prawie w∏aÊciwym dla zobowiàzaƒ alimentacyjnych, który zosta∏ zatwierdzony
w imieniu Wspólnoty Europejskiej dnia 30 listopada 2009 r. w Brukseli1122.

Jak zaznaczy∏ K. Weitz, rozporzàdzenie Nr 4/2009 pozostaje w Êcis∏ym zwiàzku
z Konwencjà haskà z 2007 r., bowiem zarówno rozporzàdzenie Nr 4/2009 oraz Kon-
wencja haska z 2007 r. i protokó∏ haski zosta∏y tak skonstruowane, aby mo˝liwe
by∏o ich równoleg∏e istnienie oraz stosowanie. Niemniej istotne jest to, ˝e przepisy
rozporzàdzenie Nr 4/2009 majà zastosowanie do post´powaƒ wszcz´tych po jego
wejÊciu w ˝ycie, tj. od dnia 18 czerwca 2011 r. Natomiast dla ustalenia, kiedy
nastàpi∏o wszcz´cie post´powania w rozumieniu art. 75 ust. 1 rozporzàdzenia
Nr 4/2009, za miarodajnà nale˝y uznaç chwil´ wniesienia pozwu, rozumianà we-
d∏ug art. 9 tego rozporzàdzenia, zastosowanego w tym zakresie przez analogi´.

K. Weitz podkreÊli∏, ˝e rozporzàdzenie Nr 4/2009 (tak samo jak wczeÊniejsze
Nr 44/2001) jest aktem prawnym dotyczàcym wspó∏pracy sàdowej w sprawach cy-
wilnych, realizowanej przez paƒstwa cz∏onkowskie Unii Europejskiej.

Konwencja haska ma zastosowanie do orzeczeƒ wydanych przez organy Paƒ-
stwa-Strony Konwencji w przedmiocie obowiàzków alimentacyjnych wynikajàcych
ze stosunków rodzinnych, pokrewieƒstwa, ma∏˝eƒstwa lub powinowactwa oraz

sàdowych w sprawach cywilnych i handlowych, sporzàdzonej w Lugano dnia 16 wrzeÊnia 1988 r., zawie-
rajàce zastrze˝enia do Konwencji (Dz. U. z 2000 r. Nr 10, poz. 133). W stosunku do Polski wesz∏a w ˝ycie
1 lutego 2000 r. Konwencja lugaƒska by∏a równoleg∏a do Konwencji brukselskiej – por. np. motywy Umo-
wy pomi´dzy Wspólnotà Europejskà a Królestwem Danii w sprawie w∏aÊciwoÊci sàdów oraz uznawania
i wykonywania orzeczeƒ sàdowych w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. UE z 2005 r., L 299, s. 62).

9 Konwencja z dnia 30 paêdziernika 2007 r. o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeƒ sàdowych
w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. UE z 2009 r., L 147, s. 5). Wesz∏a w ˝ycie mi´dzy Unià Europej-
skà a Norwegià i Danià 1 stycznia 2010 r., natomiast mi´dzy Unià Europejskà a Szwajcarià 1 stycznia 2011 r.

10 Dz. U. UE z 2009 r., L 7, s. 1, wesz∏o w ˝ycie dnia 18 czerwca 2011 r., opublikowane tak˝e wraz z decyzjà
Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnot´ Europejskà Protoko∏u haskiego
z dnia 23 listopada 2007 r. o prawie w∏aÊciwym dla zobowiàzaƒ alimentacyjnych (2009/941/WE) w „Rodzi-
nie i Prawie” 2011, Nr 17–18, s. 78 i n. 

11 Wydanie polskie Dz. U. UE z 2011 r., L 192, s. 51. Ponadto wczeÊniejsza Konwencja o uznawaniu i wyko-
nywaniu orzeczeƒ odnoszàcych si´ do obowiàzków alimentacyjnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 2, poz. 13);
OÊwiadczenie Rzàdowe z dnia 30 wrzeÊnia 1999 r. w sprawie ratyfikacji przez Rzeczpospolità Polskà Kon-
wencji o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ odnoszàcych si´ do obowiàzków alimentacyjnych, sporzà-
dzonej w Hadze dnia 2 paêdziernika 1973 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 2, poz. 14).

12 Protokó∏ stanowi za∏àcznik do decyzji Rady 2009/941/WE (Dz. U. z 2009 r., L 7, s. 1 i n. oraz „Rodzina i Pra-
wo” 2011, Nr 17–18, s. 117 i n.).



do ugód sàdowych. Zgodnie z art. 60 ust. 2 rozporzàdzenia ma ono pierwszeƒstwo
przed Konwencjà w stosunkach mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi UE.

K. Weitz zwróci∏ uwag´ na to, ˝e nie we wszystkich paƒstwach u˝ywa si´ tych
samych poj´ç i nie zawsze poj´cia t∏umaczone jako Êwiadczenie alimentacyjne
oznacza to samo. Poj´cie „zobowiàzania alimentacyjnego” nie zosta∏o zdefiniowa-
ne w rozporzàdzeniu Nr 4/2009, dlatego ustalenie, jakiego rodzaju zobowiàzania
sà obj´te jego zakresem, wymaga okreÊlenia jego autonomicznego znaczenia.
W celu ustalenia „zobowiàzania alimentacyjnego” mo˝na wykorzystaç dorobek
orzeczniczy Europejskiego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci i doktryny do art. 5 pkt 2
Konwencji brukselskiej oraz art. 5 pkt 2 rozporzàdzenia Nr 44/2001. ZnajomoÊç
tych orzeczeƒ dopiero przyczyni si´ do ustalenia czy dane zobowiàzanie jest zobo-
wiàzaniem alimentacyjnym, czy te˝ nie. Dla przyk∏adu K. Weitz poda∏ Angli´, gdzie
w zwiàzku z rozwodem mo˝na orzec okreÊlonà kwot´, ˝eby utrzymaç stan dobro-
bytu osoby (wówczas Êwiadczenie to spe∏nia funkcj´ alimentacyjnà) lub rozliczyç
dorobek. Rozporzàdzenie stosuje si´ niezale˝nie od postaci alimentów (pieni´˝ne,
niepieni´˝ne) i obejmuje stosunek na przysz∏oÊç i przesz∏oÊç.

Rozporzàdzenie obejmuje poj´cia znane polskiemu porzàdkowi prawnemu, jak
pokrewieƒstwo, powinowactwo, ma∏˝eƒstwo. Nie u˝ywa poj´cia zwiàzków partner-
skich. Istotnà jest wyk∏adnia „stosunku rodzinnego”. W tej kwestii mo˝na zauwa˝yç
dwa kierunki rozumowania. Pierwszym jest przyj´cie, ˝e poj´cie to jest nadrz´dne
wobec ma∏˝eƒstwa, pokrewieƒstwa i powinowactwa, i dlatego nie stanowi ono o ja-
kiejÊ dodatkowej treÊci normatywnej. Nale˝a∏oby przyjàç tak, jak w Rzymie I1133 i II1144,
˝e stosunki rodzinne nie rozciàgajà si´ na stosunki partnerskie i homoseksualne.

Drugi kierunek nawiàzuje do wyk∏adni instrumentów haskich (zw∏aszcza proto-
ko∏u z 2007 r.), co mia∏oby praktyczny wymiar otwierajàcy drog´ do obj´cia rozpo-
rzàdzeniem Nr 4/2009 zobowiàzaƒ alimentacyjnych wynikajàcych ze zwiàzków
partnerskich i ma∏˝eƒstw osób tej samej p∏ci. K. Weitz prognozuje, ˝e ten kierunek
zostanie raczej przyj´ty, mimo braku akceptacji w naszym kraju.

W zakresie roszczeƒ regresowych wypowiedzia∏ si´ ETS w odniesieniu do art. 5
pkt 2 Konwencji brukselskiej, przyjmujàc, ˝e instytucja publiczna spe∏niajàca Êwiadcze-
nie za wierzyciela nie jest podmiotem s∏abszym w relacji do d∏u˝nika, a art. 5 pkt 2 zmie-
rza do tego, aby polepszyç sytuacj´ procesowà wierzyciela alimentacyjnego jako pod-
miotu s∏abszego1155. W Polsce w tym zakresie orzeka si´ decyzjà administracyjnà, zobo-
wiàzujàcà do zwrotu tego, co zap∏aci∏ Skarb Paƒstwa za d∏u˝nika alimentacyjnego, dla-
tego mo˝e powstaç problem ze stosowaniem rozporzàdzenia. Podobnie dyskusyjny
jest regres osób prywatnych i w tym wzgl´dzie b´dzie musia∏ wypowiedzieç si´ ETS.
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13 Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie
prawa w∏aÊciwego dla zobowiàzaƒ umownych (Dz. U. UE z 2008 r., L 177, s. 6, z póên. zm. – tzw. Rzym I).

14 Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 864/2007 z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie pra-
wa w∏aÊciwego dla zobowiàzaƒ pozaumownych (Dz. U. WE z 2007 r., L 199, s. 40 tzw. Rzym II).

15 C 433/01.
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Rozporzàdzenie wyprzedza przepisy krajowe o jurysdykcji w zakresie spraw ali-
mentacyjnych. Jest to novum w stosunku do Brukseli I1166 i IIa1177, które jakiÊ margines
dla prawa krajowego pozostawiajà. ¸àcznikami dla okreÊlenia jurysdykcji sà: zwy-
k∏y pobyt i obywatelstwo. Zwyk∏y pobyt rozumiany jest jako zeÊrodkowanie aktyw-
noÊci osoby, ogó∏ wi´zi, centrum ˝ycia rodziny, jak w Brukseli IIa. Dalsze wskazów-
ki mo˝na znaleêç w orzecznictwie ETS, z którego wynika koniecznoÊç: ustalenia
fizycznego przebywania dziecka, wzi´cia pod uwag´ czasu trwania pobytu i takich
okolicznoÊci, jak ucz´szczanie do szko∏y, zintegrowanie osoby sprawujàcej opiek´
nad dzieckiem. Z kolei obywatelstwo podlega suwerennej regulacji ka˝dego paƒ-
stwa. Problem jawi si´ w przypadku wieloÊci obywatelstwa: czy paƒstwo uznaje
ka˝de z nich za równorz´dne, czy zastosowaç metod´ efektywnoÊci. ETS nie od-
wo∏a∏ si´ do efektywnego obywatelstwa, dlatego – zdaniem K. Weitza – jeÊli stro-
na powo∏a si´ na jakiekolwiek z wielu obywatelstw, to musi byç to uznane.

Rzeczà niedotyczàcà naszego systemu prawnego jest umo˝liwienie za∏atwienia
w jednej sprawie ∏àcznie sprawy alimentacyjnej z w∏adzà rodzicielskà. K. Weitz
podkreÊli∏ równie˝, ˝e nie mo˝na zawrzeç umowy jurysdykcyjnej w sprawach ali-
mentacyjnych dot. dziecka poni˝ej 18-ego roku ˝ycia.

Ponadto K. Weitz zaznaczy∏, ˝e jeÊli chodzi o paƒstwa Unii Europejskiej, to ma-
my do czynienia z podzia∏em na paƒstwa, które sà zwiàzane protoko∏em haskim
i pozosta∏e. Niezwiàzane protoko∏em haskim sà Wielka Brytania i Dania. 

W zakresie wykonywania orzeczeƒ ró˝nice polegajà na tym, ˝e tam gdzie paƒ-
stwo jest zwiàzane protoko∏em haskim – wykonanie nast´puje z mocy prawa bez
exequatur; taki wyrok zagraniczny traktuje si´ jak polski wyrok nadajàc mu klauzu-
l´ wykonalnoÊci. Natomiast w pozosta∏ych przypadkach – uznanie i wykonanie jest
dokonywane w przybli˝eniu jak w Brukseli I, czyli uznanie z mocy prawa ale do wy-
konalnoÊci potrzeba stwierdzenia wykonalnoÊci czyli exequatur. W naszym syste-
mie, do czasu zmian przepisów k.p.c., konieczne jest nadanie klauzuli wykonalno-
Êci wyrokowi zagranicznemu, który ma byç wykonany w Polsce, nawet wtedy gdy
exequatur nie jest wymagane.

M. Pazdan wyk∏ada∏ nt. „Rozwód w nowej ustawie Prawo prywatne mi´dzynaro-
dowe i prawo w∏aÊciwe dla alimentów”. Na wst´pie wspomnia∏ o pracach mi´dzyna-
rodowych, które doprowadzi∏y do przyj´cia rozporzàdzenia Rady z dnia 20 grudnia
2010 r. w sprawie wprowadzenia wzmocnionej wspó∏pracy w sprawach dot. rozwo-
du i separacji (tzw. „Rzym III”). Rozporzàdzenie to ma byç stosowane od 21 czerwca
2012 r. w paƒstwach, które zobowià˝à si´ do wzmocnienia wspó∏pracy w zakresie
rozwodu i separacji1188. Polska do tych paƒstw nie nale˝y. M. Pazdan podniós∏, ˝e war-

16 Por. przypis 8.
17 Rozporzàdzenie Rady (WE) Nr 2001/1003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczàce jurysdykcji oraz uznawania i wy-

konywania orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich oraz w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej,
uchylajàcego rozporzàdzenie (WE) Nr 1347/2000 Dz. U. UE z 2003 r., L 338, s. 1, zwane te˝ „Brukselà II bis”.

18 15 paƒstw UE opowiedzia∏o si´ za przyj´ciem tej odr´bnej regulacji.



to przystàpiç do tej regulacji, poniewa˝ dopuszcza ona wybór prawa w∏aÊciwego.
Strony mog∏yby dokonaç w formie umownej wyboru prawa w∏aÊciwego spoÊród
prawa miejsca wspólnego zwyk∏ego pobytu, prawa ostatniego zwyk∏ego pobytu, o ile
w chwili zawierania umowy jedno z nich tam zamieszkuje, albo wspólnego prawa
ojczystego, albo lex fori prawa siedziby w∏adzy orzekajàcej. W sytuacji przyj´cia
przez Polsk´ tego rozporzàdzenia, nasze krajowe przepisy, dotyczàce w∏aÊciwoÊci
prawa, straci∏yby na wadze, bowiem pierwszeƒstwo mia∏oby rozporzàdzenie.

W chwili obecnej nale˝y jednak liczyç si´ z uregulowaniami krajowymi. Rozwód
jest te˝ regulowany w konwencjach bilateralnych.

M. Pazdan podniós∏, ˝e w nowej ustawie Prawo prywatne mi´dzynarodowe, zwa-
nej dalej „p.p.m.”1199 w art. 54 ust. 1 ustanowiono, ˝e rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa podlega
wspólnemu prawu ojczystemu ma∏˝onków w chwili ˝àdania rozwiàzania ma∏˝eƒstwa.

Nast´pnie zwróci∏ uwag´ na to, i˝ w art. 54 ust. 1 p.p.m. u˝yte jest szerokie
sformu∏owanie „rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa”. Ma to istotne znaczenie praktyczne,
poniewa˝ w niektórych stanach USA np. skazanie na do˝ywotnie wi´zienie jest
przyczynà rozwiàzania ma∏˝eƒstwa w sposób automatyczny. Taki sam skutek
mo˝e powodowaç w niektórych paƒstwach np.: zmiana religii, oÊwiadczenie m´˝a,
zawarcie umowy, orzeczenie organu administracyjnego. Natomiast norma kolizyj-
na musi objàç te wszystkie ró˝ne zdarzenia prowadzàce do rozwiàzania ma∏˝eƒ-
stwa, chocia˝ najcz´Êciej jest nim rozwód, czyli orzeczenie konstytutywne. Jednak
s´dzia polski powinien pami´taç o klauzuli porzàdku publicznego i wydaje si´,
˝e w Polsce nie mo˝na by akceptowaç rozwiàzania ma∏˝eƒstwa przez jednostronne
oÊwiadczenie lub zmian´ wyznania, chocia˝ nie wydaje si´ niemo˝liwe dopusz-
czenie umowy w tym wzgl´dzie.

Kolejnà omówionà sprawà by∏a kwestia dopuszczalnoÊci rozwodu. Zasada roz-
wiàzywalnoÊci ma∏˝eƒstwa jest uznana w wi´kszoÊci ustawodawstwach cywilnych
paƒstw. Niedopuszczenie mo˝liwoÊci rozwodu w danym porzàdku prawnym powo-
duje koniecznoÊç wy∏àczenia zastosowania prawa obcego poprzez zastosowanie
klauzuli porzàdku publicznego, na rzecz zastosowania prawa polskiego.

Przy stosowaniu prawa obcego takie kwestie, jak legitymacja czynna, legityma-
cja bierna, przes∏anki materialnoprawne rozwodu, przes∏anka wa˝nej przyczyny,
pojawiajàca si´ w wielu ustawodawstwach krajowych, wymuszajà koniecznoÊç si´-
gania do obcego orzecznictwa w celu dokonania prawid∏owej oceny, czy konkret-
na okolicznoÊç mo˝e uchodziç za wa˝nà przyczyn´. M. Pazdan podkreÊli∏, ˝e sto-
sujàc prawo obce jesteÊmy skr´powani nie tylko jego brzmieniem ale tak˝e sposo-
bem stosowania go w paƒstwie, w którym obowiàzuje.

W odniesieniu do skutków rozwodu, M. Pazdan podniós∏, ˝e jest problem tzw.
skutków ubocznych. Takim ubocznym skutkiem rozwodu jest mo˝noÊç zawarcia
nowego ma∏˝eƒstwa, którà oceniamy przez innà norm´ kolizyjnà (art. 48 p.p.m.).
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19 Z dnia 4 lutego 2011 r., która wesz∏a w ˝ycie dnia 16 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 432).
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Mo˝e si´ te˝ okazaç, ˝e pewne okolicznoÊci ujawnione w procesie rozwodowym
mogà ograniczaç czy utrudniaç mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa osobie rozwiedzio-
nej. Przeszkody do zawarcia ma∏˝eƒstwa ciàgle sà w ró˝nych paƒstwach zaskaku-
jàce dla nas, a nawet czasem dziwaczne. M. Pazdan wspomnia∏ w tym miejscu
o okresie ochronnym po rozwodzie, jako przeszkodzie do zawarcia ma∏˝eƒstwa,
a tak˝e o stosowaniu przemocy przez jednego z ma∏˝onków w celu uzyskania roz-
wodu we wspó∏dzia∏aniu z kandydatem na drugiego ma∏˝onka. By∏y równie˝ takie
przeszkody, jak mo˝noÊç zawarcia nie wi´cej ni˝ 4 ma∏˝eƒstw w ciàgu ˝ycia.

W kwestii skutków ubocznych wytoczenia powództwa rozwodowego, np.
w kwestii spadkowej, to nie statut rozwodowy, ale statut spadkowy b´dzie rozstrzy-
ga∏. M. Pazdan zwróci∏ uwag´ na problem: czy rozwód b´dzie automatycznie po-
wodowa∏ uchylenie skutków testamentu na rzecz by∏ego ma∏˝onka? Zauwa˝y∏,
˝e sà na Êwiecie systemy dopuszczajàce taki skutek prawny. 

Z kolei w art. 15 ust. 2 rozstrzygni´to kwesti´ prawa w∏aÊciwego dla zmiany na-
zwiska po rozwodzie na rzecz statutu rozwodowego. M. Pazdan wspomnia∏,
˝e w tej kwestii zosta∏a utrzymana myÊl wynikajàca z orzeczenia Sàdu Najwy˝sze-
go, w którego sk∏adzie orzeka∏ obecny na Konferencji s´dzia Sàdu Najwy˝szego
w stanie spoczynku Bronis∏aw Czech, s´dzia sprawozdawca sprawy2200.

Wed∏ug p.p.m. jeÊli osoba posiada podwójne prawo ojczyste (np. polskie obok
innego paƒstwa), to uznajemy obywatelstwo polskie, zgodnie z art. 2 ust. 1 p.p.m.

Do p.p.m. wprowadzono jednak nowy przepis art. 2 ust. 3, który rozstrzyga sy-
tuacje, gdy w ustawie przewidywana jest w∏aÊciwoÊç wspólnego prawa ojczystego.
We wszystkich tych przypadkach, wystarczy zbieg obywatelstwa. Na tle art. 54
p.p.m., je˝eli np. m´˝czyzna by∏by obywatelem polskim i niemieckim a kobieta
obywatelkà niemieckà, to b´dà oni mieli wspólne obywatelstwo niemieckie w rozu-
mieniu tego przepisu.

W orzeczeniu rozwodowym (art. 58 k.r.o.) zachodzi koniecznoÊç rozstrzygni´-
cia o ró˝nych zagadnieniach, o czym decyduje lex fori procesualis, czyli prawo sà-
du orzekajàcego, w∏aÊciwego wed∏ug art. 54 p.p.m. Nale˝y jednak pami´taç,
˝e sàd mo˝e nie mieç jurysdykcji w tych dodatkowych kwestiach. Je˝eli jest jurys-
dykcja, to te dodatkowe rozstrzygni´cia równie˝ majà swoje prawo w∏aÊciwe, które
nale˝y braç pod uwag´ dla tych zagadnieƒ. Niemniej np. nadrz´dna w prawie pol-
skim zasada dobra dziecka mo˝e byç przyczynà odmowy zastosowania obcego
prawa w∏aÊciwego poprzez odwo∏anie si´ do klauzuli porzàdku publicznego.

W art. 54 ust. 2 p.p.m., w braku wspólnego prawa ojczystego, wskazuje si´
prawo wspólnego zamieszkania lub prawo paƒstwa, w którym oboje ma∏˝onko-
wie mieli ostatnie wspólne miejsce pobytu, je˝eli jedno z nich nadal ma tam miej-
sce pobytu. M. Pazdan podkreÊli∏, ˝e p.p.m. wprowadzi∏o obok miejsca zamiesz-

20 Zob. Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 8 sierpnia 2003 r., V CK 6/02 (OSNC 2004, Nr 7–8, poz. 131
oraz Biul. SN 2004, Nr 1, poz. 11).



kania miejsce zwyk∏ego pobytu. W przypadku miejsca zamieszkania i miejsca
zwyk∏ego pobytu pewne cechy sà podobne i wspólne. Nale˝y mieç na uwadze
przes∏ank´ corpus, czyli faktycznego „zakotwiczenia si´” i przes∏ank´ animus,
czyli zamiaru pozostawania tam. Przy miejscu zamieszkania mamy do czynienia
z bardziej daleko idàcym zamiarem zamieszkania, wyra˝ajàcym si´ w powiedze-
niu „tu mieszkamy i mieszkaç b´dziemy”. Natomiast miejsce zwyk∏ego pobytu
oznacza, ˝e gdzieÊ si´ zakotwiczyliÊmy, prosperujemy, mamy prac´ i wszystkie
interesy si´ zeÊrodkowujà/skupiajà w tym miejscu. Mo˝e byç tak, ˝e w Polsce
mamy jeszcze miejsce zamieszkania, ale ju˝ si´ zakotwiczyliÊmy w innym paƒ-
stwie. Nie ma jakichÊ konkretnych przes∏anek przemawiajàcych za przyj´ciem
danego miejsca, trzeba orzekaç majàc na uwadze ducha regulacji i na podsta-
wie konkretnych okolicznoÊci.

W kwestii alimentacji M. Pazdan zwróci∏ uwag´ na rozporzàdzenie Rady (WE)
Nr 4/2009, które zosta∏o wskazane w art. 63 p.p.m. Natomiast art. 15 tego rozpo-
rzàdzenia w kwestii prawa w∏aÊciwego kieruje do protoko∏u haskiego, który ma byç
od tej samej daty, tj. 18 czerwca 2011 r., stosowany w zakresie spraw dotyczàcych
alimentacji2211.

Rozporzàdzenie to ma zastosowanie równie˝ do pewnych zdarzeƒ, które mia∏y
miejsce przed tà datà. Nie uchybia konwencjom bilateralnym czy multilateralnym,
ale ma pierwszeƒstwo przed nimi w stosunkach mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi,
np. dot. to umów mi´dzy paƒstwami tzw. obozu demokracji ludowej, które sta∏y si´
cz∏onkami Unii Europejskiej.

NowoÊcià w zakresie alimentacji jest dopuszczalnoÊç wyboru prawa – w proto-
kole haskim – dla konkretnego post´powania alimentacyjnego, w umowie zawartej
przed skierowaniem sprawy do sàdu. Wybór prawa jest jednak kontrolowany przez
klauzul´ porzàdku publicznego (art. 7 p.p.m., art. 13 Protoko∏u haskiego).

Ostatni wyk∏ad poprowadzi∏a E. Wach nt. psychologicznych determinantów ze-
znaƒ osób wyst´pujàcych w post´powaniu sàdowym. Mówiàc o uwarunkowaniach
zeznaƒ i wyjaÊnieƒ, przybli˝y∏a determinanty wp∏ywajàce na ich zniekszta∏cenie
i objaÊni∏a na czym polega proces odpami´tywania. 

Ze wzgl´du na selektywny charakter spostrze˝eƒ na zniekszta∏cenie pami´ci
wp∏yw majà silne emocje (powodujàce pseudopercepcj´), czy d∏u˝ej trwajàcy stres
(cz´Êciowa lub ca∏kowita utrata percepcji). èród∏a b∏´dów w spostrze˝eniach ludzi
tkwià w tym, ˝e porównujemy ich, przypisujemy intencje, przewidujemy zachowa-
nie. Niemo˝noÊç rozpoznania pewnych cech wynika zaÊ z dà˝enia do skonstru-
owania spójnego obrazu danej osoby i sàdzenia, ˝e wszystkie dobre rzeczy cho-
dzà ze sobà w parze (tzw. halo-efekt). Poza tym ludzie nadmiernie uwzgl´dniajà
aspekt fizyczny i stosujà stereotypy oparte na przynale˝noÊci do okreÊlonej p∏ci,
grupy spo∏ecznej, zawodowej, wiekowej, rasowej itp.
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E. Wach wyjaÊni∏a czynniki zwiàzane z procesami pami´ci, tj. zapami´tywanie
i przechowywanie w pami´ci. Pami´ç wydarzeƒ jest pewnym wypoÊrodkowaniem po-
mi´dzy tym, co faktycznie mia∏o miejsce a tym, co stanowi reprezentowany w skrypcie
pami´ci typowy przebieg wydarzeƒ danego rodzaju. Dzieci dopiero nabywajà skrypty
poznawcze, czyli scenariusze zdarzeƒ, majàce prostà struktur´ i jeÊli m∏odsze dziecko
opowiada o czymÊ, to jest to raczej pami´ç wydarzeƒ a nie odtwarzanie skryptu.

Wskaza∏a równie˝ formy zaburzeƒ zwiàzanych z traumà (silnym prze˝yciem),
którymi mogà byç: amnezja, os∏abienie pami´ci ogólnej, procesy rozcz∏onkowania,
fragmentaryzacja zapami´tanych faktów, pami´ç emocjonalna faktów. Zdarzenia
traumatyczne mogà byç lepiej zapami´tane ni˝ powtarzajàce si´ (chroniczne), ale
mo˝e te˝ wystàpiç amnezja emocjonalna, zwiàzana z negatywnymi uczuciami, po-
wodujàca mechanizm obronny, tj. wyparcie z pami´ci. W trakcie traumy mo˝e wy-
st´powaç równie˝ pami´ç tunelowa, która polega na tym, ˝e pobudzony organizm
powoduje zaw´˝enie pola uwagi i osoba nie widzi, co si´ dzieje w tle. Wyjàtkiem sà
osoby z zaburzeniami psychopatycznymi, które widzà wszystko bezpoÊrednio
i w tle, poniewa˝ one nie anga˝ujà si´ emocjonalnie. E. Wach wskaza∏a równie˝,
˝e psychologia operuje tak˝e takim poj´ciem, jak pami´ç fleszowa, która jest szcze-
gólnym rodzajem pami´ci autobiograficznej, sk∏adajàcej si´ z l´ku, obaw i innego
rodzaju odczuç zmys∏owych. Pami´ç autobiograficzna mo˝e zawieraç b∏´dy, tzn.
pomini´cia i zniekszta∏cenia (fa∏szywa pami´ç). Ponadto psychologia operuje poj´-
ciem pami´ci d∏ugoterminowej, która obejmuje pami´ç niedeklaratywnà, tj. automa-
tycznà oraz deklaratywnà, charakteryzujàcà si´ wypowiedziami „wiem, ˝e...”.

E. Wach poda∏a, ˝e amnezja dzieci´ca oznacza niepami´tanie okresu do oko∏o
3 roku ˝ycia. Do 3-go roku ˝ycia dzieci du˝o pami´tajà, mogàc odtworzyç rzeczy-
wistoÊç, ale po tym okresie tracà informacje zapami´tane w tym okresie. Informa-
cje te sà uznawane za kluczowe dla kszta∏towania osobowoÊci i to˝samoÊci. Bywa,
˝e nast´puje okres reminiscencji (przypomnienia) czasu dzieci´cego oko∏o 40-tego,
50-tego roku ˝ycia.

E. Wach zaznaczy∏a równie˝, ˝e przes∏uchanie jest formà komunikacji interper-
sonalnej, w której znaczenie ma równie˝ komunikacja niewerbalna, obejmujàca
sygna∏y niewerbalne. Te zaÊ sà znaczàce, gdy mamy niespójnoÊç mi´dzy mówie-
niem a zachowaniem. Uwaga ta powinna mieç znaczenie praktyczne dla oceny
przes∏uchania.

Obrady zamknà∏ J. Stawiarski, który wyrazi∏ podzi´kowanie wszystkim wyk∏a-
dowcom, zaproszonym goÊciom oraz uczestnikom za udzia∏ i bardzo du˝e zainte-
resowanie omawianymi problemami, zauwa˝ajàc, ˝e tematyka Konferencji zbieg∏a
si´ z nadchodzàcym nazajutrz Dniem Dziecka.

Konferencja zakoƒczy∏a si´ wieczornym spektaklem N´dznicy (Claude-Michel
Schönberg, Les Misérables) w Teatrze Roma.
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Sprawozdanie z XIII Kongresu Stowarzyszenia 
S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce 
„Rodzina w dobie otwartych granic”

(Zakopane, dnia 11–15 wrzeÊnia 2011 r.)

Kongres nt. „Rodzina w dobie otwartych granic” zosta∏ zorganizowany przez
Stowarzyszenie S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce oraz Instytut Badaƒ DNA
w Warszawie – wydawc´ kwartalnika „Rodzina i Prawo”.

Ewa Waszkiewicz – Prezes SSSR powita∏a zaproszonych goÊci i uczestników,
w szczególnoÊci Pierwszego Prezesa Sàdu Najwy˝szego Stanis∏awa Dàbrowskie-
go, który objà∏ honorowy patronat nad tym wydarzeniem, Ryszarda P´ka – Wice-
przewodniczàcego Krajowej Rady Sàdownictwa oraz goÊci z zagranicy: Josepha
Moyersoena – Przewodniczàcego International Association of youth and family jud-
ges and magistrates czyli Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia S´dziów Rodzin-
nych i Nieletnich (dalej: MSSRiN) – s´dziego z W∏och oraz Avril Calder – s´dziego
rodzinnego z Anglii, skarbnika MSSRiN a tak˝e redaktora naczelnego „Chronicle
International Association of youth and family judges and magistrates”.

E. Waszkiewicz podnios∏a, ˝e Stowarzyszenie – w zwiàzku z pracami nad nowe-
lizacjà u.s.p., która wesz∏a w ˝ycie – optowa∏o za obligatoryjnym istnieniem sàdów
rodzinnych w sàdach rejonowych proponujàc – w liÊcie do Prezydenta RP i Dyrek-
tora Biura Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta – kompromisowe rozwiàzanie
utworzenia samodzielnego stanowiska s´dziego ds. rodziny w sàdach liczàcych
mniej ni˝ szeÊciu s´dziów. 

Nast´pnie przemówi∏ Pierwszy Prezes SN, podkreÊlajàc, ˝e z wielkà przyjem-
noÊcià uczestniczy w otwarciu obrad Stowarzyszenia, poniewa˝ w latach siedem-
dziesiàtych ubieg∏ego stulecia przewodniczy∏ wydzia∏owi nieletnich. Zaakcento-
wa∏, ˝e sàdownictwo nieletnich si´ga tradycjà okresu mi´dzywojennego, osiàga-
jàc powa˝ny dorobek organizacyjny i orzeczniczy najpierw w sàdach dla nielet-
nich a nast´pnie tak˝e w rodzinnych. Przypomnia∏, ˝e praca s´dziego rodzinnego
jest nie∏atwà s∏u˝bà a samego s´dziego cechowaç powinna wiedza i talent praw-
niczy, ale tak˝e umiej´tnoÊci pedagoga, psychologa oraz wewn´trznie silna nie-
zawis∏oÊç, zwa˝ywszy, ˝e sprawy rodzinne nale˝à do wa˝kich, ale te˝ do medial-
nie wra˝liwych. Zauwa˝y∏ przy tym, ˝e s´dziowie czasami sà zbyt bierni na relacje
prasowe. Tymczasem wspó∏czesny s´dzia musi uczestniczyç w relacjach medial-
nych, nawet poprzez polemik´ – oczywiÊcie w sposób godny urz´du – z osobami



„opowiadajàcymi g∏upstwa”. St. Dàbrowski zauwa˝y∏ przy tym, ˝e s´dziów rodzin-
nych nie zastàpià nawet najlepsi cywiliÊci, karniÊci czy urz´dnicy. Ponadto od wie-
lu lat nie sà uregulowane zgodnie z zasadà równoÊci szans awanse tej grupy
s´dziów i nie widaç rozwiàzania, które mo˝na by uznaç za optymalne. WykreÊle-
nie wydzia∏ów rodzinnych z katalogu podstawowych wydzia∏ów sàdów powszech-
nych deprecjonuje w pewien sposób s´dziów rodzinnych na tle szans rozwoju za-
wodowego cywilistów czy karnistów, pomimo du˝ego i szerokiego doÊwiadczenia
zawodowego. Jako b∏´dne oceni∏ wprowadzenie dwuw∏adzy w sàdach, w których
organizacja pracy nie b´dzie ju˝ zale˝a∏a od s´dziów. Pierwszy Prezes SN zazna-
czy∏ tak˝e, ˝e konieczny jest kodeks ustrojowy obejmujàcy wszystkie sàdy.
Ponadto wspomnia∏ o problemie niewàtpliwego kryzysu rodziny i kryzysu demo-
graficznego, które wià˝à si´ z otwarciem granic, dwukulturowoÊcià, wyjazdami
i roz∏àczeniem cz∏onków rodziny.

R. P´k zauwa˝y∏, i˝ nawet likwidacja wydzia∏ów rodzinnych nie oznacza∏aby,
˝e sprawy rodzinne przestanà istnieç. Nowelizacjà u.s.p. obni˝ono standard, który
dotychczas by∏ ustawowy, przyjmujàc standard oparty cz´Êciowo na uznaniowoÊci
Ministra, bowiem kryteria ewentualnej likwidacji sàdów rodzinnych w poszczegól-
nych sàdach nikomu nie sà znane. Wiceprzewodniczàcy KRS dobitnie te˝ podkreÊli∏,
˝e b∏àd w sprawie karnej lub cywilnej jest bolesny, ale to co si´ wydarzy w rodzinie
determinuje przysz∏oÊç cz∏owieka. Poinformowa∏ tak˝e, ˝e KRS podj´∏a dzia∏ania
zmierzajàce do opracowania raportu o stanie wymiaru sprawiedliwoÊci. Opracowano
ankiet´ o charakterze socjologicznym, która zosta∏a skierowana do m∏odych s´dziów
w celu ustalenie jak sobie radzà z problemami i brakiem doÊwiadczenia. 

Tematem wiodàcym pierwszego dnia Kongresu by∏y „Zagadnienia prawne
i praktyczne zwiàzane z migracjà rodzin”, obejmujàce nast´pujàce kwestie: ma∏˝eƒ-
stwo i rodzina w uregulowaniach norm kolizyjnych nowego Prawa prywatnego mi´-
dzynarodowego, uznanie ojcostwa w p.p.m. na tle doÊwiadczeƒ w polskim USC,
problem migracji rodzin w krajach Unii Europejskiej, kontakty z dzieckiem rodziców
pracujàcych poza granicami kraju. Zagadnienia te wzbudzi∏y o˝ywionà dyskusj´.
Udzia∏ w niej wzi´li: Pierwszy Prezes SN, s´dziowie SN w st. spoczynku – Bronis∏aw
Czech i Józef Musio∏, dr Magdalena Arczewska z Uniwersytetu Warszawskiego,
s´dzia SO w SR w Szczecinie dr Hanna Bzdak, Przewodniczàcy Krajowej Rady
Kuratorów – Andrzej Martuszewicz, s´dzia SA w SO w Nowym Sàczu – Ewa Rud-
nicka-Danielska, s´dzia SO w Lublinie – Eleonora Por´biak-Tymecka, s´dzia-wizyta-
tor SO w Olsztynie – Teresa Bronowska, s´dzia SO w Olsztynie – El˝bieta Schubert. 

W trakcie wymiany poglàdów wyra˝ono niepokój o to, ˝e ustawodawca zmierza
w kierunku umniejszenia roli rodziny oraz wyprowadzenia spraw rodzinnych
poza sàdy. Podniesiono, ˝e pomys∏ w∏àczenia prawa rodzinnego do cywilnego jest
doÊç powszechnie akceptowany i nieunikniony, co nie uzasadnia jednak likwidacji
specjalizacji wydzia∏ów i s´dziów. Pochwalono wprowadzenie mediacji, jako spo-
sobu wychowania, kszta∏towania postaw obywateli, jej rol´ naprawczà w opozycji
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do dotychczasowej postawy odwetu w imi´ realizacji niejednolitej idei sprawiedli-
woÊci, a przez to mo˝e niezrozumia∏ej dla spo∏eczeƒstwa. PodkreÊlono, ˝e Konsty-
tucja zagwarantowa∏a obywatelom obowiàzek Paƒstwa stania na stra˝y rodziny,
zauwa˝ajàc jednak, ˝e poprzez odp∏atnoÊç mediacji nasz ustawodawca uniemo˝-
liwia ubogim dost´p do sàdu. Marginalizacja spraw rodzinnych mo˝e prowadziç
do katastrofy spo∏ecznej. Zaakcentowano tak˝e, ˝e dla dobra wymiaru sprawiedli-
woÊci konieczna jest praca od podstaw, obejmujàca szerzenie kultury prawnej,
instytucji prawnych czyli uÊwiadamianie prawne spo∏eczeƒstwa. Sàdy majà trudno-
Êci w dementowaniu b∏´dnych przekazów medialnych o sprawach sàdowych. 

Nast´pnie wystàpi J. Moyersoen, udzielajàc odpowiedzi na zadane mu przez
B. Czecha pytanie o stosunek oddalonych pozwów rozwodowych do liczby orze-
czonych rozwodów we W∏oszech. Uczestnicy Kongresu dowiedzieli si´, ˝e w∏oski
s´dzia nie bada przes∏anek, nie pyta czy daç rozwód, tylko w jaki sposób go udzie-
liç, ˝eby by∏o najlepiej dla stron, jakà zastosowaç procedur´. W praktyce sprowa-
dza si´ to w zasadzie do regu∏y: 3 lata oficjalnej separacji a potem rozwód. 

A. Calder przedstawi∏a w imieniu Lorda Justice – Mathew Thorpe jego przemó-
wienie zatytu∏owane „Aktywizm sàdowy. Czy dotar∏ do Polski?”. Przez „aktywizm
sàdowy” nale˝y rozumieç uznanie praktyki rozszerzonej odpowiedzialnoÊci sàdo-
wej w sprawach transgranicznych, w szczególnoÊci w dziedzinach przest´pczoÊci,
upad∏oÊci i spraw rodzinnych. Aktywizm obejmuje istnienie globalnej sieci wyspe-
cjalizowanych s´dziów, gdzie ka˝dy z nich reprezentuje swojà jurysdykcj´ w ra-
mach Mi´dzynarodowej Haskiej Sieci Sàdowniczej. Sta∏e Prezydium: Konferencja
Haska oraz Komisja Europejska zaleci∏y a nawet wezwa∏y Paƒstwa Cz∏onkowskie
do desygnowania s´dziów do tej sieci w celu dà˝enia do osiàgni´cia szybszych,
bardziej spójnych wyników w sprawach transgranicznych oraz ujednolicenia pra-
wa. S´dzia zaanga˝owany w tej sieci jest konsultantem prawa, promotorem poro-
zumienia w sprawach, w których strony ˝yjà w odr´bnych jurysdykcjach. Powinien
byç dost´pny dla s´dziów prowadzàcych proces we w∏aÊciwej jurysdykcji w celu
udzielania informacji i pomocy, w tworzeniu komunikacji bezpoÊredniej, niezale˝-
nie od innych mediów. Równie˝ ma byç dost´pny dla udzielania odpowiedzi na py-
tania od s´dziów z innych jurysdykcji i umo˝liwienia bezpoÊredniej komunikacji s´-
dziów ró˝nych jurysdykcji rozpoznajàcych spraw´. Praca s´dziów w tej sieci opie-
ra si´ zasadzie kontaktów równego z równym. S´dzia zaanga˝owany w sieci ma
pomagaç s´dziom orzecznikom, dlatego sam te˝ powinien byç czynnym orzeczni-
kiem. Polska nie posiada s´dziego w tej sieci, chocia˝ przedstawi∏a kandydata
Konferencji Haskiej. Pretendent ten nie zosta∏ zaakceptowany przez Konferencj´
Haskà, poniewa˝ wskazano osob´ s´dziego, który jest urz´dnikiem a nie czynnym
s´dzià orzekajàcym, co stanowi jedno ze specyficznych kryteriów haskich ustano-
wionych w przyj´tych uchwa∏ach promujàcych dobre praktyki sàdowe. M. Thorpe
uwypukli∏, ˝e praca s´dziego w sieci jest zupe∏nie odr´bna i komplementar-
na w stosunku do organów centralnych spe∏niajàcych swojà funkcj´. S´dzia w tej

124

Gra˝yna Nauka

Rodzina i Prawo Nr 20–21 2012



sieci dzia∏a samodzielnie dla potrzeb post´powania sàdowego, a organy admini-
stracji wykonujà niezale˝nie swoje obowiàzki. Liczna emigracja zarobkowa obywa-
teli jakiegoÊ paƒstwa wzmacnia potrzeb´ delegowania s´dziego z tego kraju
do sieci. Na proÊb´ uczestników Kongresu A. Calder powiedzia∏a, ˝e M. Thorpe
jest przewodniczàcym sàdu rodzinnego Anglii i Walii. Jego tytu∏ lordowski upraw-
nia go do zasiadania w ∏awach Sàdu Najwy˝szego oraz zabierania g∏osu wsz´dzie
tam, gdzie dochodzi do sporów transgranicznych. Wskaza∏a, ˝e w Wielkiej Brytanii
jest ponad pó∏ miliona Polaków.

W tym miejscu s´dzia E. Schubert poinformowa∏a, ˝e Niemcy stworzyli grup´
s´dziów wyspecjalizowanych w sprawach transgranicznych. 

Z kolei J. Moyersoen podjà∏ temat migracji rodzin zauwa˝ajàc, ˝e w trzech kra-
jach europejskich, tj. Francji, Niemczech i W∏oszech coraz cz´Êciej mówi si´
o problemie rozdzielonych migracjà rodzin w imi´ dobra dziecka proklamowane-
go w Konwencji o prawach dziecka (art. 3). S´dzia przybli˝y∏ równie˝ cele i dzia-
∏alnoÊç wspomnianego na wst´pie Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia S´dziów
Rodzinnych, które podejmuje ogólnoÊwiatowe starania dla stworzenia komunika-
cji mi´dzy s´dziami ze wszystkich cz´Êci Êwiata w celu ochrony m∏odzie˝y lub
bezpoÊrednio rodziny. Poda∏ przyk∏ad z ustawodawstwa i praktyki francuskiej,
gdzie ∏àczenie rodzin jest prawem cudzoziemca legalnie przebywajàcego na tere-
nie Francji. Komitet do spraw Dzieci z siedzibà w Genewie zwróci∏ si´ do Francji
o skrócenie procedur zmierzajàcych do ∏àczenia rodzin. Wspomnia∏ tak˝e o pro-
blemie kontaktu s´dziów w∏oskich z mediami. W praktyce w∏oskiej istnieje zbiór
zasad, który wskazuje w jaki sposób nale˝y podchodziç do kwestii dotyczàcych
ma∏oletnich w relacjach z dziennikarzami. Istotà tego dzia∏ania jest ochrona dzie-
ci i rodziny przed publikacjà ich danych osobowych i wizerunków w mediach.
Interesujàce dla polskich prawników mo˝e byç tak˝e rozró˝nienie w prawie w∏o-
skim w∏aÊciwoÊci sàdów w sprawach dotyczàcych sytuacji dzieci, je˝eli sprawa
dotyczy rozwodu rodziców pozostajàcych w zwiàzku ma∏˝eƒskim i w sprawach
dotyczàcych kontaktów z dzieckiem rodziców nie b´dàcych w zwiàzku ma∏˝eƒ-
skim. We W∏oszech w pierwszym przypadku sprawa nale˝y do w∏aÊciwoÊci sàdów
rejonowych rodzinnych, natomiast w drugim – sàdów nieletnich – J. Moyersoen
orzeka w sàdzie nieletnich. 

W sprawie mediów g∏os zabra∏a tak˝e A. Calder, informujàc uczestników,
˝e w Wielkiej Brytanii media nie interesujà si´ sprawami rodzinnymi poniewa˝ nie mo-
gà zamieÊciç ˝adnych danych osobowych ani wizerunku dziecka z tych spraw.
Media mogà upubliczniaç imi´ i nazwisko i wizerunek dziecka ze sprawy go dotyczà-
cej, ale tylko za zgodà sàdu. Taka sytuacja jednak si´ nie zdarza, poniewa˝ redakto-
rzy nie chcà publikowaç informacji o sprawach bez mo˝liwoÊci pokazania dziecka
i innych osób w∏àczonych w spraw´. Poza tym nawet w sytuacjach bardzo porusza-
jàcych opini´ publicznà s´dziowie nie wyra˝ajà zgody na ujawnienie danych osobo-
wych ma∏oletniego, ˝eby publikacje nie rzutowa∏y na jego rozwój i przysz∏oÊç. 
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Wnikliwej analizie poddany zosta∏ problem zatytu∏owany „Polska rodzi-
na w roz∏àczeniu – aspekty prawne i spo∏eczne. Orzeczenia Trybuna∏u Praw Cz∏o-
wieka w Strasburgu”. Wyk∏ady w tej materii wyg∏osili: M. Arczewska, A. Martusze-
wicz, Justyna Chrzanowska z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz s´dzia SO
we Wroc∏awiu Ewa Litowiƒska-Kutera prezentujàca referat w imieniu przedstawi-
ciela Ministerstwa SprawiedliwoÊci – s´dziego Agnieszki R´kas z Departamentu
Praw Cz∏owieka. W tym bloku tematycznym omówiono dzia∏alnoÊç Europejskie-
go Trybuna∏u Praw Cz∏owieka w Strasburgu, Biura Informacji Rady Europy, które
jest êród∏em upowszechniania orzecznictwa ETPCz oraz regulacje Europejskiej
Konwencji Praw Cz∏owieka w zakresie ˝ycia rodzinnego na przyk∏adzie konkret-
nych wyroków. Ochron´ ˝ycia rodzinnego przewiduje art. 8 Konwencji, który
chroni ˝ycie rodzinne, a ponadto prawo do zawarcia ma∏˝eƒstwa (art. 12). W pro-
tokole siódmym jest mowa o zasadzie równoÊci mi´dzy ma∏˝onkami. Sam wyrok
ETPCz nie zamyka sprawy. Orzeczenie musi byç wykonane i to przechodzi
do Komitetu Ministrów Rady Europy. Komitet ma te˝ dalsze uprawnienia, w ra-
mach których mo˝e np. kontrolowaç czy zosta∏y usuni´te naruszenia prawa,
mo˝e domagaç si´ te˝ wszcz´cia odpowiedniego post´powania, np. karnego
w kraju naruszenia.

O socjologicznym uj´ciu wizerunku s´dziego w mediach i manipulacji faktami
mówi∏a dr M. Arczewska. Z kolei transgraniczne problemy rodzinne lub z nieletni-
mi (np. dot. prostytucji nieletnich, kradzie˝y przygranicznych) zasygnalizowa∏
A. Martuszewicz. 

Du˝ym zainteresowaniem s´dziów, ale tak˝e zaproszonych goÊci zagranicz-
nych, cieszy∏y si´ wyk∏ady s´dziego SR w Lublinie dr Jolanty Misztal-Koneckiej
oraz redaktor TVP – Anny Kurz´pa, zatytu∏owane „Cywilnoprawna ochrona rodziny
a media. S´dzia przed kamerà – warsztaty telewizyjne. Regulacje Kodeksu post´-
powania cywilnego dotyczàce kontaktów z mediami”. 

S´dzia J. Musio∏ zach´ci∏ s´dziów, ˝eby nie ustawali w pracach na rzecz dzieci
i rodziny w Polsce, nawet mimo niezrozumienia istoty sàdownictwa rodzinnego
przez urz´dników. Wspomnia∏, ˝e polscy s´dziowie rodzinni pod koniec ubieg∏ego
stulecia wrócili do Mi´dzynarodowego Stowarzyszenia S´dziów Rodzinnych, m.in.
dzi´ki jego uporowi, pracy i cierpliwoÊci wielu innych s´dziów. Przypomnia∏, ˝e Pol-
ska by∏a inicjatorem powstania tego Stowarzyszenia w 1938 r. 

Nie sposób omówiç wszystkich wystàpieƒ i wyk∏adów kilkudniowego Kongresu
S´dziów Rodzinnych. Ze wzgl´du na szczególne zainteresowanie tematykà wystà-
pieƒ dotyczàcych relacji z mediami, publikujemy w niniejszym numerze „Rodziny
i Prawa” oparte na nich artyku∏y J. Misztal-Konieckiej i A. Kurz´py. 

Wspomnieç te˝ nale˝y, ˝e jak co roku obok wyk∏adów i dyskusji na tematy z za-
kresu prawa i sàdownictwa rodzinnego, Stowarzyszenie obradowa∏o w ramach
swojej w∏aÊciwoÊci i zakresu dzia∏alnoÊci. Owocem tych obrad jest uchwa∏a z dnia
14 wrzeÊnia 2011 r. XIII Kongresu Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych
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w Polsce, dost´pna na stronie internetowej SSSR. Stowarzyszenie uchwali∏o m.in.
zobowiàzanie do wystosowania apelu do Ministra SprawiedliwoÊci o niezw∏oczne
powo∏anie s´dziego sieciowego (∏àcznikowego), spoÊród s´dziów orzekajàcych
w sprawach rodzinnych do realizacji zadaƒ wynikajàcych z Konwencji haskiej o cy-
wilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granic´, a tak˝e postulat zakoƒczenia
wieloletnich prac legislacyjnych i uchwalenia kompleksowej regulacji prawa nielet-
nich, dokonania nowelizacji art. 72 § 2 k.r.o. oraz wprowadzenie do k.p.c. komplek-
sowej regulacji normujàcej post´powanie wykonawcze w sprawach opiekuƒczych. 
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Joanna Misztal-Konecka

Podstawy prawne relacji sàdu rodzinnego 
z mass mediami

Wprowadzenie historyczne

Zagadnienie relacji sàdów, a szerzej organów wymiaru sprawiedliwoÊci, z me-
diami dla nadania mu w∏aÊciwego znaczenia musi zostaç ukazane w kontekÊcie hi-
storycznym. Tylko bowiem taka perspektywa pozwala dostrzec jak naturalny jest
udzia∏ przedstawicieli prasy, radia i telewizji w dzia∏alnoÊci sàdów i trybuna∏ów, jak
wpisuje si´ on w zaspokojenie ludzkiej ciekawoÊci i ch´ci interesujàcego sp´dze-
nia wolnego czasu.

Truizmem wydaje si´ twierdzenie, ˝e od wieków ludzie uczestniczyli w wymie-
rzaniu sprawiedliwoÊci. Warto przypomnieç, ˝e w staro˝ytnym Rzymie post´powa-
nie legisakcyjne i formu∏kowe odbywa∏o si´ jawnie: magistratury i s´dziowie wyko-
nywali swoje czynnoÊci na placach publicznych, które z oczywistych wzgl´dów by-
∏y miejscami ogólnodost´pnymi. Dopiero w okresie cesarstwa procesy zamkn´∏y
si´ w budynkach publicznych11. W przekazach o najs∏awniejszym chyba procesie
w dziejach, w którym osàdzono Jezusa Chrystusa, podkreÊlany jest istotny wp∏yw
zebranego t∏umu na decyzj´ o wymiarze kary i jej wykonaniu22.

W poczàtkach paƒstwa polskiego sàdy odbywa∏y si´ w obecnoÊci wszystkich
pe∏noprawnych cz∏onków spo∏ecznoÊci. W Wielkopolsce jeszcze w XV w. procedo-
wano pod go∏ym niebem. Natomiast w Ma∏opolsce Statut wiÊlicki (ok. 1362 r.) dla
zabezpieczenia porzàdku wykluczy∏ obecnoÊç na rozprawie osób niewezwanych
przez s´dziego (ka˝da strona mog∏a przyprowadziç tylko trzy zaufane osoby)33.
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1 A. D´biƒski, Rzymskie prawo prywatne. Kompendium, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 92, 124.
2 Szerzej na temat procesu Jezusa zob. np. P. Âwi´cicka-Wystrychowska, Proces Jezusa w Êwietle prawa

rzymskiego. Studium z zakresu rzymskiego procesu karnego w prowincjach wschodnich w okresie wcze-
snego pryncypatu, Kraków 2005; M. Joƒca, G∏oÊne rzymskie procesy karne, Wroc∏aw 2009, s. 184–210.

3 W. Miszewski, JawnoÊç w procesie cywilnym w zwiàzku z przepisami kodeksu post´powania cywilnego,
„Polski Proces Cywilny” 1933, Nr 1, s. 11.



Sprawowanie wymiaru sprawiedliwoÊci, a zw∏aszcza egzekucje wyroków w spra-
wach karnych, od dawna budzi∏y du˝e zainteresowanie. Zaciekawienie w tym zakre-
sie wzros∏o szczególnie od póênego Êredniowiecza, kiedy wraz z umacnianiem si´
w∏adzy paƒstwowej, coraz silniej rozwija∏ si´ paƒstwowy aparat karania, wypierajà-
cy kary pieni´˝ne stanowiàce wykaz uk∏adu mi´dzy sprawcà a poszkodowanym.
Na bazie analizy libri terribiles Digestów cesarza Justyniana tworzono katalogi od-
straszajàcych kar od kamieniowania i krzy˝owania, przez wieszanie na wid∏ach,
na karze worka koƒczàc. Egzekucje w owych czasach z jednej strony dostarcza∏y
rozrywki i s∏u˝y∏y zdobywaniu popularnoÊci przez rzàdzàcych, z drugiej zaÊ – w in-
tencji w∏adców mia∏y powstrzymywaç przed wstàpieniem na drog´ przest´pstwa.

Do naszych czasów dochowa∏y si´ tylko Êwiadectwa egzekucji królów i królo-
bójców44, zapomniano o straceniu tysi´cy „szarych” ludzi, chyba ˝e kat by∏ wyjàtko-
wo nieudolny, co budzi∏o niezadowolenie widzów55.

Rola mass mediów we wspó∏czesnym Êwiecie

Poczàtkowo, gdy wymiar sprawiedliwoÊci sprawowany by∏ na ogólnodost´p-
nych placach lub innych otwartych terenach, dost´p do informacji o przebiegu
i wyniku procesów mieli wszyscy bezpoÊrednio zainteresowani oraz osoby po-
stronne. Wraz z przeniesieniem si´ s´dziów do zamkni´tych budynków i sal sàdo-
wych pojawili si´ w nich „ciekawscy”, którzy bacznie przyglàdali si´ tokowi rozpra-
wy. Od XX wieku, gdy tempo ˝ycia wyklucza mo˝liwoÊç traktowania pobytu na sa-
li sàdowej jako rozrywki i sposobu sp´dzania wolnego czasu, rol´ obserwatora
i noÊnika przekazu o najciekawszych wydarzeniach sàdowych przej´li dziennika-
rze prasowi, radiowi czy telewizyjni oraz przedstawiciele mediów elektronicznych.

Nie mo˝na przy tym zapominaç, ˝e praca dziennikarza dotkni´ta jest koniecz-
noÊcià pogodzenia co najmniej czterech, cz´sto ze sobà sprzecznych interesów:
interesu prywatnego66, interesu spo∏ecznego77, interesu wymiaru sprawiedliwoÊci
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4 Warto wspomnieç np. o przeprowadzonej w dniu 27 maja 1610 r. egzekucji Fran˜oisa Ravaillaca, zabójcy
Henryka IV Burbona, czy straceniu w dniu 27 listopada 1620 r. na mocy wyroku sàdu sejmowego Micha∏a
Piekarskiego herbu Topór, który oÊmieli∏ si´ zaatakowaç króla Zygmunta III Waz´.

5 K. Sójka-Zieliƒska, Drogi i bezdro˝a prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej Europy, wyd. 2, Wroc∏aw 2010,
s. 92.

6 Ochron´ interesu prywatnego gwarantuje przede wszystkim art. 47 i 51 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). W myÊl art. 47 Konstytucji ka˝dy ma prawo do ochro-
ny prawnej ˝ycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim ˝yciu osobi-
stym. Natomiast art. 51 Konstytucji wskazuje, ˝e nikt nie mo˝e byç obowiàzany inaczej ni˝ na podstawie usta-
wy do ujawniania informacji dotyczàcych jego osoby, a równoczeÊnie ka˝dy ma prawo do ˝àdania sprosto-
wania oraz usuni´cia informacji nieprawdziwych, niepe∏nych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawà.

7 Interes spo∏eczny w kontekÊcie pracy dziennikarza okreÊlony jest przez norm´ art. 14 Konstytucji, w Êwie-
tle której Rzeczpospolita Polska zapewnia wolnoÊç prasy i innych Êrodków spo∏ecznego przekazu. Rów-
noczeÊnie ka˝demu zapewnia si´ wolnoÊç wyra˝ania swoich poglàdów oraz pozyskiwania i rozpowszech-
niania informacji (art. 54 ust. 1 Konstytucji). Warto tak˝e zwróciç uwag´ na norm´ art. 61 Konstytucji sta-
nowiàcà, ˝e obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o dzia∏alnoÊci organów w∏adzy publicznej oraz 



i interesu prasy88. Aby dziennikarz móg∏ przedstawiç informacje w sposób pozwa-
lajàcy na zachowanie w∏aÊciwych proporcji pomi´dzy tymi sprzecznymi interesa-
mi, musi on posiadaç szerokà i odpowiadajàcà prawdzie wiedz´ o toczàcym si´
post´powaniu. Dane w tym zakresie mo˝e czerpaç z w∏asnego dziennikarskiego
Êledztwa, a nadto z informacji rzecznika prasowego sàdu oraz z w∏asnych obser-
wacji poczynionych w toku udzia∏u w rozprawie sàdowej lub zapoznania si´ z ak-
tami sprawy. Ju˝ w tym miejscu nale˝y zauwa˝yç, ˝e sam fakt obowiàzywania
ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej99 nie oznacza
nielimitowanego dost´pu do danych zawartych w aktach sàdowych, który okre-
Êlany jest przepisami ustaw szczególnych (tj. ustaw procesowych)1100 z uwagi
na koniecznoÊç zabezpieczenia prawid∏owego toku post´powania sàdowego
i potrzeb´ ochrony interesów jednostek, w tym ochrony ich ˝ycia prywatnego.
Nie wszystkie bowiem informacje pozostajàce w posiadaniu organów wymiaru
sprawiedliwoÊci majà charakter publiczny, przeciwnie wi´kszoÊç z nich ma cha-
rakter ÊciÊle prywatny1111.

Wskazanie aktów prawnych

O ile we wczeÊniejszych epokach zainteresowanie spo∏eczne budzi∏y zw∏aszcza
post´powania karne, obecnie choç nadal przewa˝ajà relacje z tego rodzaju proce-
sów1122, widaç coraz szersze zwrócenie medialnej uwagi na procesy cywilne z udzia-
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osób pe∏niàcych funkcje publiczne. Prawo to obejmuje równie˝ uzyskiwanie informacji o dzia∏alnoÊci orga-
nów samorzàdu gospodarczego i zawodowego, a tak˝e innych osób oraz jednostek organizacyjnych
w zakresie, w jakim wykonujà one zadania w∏adzy publicznej i gospodarujà mieniem komunalnym lub ma-
jàtkiem Skarbu Paƒstwa. Ograniczenie tego prawa mo˝e nastàpiç wy∏àcznie ze wzgl´du na okreÊlone
w ustawach ochron´ wolnoÊci i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochron´ porzàdku pu-
blicznego, bezpieczeƒstwa lub wa˝nego interesu gospodarczego paƒstwa.

8 Podstawowà racjà istnienia ka˝dego podmiotu gospodarczego jest przynoszenie zysku inwestorowi. Zasa-
da ta dotyczy tak˝e takiego przedsi´wzi´cia jakim jest wydawanie czasopisma, prowadzenie rozg∏oÊni ra-
diowej czy telewizyjnej. W konsekwencji praca dziennikarza ma przynosiç zysk wydawcy, a skoro sensacja
wp∏ywa na przekaz informacji, równie˝ sensacyjne relacje sàdowe mogà zwi´kszaç popularnoÊç mediów.

9 Dz. U. Nr 112, poz. 1198.
10 Tak J. Brol, Sàdowe aspekty prawa prasowego (wybrane zagadnienia), „Nowe Prawo” 1984, Nr 10, s. 5;

J. Sobczak, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2008, s. 187.
11 Szerzej na ten temat zob. J. Sobczak, Prawo prasowe..., s. 184–194.
12 Nawet w literaturze przedmiotu dostrzega si´ zjawisko wi´kszego zainteresowania biegiem post´powaƒ

karnych ni˝ cywilnych. Zob. np. B. Kordasiewicz, Jednostka wobec Êrodków masowego przekazu, Wro-
c∏aw–Warszawa 1991, s. 51; J. Sobczak, Dziennikarz – sprawozdawca sàdowy. Prawa i obowiàzki, Warsza-
wa 2000, s. 9–10; idem, Prawo prasowe..., s. 490. Co istotne, literatura (zw∏aszcza starsza) odnoszàca si´
do udzia∏u mediów w post´powaniach sàdowych koncentruje si´ wyraênie na post´powaniu karnym,
cywilne zwykle pomijajàc lub jedynie o nim wzmiankujàc. Zob. np. M. Szerer, Wymiar sprawiedliwoÊci
a sprawozdanie prasowe, „Paƒstwo i Prawo” 1962, z. 8–9, s. 266–277; J. Parzyƒski, O metodyk´ wspó∏pra-
cy prasy z wymiarem sprawiedliwoÊci, „Zeszyty Prasoznawcze” 1964, Nr 1/2, s. 54–65; M. Bereênicki, Nie-
które aspekty informacji o post´powaniu karnym, „Zeszyty Prasoznawcze” 1969, Nr 1, s. 61–68; M. Szerer,
Aparatura na sali rozpraw, „Paƒstwo i Prawo” 1971, z. 7, s. 109–117; A. Bromer, Granice legalnoÊci kronik
sàdowych w Êrodkach masowego przekazu (artyku∏ dyskusyjny), „Palestra” 1976, Nr 6, s. 4–11.



∏em celebrytów1133 oraz dzia∏ania sàdów rodzinnych w odniesieniu do ma∏oletnich
i nieletnich sprawców najpowa˝niejszych czynów karalnych.

Warto zatem wskazaç, ˝e ramy pozyskiwania informacji o post´powaniach to-
czàcych si´ przed sàdem rozpoznajàcym sprawy rodzinne okreÊlajà akty prawa
mi´dzynarodowego: Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz∏owieka i Podsta-
wowych WolnoÊci, sporzàdzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.1144 i Mi´dzynaro-
dowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, otwarty do podpisu w Nowym Jorku
dnia 19 grudnia 1966 r.1155. WÊród norm prawa krajowego nale˝y wymieniç zw∏aszcza
Konstytucj´ Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., ustaw´ z dnia 26
stycznia 1984 r. – Prawo prasowe1166, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie
do informacji publicznej, ustaw´ z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks post´powania
karnego1177, ustaw´ z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post´powania cywilnego1188

oraz ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich1199.
Z aktów podustawowych wspomnieç trzeba rozporzàdzenie Ministra Sprawiedliwo-
Êci z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urz´dowania sàdów powszechnych2200.

Udzia∏ dziennikarza w rozprawie przed sàdem rodzinnym

W Êwietle art. 9 § zd. 1 k.p.c. rozpoznawanie spraw cywilnych odbywa si´ jaw-
nie, chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej2211. Zgodnie z normà art. 152 k.p.c.
na posiedzenia jawne wst´p na sal´ sàdowà majà nie tylko strony i osoby wezwa-
ne, ale tak˝e wszystkie inne zainteresowane osoby pe∏noletnie. Stàd te˝ dzienni-
karz, o ile jest osobà pe∏noletnià, mo˝e wziàç udzia∏ w jawnym posiedzeniu sàdu.
OczywiÊcie mo˝liwe jest odmówienie dziennikarzowi wst´pu na sal´ rozpraw
w przypadku jej przepe∏nienia2222 czy usuni´cie z sali osoby zak∏ócajàcej porzàdek
czynnoÊci sàdowych2233, co nie oznacza naruszenia zasady jawnoÊci post´powania,
a jedynie jest przejawem dà˝enia do zapewnienia niezb´dnego porzàdku.
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13 E. Nowiƒska, WolnoÊç wypowiedzi prasowej, Warszawa 2007, s. 87.
14 Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.
15 Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167.
16 Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.
17 Dz. U. Nr 89 poz. 555 ze zm.
18 Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.
19 Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.
20 Dz. U. Nr 38, poz. 249 ze zm. 
21 Szerzej na ten temat zob. Z. Miczek, JawnoÊç posiedzeƒ sàdowych w post´powaniu cywilnym i jej wy∏à-

czenia (zagadnienia ogólne), „Ius et Administratio” 2005, z. 2, s. 85–93.
22 W celu zapobie˝eniu ewentualnym problemom technicznym w realizowaniu zasady jawnoÊci § 67 rozpo-

rzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 23 lutego 2007 r. – Regulamin urz´dowania sàdów powszech-
nych okreÊla, ˝e w razie przewidywanego przybycia licznej publicznoÊci, prezes sàdu mo˝e zarzàdziç wy-
danie kart wst´pu na sal´ rozpraw. Mo˝e równie˝ wyznaczyç odpowiednie miejsce dla przedstawicieli pra-
sy i innych Êrodków masowego przekazu.

23 Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070 ze zm.) s´dzia przewodniczàcy sk∏adowi sàdu mo˝e upomnieç osob´, która narusza powag´,



Przedstawiona zasada jawnoÊci posiedzeƒ w post´powaniach toczàcych si´
przed sàdami rozpoznajàcymi sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuƒcze-
go i nieletnich doznaje jednak powa˝nych wy∏omów. Przede wszystkim wy∏àcze-
nie jawnoÊci zewn´trznej mo˝e nastàpiç z urz´du, gdy publiczne rozpoznanie
sprawy zagra˝a porzàdkowi publicznemu lub moralnoÊci lub je˝eli mogà byç
ujawnione okolicznoÊci obj´te ochronà informacji niejawnych (art. 153 § 1 k.p.c.),
bàdê te˝ na wniosek strony, je˝eli podane przez nià przyczyny sàd uzna za uza-
sadnione lub gdy majà byç roztrzàsane szczegó∏y ˝ycia rodzinnego (art. 153 § 2
k.p.c.). Przy drzwiach zamkni´tych odbywa si´ tak˝e post´powanie w sprawach
ma∏˝eƒskich (art. 427 k.p.c.), z tym ˝e brak to˝samej normy w odniesieniu do po-
st´powaƒ ze stosunków mi´dzy rodzicami a dzieçmi. Nadto w sprawach opiekuƒ-
czych osób ma∏oletnich sàd z urz´du zarzàdza odbycie ca∏ego posiedzenia lub je-
go cz´Êci przy drzwiach zamkni´tych, je˝eli przeciwko publicznemu rozpoznaniu
sprawy przemawia dobro ma∏oletniego (art. 5751 k.p.c.). Z wy∏àczeniem jawnoÊci
odbywa si´ tak˝e post´powanie opiekuƒczo-wychowawcze i poprawcze, chyba
˝e jawnoÊç posiedzenia lub rozprawy jest uzasadniona ze wzgl´dów wychowaw-
czych (art. 45 i art. 53 § 1 u.p.n.).

Zestawienie przytoczonych wyjàtków wskazuje, i˝ w wi´kszoÊci spraw pozo-
stajàcych w zainteresowaniu mediów dziennikarz nie b´dzie móg∏ uczestniczyç
w posiedzeniach sàdu. Ewentualnà wiedz´ o toczàcym si´ post´powaniu uzyska
z og∏oszonego publicznie orzeczenia (art. 326 k.p.c.). Nawet bowiem w sprawach
rozpoznawanych przy drzwiach zamkni´tych, zgodnie z wymogami konstytucyj-
nymi, orzeczenie og∏aszane jest publicznie (art. 45 ust. 2 zd. 2 Konstytucji). Usta-
wodawca wprowadzi∏ jednak mo˝liwoÊç zaniechania podania zasadniczych po-
wodów rozstrzygni´cia, je˝eli sprawa by∏a rozpoznawana przy drzwiach zamkni´-
tych wed∏ug przepisów Kodeksu post´powania cywilnego (art. 326 § 3 k.p.c.)
oraz mo˝liwoÊç przytoczenia powodów wyroku z wy∏àczeniem jawnoÊci w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, je˝eli jawnoÊç rozprawy w post´powaniu prowadzonym zgodnie
z przepisami Kodeksu post´powania karnego wy∏àczono w ca∏oÊci lub w cz´Êci
(art. 364 § 2 k.p.k.).

W Êwietle przedstawionych ograniczeƒ jawnoÊci zewn´trznej, odnoszàcych si´
do wi´kszoÊci spraw rozpoznawanych przed sàdami rodzinnymi, w praktyce bez-
przedmiotowe jest rozwa˝anie zagadnienia dopuszczalnoÊci utrwalania przez
przedstawicieli mass mediów przebiegu posiedzenia jawnego za pomocà urzà-
dzeƒ rejestrujàcych dêwi´k i obraz2244.
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spokój lub porzàdek czynnoÊci sàdowych, a po bezskutecznym upomnieniu mo˝e jà wydaliç z sali roz-
praw. Sàd mo˝e wydaliç z sali rozpraw publicznoÊç z powodu jej niew∏aÊciwego zachowania.

24 Szerzej na ten temat J. Misztal-Konecka, Organy wymiaru sprawiedliwoÊci a media w Êwietle przepisów
kodeksu post´powania cywilnego – problemy wybrane (w druku).



Zapoznanie si´ z aktami sprawy przez dziennikarza

Drugim ze êróde∏ informacji co do biegu post´powania sàdowego jest zapozna-
nie si´ z aktami sprawy.

W Êwietle art. 9 § 1 zd. 2 k.p.c. w post´powaniu procesowym cywilnym strony
i uczestnicy post´powania majà prawo przeglàdaç akta sprawy2255 i otrzymywaç odpi-
sy, kopie lub wyciàgi z tych akt. Natomiast w post´powaniu nieprocesowym na pod-
stawie art. 525 k.p.c. akta sprawy sà dost´pne dla ka˝dego, kto potrzeb´ ich przej-
rzenia dostatecznie usprawiedliwi. Brzmienie tych regulacji pozwala na zaj´cie stano-
wiska, ˝e nie jest dopuszczalne udost´pnienie akt post´powania procesowego in-
nym podmiotom ni˝ wskazane w art. 9 § 1 zd. 2 k.p.c.2266, a zatem tak˝e dziennikarzom.
Odmienne stanowisko postulujàce – z uwagi na istnienie luki w prawie – zastosowa-
nie w drodze analogii regulacji Kodeksu post´powania karnego2277, czy te˝ wywodze-
nie dla dziennikarzy prawa przeglàdania akt sprawy z konstytucyjnych zasad wolno-
Êci prasy, wolnoÊci pozyskiwania informacji jawnoÊci rozprawy2288, wydaje si´ nie
do przyj´cia. W szczególnoÊci nie mo˝na wywodziç uprawnienia dziennikarza do za-
poznania si´ z aktami z § 92 ust. 1 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 23
lutego 2007 r. – Regulamin urz´dowania sàdów powszechnych. Wedle tej regulacji
udost´pnienie akt innym osobom ni˝ strony nast´puje po wykazaniu przez nie to˝-
samoÊci oraz uprawnieƒ wynikajàcych z przepisów post´powania sàdowego2299. Re-
gulamin ma znaczenie wy∏àcznie wykonawcze i porzàdkowe, a zatem odwo∏uje si´
do przepisów ustawy procesowej3300; ta zaÊ na udost´pnienie akt dziennikarzom nie
dozwala. Nie mo˝na wi´c uznaç, ˝e skoro ustawa nie statuuje prawa dost´pu do akt,
to wprowadza je regulamin urz´dowania sàdów powszechnych.

W sprawach rozpoznawanych zgodnie z Kodeksem post´powania karnego
art. 156 § 1 k.p.k. gwarantuje prawo przeglàdania akt i sporzàdzania z nich odpi-
sów stronom, podmiotowi okreÊlonemu w art. 416 k.p.k., obroƒcom, pe∏nomocni-
kom i przedstawicielom ustawowym. Nadto za zgodà prezesa sàdu akta mogà byç
udost´pnione równie˝ innym osobom, a zatem tak˝e przedstawicielom mediów.

Nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e przedstawione zró˝nicowanie dost´pnoÊci do akt po-
st´powania sàdowego z uwagi na tryb rozpoznawania sprawy nie wydaje si´ uza-

133

Podstawy prawne relacji sàdu rodzinnego z mass mediami

Rodzina i Prawo Nr 20–21 2012

25 Prawo strony do dost´pu do akt post´powania sàdowego wynika z zasady jawnoÊci i nie wymaga zgody
osoby, której dotyczà (tak wyrok Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 czerw-
ca 2006 r., II SA/Wa 14/06, LEX nr 219347).

26 Tak te˝ S. A. Chomicki, Udost´pnianie dziennikarzom akt sàdowych, „Wspólnota” 1996, Nr 10, s. 14; E. Nowiƒ-
ska, WolnoÊç wypowiedzi..., s. 106; Kodeks post´powania cywilnego. Komentarz, red. T. Ereciƒski, t. 1, wyd. 3,
Warszawa 2009, s. 116; M. Uliasz, Kodeks post´powania cywilnego. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2008,
s. 20–21. Wydaje si´, ˝e ze stanowiskiem tym zgadza si´ tak˝e J. Sobczak, Prawo prasowe..., s. 504.

27 Taki poglàd wyra˝a J. Brol, Sàdowe aspekty..., s. 9.
28 J. Sobczak, Prawo prasowe..., s. 504–506.
29 Wedle E. Nowiƒska, M. du Vall, SprawozdawczoÊç sàdowa (w:) Prawo mediów, red. J. Barta, R. Markiewicz,

A. Matlak, Warszawa 2005, s. 281, udost´pnienie akt dziennikarzom mo˝e wynikaç z regulacji regulaminu.
30 Odmiennie por. E. Nowiƒska, WolnoÊç wypowiedzi..., s. 107.



sadnione, jednak jest wyrazem woli ustawodawcy, co nakazuje jego przestrzega-
nie. Dopóki zatem nie dojdzie do zmiany brzmienia art. 9 k.p.c. w sprawach cywil-
nych procesowych dziennikarze b´dà mieli ograniczonà mo˝liwoÊç zgromadzenia
informacji o toczàcym si´ post´powaniu sàdowym.

Warto w tym miejscu przywo∏aç – oczywiÊcie s∏uszny – wyra˝ony w doktrynie
postulat dokonywania selekcji akt przed ich ewentualnym udost´pnieniem dzienni-
karzowi, zw∏aszcza po to, by nie udost´pniaç danych wra˝liwych3311. Dla osób, które
majà kontakt z rzeczywistoÊcià sàdowà, oczywiste jest, ˝e w wielu przypadkach re-
alizacja tego postulatu jest praktycznie niewykonalna.

Wykorzystanie informacji zdobytych w toku post´powania

Informacje co do toczàcego si´ post´powania sàdowego i jego uczestników ze-
brane przez dziennikarza nie mogà byç ca∏kowicie swobodnie wykorzystywane.
Przede wszystkim art. 13 ust. 1 Prawa prasowego zakazuje wypowiadania w pra-
sie opinii co do rozstrzygni´cia w post´powaniu sàdowym przed wydaniem orze-
czenia w I instancji. Regulacja ta odnosi si´ do post´powania karnego i cywilnego3322.
Ma ona zapobiegaç wywieraniu wp∏ywu przez media na organ orzekajàcy oraz
chroniç dobre imi´ oskar˝onego czy pozwanego przed wydaniem wobec niego
pierwszego orzeczenia3333.

Kolejne ograniczenie wprowadza art. 13 ust. 2 prawa prasowego zakazujàcy
publikacji w prasie danych osobowych3344 i wizerunku osób3355, przeciwko którym to-
czy si´ post´powanie przygotowawcze lub sàdowe, jak równie˝ danych osobo-
wych i wizerunku Êwiadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba ˝e osoby
te wyra˝à na to zgod´3366. Co istotne, w orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego przyjmuje
si´, ˝e zakaz ten rozciàga si´ tak˝e na osoby publiczne3377. W literaturze wyra˝ano
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31 Ibidem, s. 86.
32 E. Nowiƒska, M. du Vall, SprawozdawczoÊç sàdowa..., s. 266; E. Nowiƒska, WolnoÊç wypowiedzi...,

s. 91–92. Na mo˝liwoÊç odmiennej interpretacji zwraca uwag´ B. Kordasiewicz, op. cit., s. 56–57.
33 Ibidem, s. 57.
34 Dane osobowe to wszelkie informacje pozwalajàce na identyfikacj´ osoby chronionej. Nale˝à do nich nie

tylko informacje o imieniu i nazwisku, dacie i miejscu urodzenia czy miejscu zamieszkania, lecz tak˝e in-
ne informacje dotyczàce np. stosunków rodzinnych, wykonywanego zawodu czy miejsca pracy, które
umo˝liwiajà identyfikacj´ osoby w danym Êrodowisku (tak wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 6 czerwca
2003 r., IV CKN 191/01, LEX Nr 424237).

35 Wizerunek to rozpoznawalna podobizna danej osoby bez wzgl´du na technik´ jej wykonania (tak wyrok
Sàdu Najwy˝szego z dnia 6 czerwca 2003 r., IV CKN 191/01, LEX Nr 424237).

36 Na temat znaczenia zgody uprawnionego jako przes∏anki uchylajàcej bezprawnoÊç dzia∏ania szerzej zob.
J. Sieƒczy∏o-Chlabicz, Zgoda uprawnionego na ujawnienie przez pras´ okolicznoÊci z ˝ycia prywatnego,
„Przeglàd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2006, Nr 9, s. 20–24 wraz z powo∏anà literaturà.

37 Wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 18 marca 2008 r., IV CSK 474/07, LEX Nr 365865. Poglàd ten podziela
J. Sobczak, Prawo prasowe..., s. 519. Warto jednak wskazaç, ˝e B. Kordasiewicz, op. cit., s. 53–54, wyra-
˝a poglàd o dopuszczalnoÊci publikacji danych osoby powszechnie znanej, je˝eli opinii publicznej znane
jest powiàzanie danych osoby z konkretnym procesem.



rozbie˝ne poglàdy, cz´Êç przedstawicieli doktryny dopuszcza wyra˝enie zgody
przez sàd na publikacj´ danych osobowych i wizerunku pozwanego3388, cz´Êç zaÊ
– kategorycznie to wyklucza3399.

Nie mo˝na pomijaç tak˝e regulacji zakazujàcych publikowania lub rozpo-
wszechniania w inny sposób informacji utrwalonych za pomocà zapisów fonicz-
nych i wizualnych bez zgody osób udzielajàcych informacji (art. 14 ust. 1 Prawa
prasowego), zakazujàcych publikowania informacji, je˝eli osoba udzielajàca ich
zastrzeg∏a to ze wzgl´du na tajemnic´ zawodowà (art. 14 ust. 2 Prawa prasowego)
oraz zabraniajàcych publikowania informacji oraz danych dotyczàcych prywatnej
sfery ˝ycia, chyba ˝e wià˝e si´ to bezpoÊrednio z dzia∏alnoÊcià publicznà danej
osoby (art. 14 ust. 6 Prawa prasowego).

Szczególnie ochrona sfery ˝ycia prywatnego wydaje si´ aktualna w kontekÊcie
zakresu dzia∏ania sàdów rodzinnych. Ka˝dy ma bowiem prawo do ˝ycia w spoko-
ju przy minimalnej ingerencji w jego ˝ycie prywatne, rodzinne i osobiste, ochrony
czci i dobrego imienia (art. 47 Konstytucji) oraz nienaruszalnoÊci mieszkania
(art. 50 Konstytucji)4400.

Zakoƒczenie

Przeprowadzona analiza ukazuje, ˝e w sprawach rozpoznawanych przez sàdy
rodzinne szczególnie widoczne jest napi´cie mi´dzy zainteresowaniem mediów
a dà˝eniem do ochrony interesu prywatnego. Post´powania o rozwiàzanie ma∏-
˝eƒstw celebrytów, sprawy opiekuƒcze ma∏oletnich, zw∏aszcza te, w których do-
chodzi do odebrania rodzicom prawa sprawowania bie˝àcej pieczy nad dzieckiem,
sprawy dotyczàce czynów karalnych pope∏nionych przez nieletnich sprawców, bu-
dzà ogromne zainteresowanie spo∏eczne; mieszczà si´ one w kr´gu zagadnieƒ,
o których si´ mówi czy nawet plotkuje.

Tymczasem obowiàzujàce regulacje Kodeksu post´powania cywilnego i ustawy
o post´powaniu w sprawach nieletnich w wi´kszoÊci przypadków uniemo˝liwiajà
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38 B. Kordasiewicz, op. cit., s. 53.
39 E. Nowiƒska, M. du Vall, SprawozdawczoÊç sàdowa..., s. 268; E. Nowiƒska, WolnoÊç wypowiedzi...,

s. 92–93; M. Stanowska, Udost´pnianie dziennikarzom akt sàdowych lub prokuratorskich, „Przeglàd Sàdo-
wy” 2001, Nr 10, s. 79.

40 Warto przytoczyç tytu∏em przyk∏adu stanowisko zawarte w wyroku Sàdu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia
15 czerwca 2011 r. (I ACa 477/11, LEX Nr 898647): „Dà˝enie prasy, aby w reporta˝u osiàgnàç zamierzenia
moralizatorskie, powinno mieç swoje granice w wartoÊciach nadrz´dnych, zwiàzanych z jednostkà ludzkà.
Ochrona ustalona w formach prawnych panujàcego porzàdku prawnego mo˝e w niektórych przypadkach
uzasadniaç wkraczanie w pewne sfery ˝ycia prywatnego przez uprawnione podmioty. Jednak prawid∏owa
relacja mi´dzy interesem ogólnym a interesem jednostki w sferze dóbr osobistych nie mo˝e byç naruszona
w sposób krzywdzàcy jednostk´ ludzkà w jej w∏asnym odczuciu, a tak˝e w odczuciu spo∏ecznym Êrodo-
wiska, w którym cz∏owiek ˝yje. Nawet prawdziwoÊç i obiektywnoÊç relacji nie stanowià wystarczajàcego
kryterium dla stwierdzenia, ˝e podanie do wiadomoÊci publicznej informacji identyfikujàcych postacie
zaprezentowane w materiale prasowym jest dopuszczalne.”.



dziennikarzom wzi´cie udzia∏u w posiedzeniach sàdu. Znacznie ograniczony bywa
te˝ dost´p dziennikarzy do akt sprawy.

Z tych wszystkich wzgl´dów na barkach s´dziów rodzinnych i ich prze∏o˝onych
spoczywa wielka odpowiedzialnoÊç. Majà oni bowiem obowiàzek równoczesnego
zagwarantowania realizacji celów wymiaru sprawiedliwoÊci, poszanowania ˝ycia
prywatnego uczestników post´powania sàdowego, jak i realizacji obowiàzków in-
formacyjnych wobec spo∏eczeƒstwa. Oznacza to zatem koniecznoÊç niezwykle
starannego przygotowywania przez rzeczników prasowych sàdów lub upowa˝nio-
nych s´dziów informacji co do toczàcych si´ post´powaƒ oraz uzasadnieƒ orze-
czeƒ, je˝eli sk∏ad orzekajàcy nie zdecyduje si´ na zaniechanie przedstawienia mo-
tywów wydanego orzeczenia. Przepisy prawa prasowego, ani ˝adnego innego ak-
tu prawnego nie uzale˝niajà bowiem dziennikarskiej relacji z przebiegu sporu cy-
wilnego od zgody sàdu lub stron toczàcych takowy spór na jego przedstawienie,
a nadto, ˝e nie ma przeszkód, aby dziennikarz, relacjonujàc taki spór cywilny, opar∏
si´ nie na materiale zgromadzonym przez sàd, lecz na w∏asnych ustaleniach. Za-
wsze zatem dziennikarz dysponuje mo˝liwoÊcià weryfikacji informacji przekaza-
nych przez rzecznika prasowego czy sàd orzekajàcy. Tylko rzetelne informacje mo-
gà uchroniç przedstawicieli wymiaru sprawiedliwoÊci przed usprawiedliwionymi za-
rzutami jednostronnoÊci czy braku nale˝ytej starannoÊci.

W ramach podsumowania nale˝y podkreÊliç, ˝e zapewnienie dziennikarzom
nale˝ytej informacji o toczàcych si´ post´powaniach sàdowych mo˝e spe∏niç wa˝-
kie zadania w zakresie spo∏ecznej kontroli wymiaru sprawiedliwoÊci, a nadto ode-
graç rol´ informacyjnà i ludycznà poprzez przekazanie wieÊci sensacyjnych. Do-
datkowo mo˝e gwarantowaç realizacj´ chyba niedocenianej roli wychowawczej,
zwiàzanej z kszta∏towaniem poszanowania prawa, rozwagi i przezornoÊci ˝yciowej
oraz wyjaÊnieniem zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoÊci.
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Anna Kurz´pa

S´dzia przed kamerà

Wizerunek sàdu w mediach

Niewiele jest osób, które z satysfakcjà oglàdajà swoje wystàpienia w telewizji
lub inne nagrania – nawet te zarejestrowane w sytuacjach prywatnych. Reagujemy
na swój wizerunek z olbrzymià dozà niezadowolenia: to ja tak wyglàdam, robi´ ta-
kie miny, tak gestykuluj´ (?), nigdy wi´cej nie dam si´ sfilmowaç! Z takimi te˝ reak-
cjami niejednokrotnie spotka∏am si´ te˝ w czasie warsztatów medialnych, które
mia∏am okazj´ prowadziç. Analizujàc nagrane w czasie zaj´ç wystàpienia uczestni-
cy sà bardzo cz´sto niezwykle krytyczni wobec siebie. Nie zawsze s∏usznie. Potem
omawiajàc „przypad∏oÊci” okazywa∏o si´, ˝e mo˝na je wyeliminowaç. Cz´sto wy-
starczy ÊwiadomoÊç w∏asnych zachowaƒ, czy niewielkie zmiany w wyglàdzie. Cza-
sami jednak warto popracowaç nad dykcjà czy emisjà g∏osu z logopedà. S´dzio-
wie w swój zawód majà wpisanà koniecznoÊç wystàpieƒ publicznych. Prowa-
dzenie sàdowej rozprawy z udzia∏em stron, Êwiadków i publicznoÊci wymusza dba-
∏oÊç nie tylko o merytorycznà stron´ procesu, ale te˝ starannoÊç w budowaniu zro-
zumia∏ych dla uczestników post´powania wypowiedzi i pytaƒ oraz dba∏oÊç o wy-
glàd, tym bardziej, gdy na sali sà kamery telewizyjne i fotoreporterzy, nie zawsze
akceptowane przez s´dziów.

„Dziennikarz-dobro konieczne” tak zatytu∏owa∏a swój felieton s´dzia Sàdu Naj-
wy˝szego Teresa Romer w kwartalniku „Na wokandzie”. Ten tekst wywo∏a∏ u mnie
niek∏amanà radoÊç, tym bardziej, ˝e du˝a cz´Êç tego numeru czasopisma
(pod wspólnym has∏em „Dobre rady”) dotyczy∏a w∏aÊnie relacji sàd a media. O tym,
˝e nie sà to ∏atwe relacje wie wi´kszoÊç s´dziów i wi´kszoÊç dziennikarzy. Pora
na „przymierze”, którego efektem b´dzie skuteczniejsza edukacja prawna spo∏e-
czeƒstwa? Wydaje si´, ˝e osiàgniecie tego celu powinno le˝eç w interesie jednej
i drugiej strony, choç mo˝e w tym przypadku nie ma dwóch stron? T. Romer przy-
pomina: „To sàdy stojà na stra˝y prawa, zaÊ informowanie o tym, czego i z ja-
kich przyczyn i jak strzegà, nale˝y do dziennikarzy. (...) dziennikarzy nie nale-
˝y si´ baç, tym bardziej ich unikaç. Wystarczy przestrzegaç kilku regu∏, by
kontakt z nimi by∏ satysfakcjonujàcy tak˝e dla s´dziego”11. Jakie sà to regu∏y?
– pozwol´ sobie przytoczyç je w poni˝szych wersach. WczeÊniej – kilka refleksji do-
tyczàcych potrzeby kreowania wizerunku wymiaru sprawiedliwoÊci i budowania
dobrych relacji: sàdownictwo – media.
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Bez wzgl´du na to, czy s´dziowie b´dà przychylni dziennikarzom czy te˝ nie
– dziennikarze sà i b´dà w sàdzie. Mo˝na si´ nawet spodziewaç, ˝e b´dà w coraz
wi´kszym stopniu. Po pierwsze: sàd to „kopalnia goràcych tematów”. Po drugie:
dost´pnoÊç Êrodków technicznych sprawia, ˝e na sal´ sàdowà dociera coraz wi´-
cej kamer – redakcji mediów internetowych. DziÊ coraz wi´cej dzienników praso-
wych i stacji radiowych dysponuje kamerami i wykorzystuje obraz z danego wyda-
rzenia. W ten sposób na sal´ sàdowà mogà trafiç nie tylko profesjonalni dziennika-
rze, operatorzy czy fotoreporterzy, ale bardzo cz´sto m∏odzi, niedoÊwiadczeni stu-
denci, którzy sà anga˝owani do wspó∏pracy w redakcjach internetowych portali.
Potem relacje z procesu (cz´sto niemal bez monta˝u) za poÊrednictwem Internetu
docierajà do szerokich rzesz odbiorców. W „sieci” sà niezliczone przyk∏ady korzyst-
nych i niekorzystnych dla nagranych osób newsów – z punktu widzenia kreowania
wizerunku. Dotar∏am do materia∏u, w którym s´dzia mówi∏ tak szybko, ˝e z trudem
mo˝na by∏o go zrozumieç, a g∏ow´ mia∏ tak pochylonà nad aktami, ˝e niemal nie
by∏o widaç jego twarzy. Widzia∏am newsa, w którym s´dzia odczytujàca wyrok
przez ca∏y czas trzyma∏a si´ za ucho. Bardzo cz´sto przy tzw. medialnych spra-
wach s´dziowie sà tak przera˝eni publicznym wystàpieniem (w jaki niewàtpliwie za-
mienia si´ proces), ˝e widaç olbrzymià trem´ na ich twarzach i w zachowaniu. Czy
na takim wizerunku s´dziom zale˝y? Z pewnoÊcià nie. Dlatego warto, by zaakcep-
towali dziennikarzy jako „dobro konieczne” i poznali podstawowe zasady, którymi
„rzàdzi” si´ telewizja. Ta niestety potrafi obna˝yç nasze s∏aboÊci, defekty i zajrzeç
g∏´boko w oczy. „Telewizji i jej specyficznym wymaganiom trzeba stawiç czo∏a.
A uciekaç nie nale˝y i nie warto”22 – napisa∏ W∏odzimierz Grzelak, wieloletni dzienni-
karz telewizyjny i wyk∏adowca Akademii Telewizyjnej dzia∏ajàcej przy TVP. Dlatego
wiedza o tym jak mówiç, jak wyglàdaç, jakich gestów unikaç przed kamerami mo-
˝e okazaç si´ dla naszego wizerunku niezwykle wa˝na. Chocia˝ opini´ publicznà
kszta∏tujà przede wszystkim fakty, nie bez znaczenia jest sposób przekazywania
wiadomoÊci przez s´dziów. Warto wi´c pami´taç, ˝e o presti˝ zawodu s´dziego
mo˝na zadbaç troszczàc si´ o sposób mówienia do spo∏eczeƒstwa, a tym samym
do dziennikarzy. Prowadzenie rozprawy to wystàpienie publiczne, które rzàdzi
si´ okreÊlonymi zasadami zwiàzanymi z retorykà, a ta jak˝e bliska jest dziennikar-
stwu. Dlatego idàc na sal´ rozpraw warto o tym pami´taç i dobrze si´ przygotowaç
nie tylko pod wzgl´dem merytorycznym. DziÊ termin „kreowanie wizerunku” nie
odnosi si´ jedynie do polityki czy biznesu. Czy si´ z tym chcemy zgodziç czy nie
– dotyczy tak˝e wymiaru sprawiedliwoÊci. Warto wi´c, aby s´dziowie zadali so-
bie pytanie: czy chcemy byç postrzegani wy∏àcznie pod wzgl´dem merytoryczne-
go orzekania, czy te˝ warto zadbaç o taki j´zyk przekazu (werbalnego i niewerbal-
nego), aby dziennikarz (a przede wszystkim strony post´powania) mia∏y poczucie,
˝e sàd mówi rzeczywiÊcie do nich?! Jestem przekonana, ˝e to da si´ pogodziç!
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S´dziowie narzekajà, ˝e na sale rozpraw docierajà dziennikarze bez prawnicze-
go przygotowania, ˝e sà niestosownie ubrani, przeszkadzajà i zak∏ócajà przebieg
rozprawy.

Dziennikarze narzekajà, ˝e sà traktowani jak intruzi i „z∏o konieczne”, a przecie˝
tylko wykonujà swojà prac´, ˝e s´dziowie bardzo cz´sto nie informujà rzecznika
sàdu o przebiegu procesu, ˝e ustnie uzasadniajàc wyrok pos∏ugujà si´ j´zykiem,
który trudno wykorzystaç, poniewa˝ jest zrozumia∏y dla osób „wtajemniczonych”.
JeÊli zatem dostanà taki „materia∏ wyjÊciowy”, jak majà przygotowaç rzetelnà infor-
macj´ zrozumia∏à dla czytelnika czy telewidza.

Jak zaradziç wzajemnemu niezrozumieniu? Prof. Jacek Sobczak, s´dzia Izby
Karnej SN, radzi: „S´dziowie powinni przede wszystkim pami´taç, ˝e zachowaƒ
dziennikarzy na sali sàdowej nie nale˝y braç za przejaw z∏ej woli czy osobistej
z∏oÊliwoÊci (...) Potrzebny jest dystans, inaczej wzajemna niech´ç b´dzie nara-
staç”. Nie da si´ ukryç, ˝e massmedia pe∏nià dziÊ funkcj´ „przekaênika” (sàd-spo-
∏eczeƒstwo) i we w∏aÊciwie poj´tym interesie wymiaru sprawiedliwoÊci powinno
byç to, by mog∏y one dobrze zobaczyç, us∏yszeç i przekazaç”33. Dziennikarzom
J. Sobczak radzi oczywiÊcie uzupe∏nianie wiedzy (co powinno byç przedmiotem
kolejnego kroku we wzajemnym zrozumieniu).

Budowanie w spo∏eczeƒstwie pozytywnego wizerunku sàdu (dzia∏ania pu-
blic relations, czyli przychylne nastawienie otoczenia) jest procesem d∏ugotrwa∏ym
i wymagajàcym wielu spójnych, zaplanowanych dzia∏aƒ. Skuteczne przekazanie
trudnej prawniczej wiedzy i wyjaÊnienie motywów decyzji podejmowanych przez
sàd wp∏ywa na pozytywne postrzeganie wymiaru sprawiedliwoÊci i podnosi po-
ziom edukacji prawniczej w spo∏eczeƒstwie. Zdecydowana wi´kszoÊç tych zadaƒ
spoczywa na rzeczniku prasowym, ale olbrzymi ci´˝ar dêwigajà te˝ sami s´dzio-
wie. Sà nie tylko „pierwszoplanowymi aktorami” w czasie procesu, ale bardzo cz´-
sto wypowiadajà si´ jako przewodniczàcy wydzia∏ów, np. pod nieobecnoÊç rzecz-
nika prasowego. Mogà te˝ wyst´powaç w roli ekspertów w danej dziedzinie prawa.

S´dzia Bart∏omiej Przymusiƒski, rzecznik prasowy Stowarzyszenia S´dziów Pol-
skich IUSTITIA wskazuje, ˝e „jednà z przyczyn krytycznego postrzegania sàdów
jest brak profesjonalnej polityki informacyjnej”44. W sàdach i prokuraturach obo-
wiàzek komunikowania si´ z mediami spoczywa na jednej osobie – rzeczniku pra-
sowym na szczeblu okr´gowym. Dla porównania Policja dysponuje kilkuosobo-
wym zespo∏em prasowym przy ka˝dej komendzie wojewódzkiej, pracujàcym co-
dziennie przez ca∏à dob´ oraz biurem prasowym przy Komendzie G∏ównej Policji.
W sàdownictwie i prokuraturze nie ma struktur systemowej polityki informacyjnej.
Nie ma zespo∏ów prasowych, które w sposób kompleksowy zajmujà si´ kontakta-
mi z dziennikarzami. W sàdach, jeÊli rzecznik prasowy jest na urlopie lub zwolnie-
niu lekarskim pojawia si´ problem, kto w danej sprawie ma udzieliç informacji?
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Cz´sto ten obowiàzek spada na przewodniczàcego wydzia∏u lub prezesa sàdu od-
rywajàc go od innych obowiàzków. Na takie sytuacje s´dziowie przewodniczàcy
te˝ powinni byç przygotowani.

B. Przymusiƒski obserwujàc relacje dziennikarskie zauwa˝a, ˝e „im mniej dzien-
nikarz zna zagadnienie, które relacjonuje, tym bardziej opiera swoje wypowiedzi
na powszechnie funkcjonujàcych stereotypach. (...) OczywiÊcie orzeczenia dotyka-
jàce fundamentalnych praw i wolnoÊci zawsze b´dà budzi∏y kontrowersje (...) aby
jednak ocena ta mog∏a byç rzetelna, konieczna jest elementarna wiedza o obowià-
zujàcym prawie oraz poznanie przes∏anek, którymi kierowa∏ si´ sàd. Oceny nie-
sprawiedliwe i z∏e wynikajà najcz´Êciej z braku znajomoÊci tematu. Niestety wp∏y-
wajà na wizerunek sàdów”55.

˚yczliwoÊç wobec odbiorców, ton i sposób mówienia, postawa i ch´ç przeka-
zania zrozumia∏ej dla nich wiedzy mo˝e byç kluczem do otwarcia drzwi wzajemne-
go zrozumienia. Podstawowà i niezb´dnà umiej´tnoÊcià wystàpienia telewizyjnego
jest mowa cia∏a i sztuka wys∏awiania si´. Liczy si´ nie tylko dobieranie s∏ów i for-
mu∏owanie myÊli, ale równie˝ dykcja, ton g∏osu i kontakt wzrokowy z osobami
(w tym dziennikarzami) na sali sàdowej. Telewizja jako medium powszechnie do-
st´pne, z którego informacje o otaczajàcym Êwiecie czerpie najwi´ksza cz´Êç Po-
laków, jest doskona∏ym narz´dziem przekazywania wszelkiej wiedzy. MasowoÊç
odbioru przek∏ada si´ jednak na dostosowanie formy i treÊci do potrzeb i mo˝-
liwoÊci percepcyjnych odbiorców, których zaledwie niewielka cz´Êç jest prawni-
kami. A wi´c, im proÊciej – tym lepiej. Przekaz telewizyjny jest krótkotrwa∏y, najcz´-
Êciej jednorazowy, towarzyszy mu obraz i dêwi´k. Te okolicznoÊci zmuszajà wypo-
wiadajàce si´ osoby do „re˝imu” czasowego i j´zykowego oraz koniecznoÊci do-
konywania uproszczeƒ i skrótów. Rzeczà oczywistà jest, ˝e nie chodzi tu o treÊç sa-
mego wyroku, ale sposób przedstawiania choçby ustnego uzasadnienia, formu∏o-
wania pytaƒ, a cz´sto parafrazowanie wypowiedzi uczestnika procesu.

Podstawà zrozumienia pracy dziennikarza telewizyjnego jest zaakceptowanie
zasady, ˝e telewizja jest sztukà rezygnacji! Z nagranej wypowiedzi w przekazie
telewizyjnym zostanie wykorzystany krótki fragment (w programie informacyjnym
nie b´dzie on mia∏ wi´cej ni˝ 20 sekund). Relacja np. z trwajàcego latami procesu
nie b´dzie trwa∏a d∏u˝ej ni˝ 2–3 minuty. Dziennikarz musi dokonywaç w bardzo
krótkim czasie trudnych wyborów: który fragment wybraç, co jest najwa˝niejsze,
z czego zrezygnowaç? JeÊli na sali sàdowej spotka si´ ze zrozumia∏à dla niego tre-
Êcià – niewàtpliwie skonstruuje lepszy przekaz. Trzeba te˝ pami´taç, ˝e istnieje
ogromna ró˝nica mi´dzy j´zykiem pisanym a mówionym. Do s∏owa pisanego
mo˝na wróciç, do wypowiedzianego – nie. Wypowiedê „mówiona” jest bardziej
swobodna, mniej precyzyjna, ale zawiera w sobie znacznie wi´cej treÊci i emocji,
poniewa˝ widzimy twarz, oczy i gesty wypowiadajàcej si´ osoby.

140

Anna Kurz´pa

Rodzina i Prawo Nr 20–21 2012

5 Idem.



Najwa˝niejsze jest, aby do wystàpienia przed kamerami dobrze si´ przygo-
towaç i pami´taç, ˝e dziennikarz jest tylko poÊrednikiem w dotarciu z informa-
cjà do widzów!

Kulisy dziennikarstwa telewizyjnego

A˝eby lepiej zrozumieç prac´ dziennikarza telewizyjnego warto poznaç termino-
logi´, która towarzyszy pracy z kamerà, specyfik´ tego zawodu i podstawy tworze-
nia programu telewizyjnego.

S´dzia mo˝e si´ spotkaç w swojej pracy z ró˝nymi gatunkami telewizyjnymi.
Podstawowy podzia∏ to:
- informacyjne (majà powiadamiaç o aktualnych wydarzeniach, o tym co si´

dzieje tu i teraz),
- publicystyczne (komentarze i opinie dotyczàce aktualnych wydarzeƒ politycz-

nych, spo∏ecznych, ekonomicznych, które majà oceniaç i przekonywaç).
Coraz bardziej powszechna staje si´ jednak opinia, ˝e cechami wspó∏czesnych

wypowiedzi dziennikarskich sà: p∏ynnoÊç i brak wyraênych ró˝nic gatunkowych.
Nie o tym jednak na tych ∏amach chc´ pisaç.

Informacja (news) to „sól” telewizji. To w∏aÊnie dziennikarze redakcji informacji
najcz´Êciej docierajà na sal´ rozpraw. News zawsze dotyczy aktualnych wydarzeƒ.
Ma krótkà form´: od kilkunastu sekund („Teleexpress”) do maksymalnie 3 minut.
W newsie obowiàzuje zasada dziennikarskiej piramidy: jako pierwsza podawa-
na jest najwa˝niejsza informacja, kolejne mo˝na „odcinaç”. Ma odpowiedzieç
na pytania: kto, co, gdzie, kiedy, jak, dlaczego, i co z tego wynika? Stacje telewi-
zyjne rywalizujà ze sobà, która pierwsza poda wa˝nà informacj´ i która dotrze z ka-
merà na miejsce. Bardzo cz´sto wià˝e si´ to z pracà wozu satelitarnego i nadawa-
niem relacji „na ˝ywo”. Takie „wejÊcia” wymagajà od reporterów, ale i ich ewentu-
alnych rozmówców wyjàtkowo starannego przygotowania (miejsce realizacji, oko-
licznoÊci, koniecznoÊç dostosowania si´ do czasu antenowego, cz´sto brak czasu
na zebranie wszystkich wiadomoÊci itd.). Warto przed udzieleniem wywiadu na ˝y-
wo ustaliç z dziennikarzem i operatorem mo˝liwie najwi´cej szczegó∏ów dotyczà-
cych przebiegu wywiadu. W tym przypadku nic si´ „nie da wyciàç”.

Reporta˝ to dziennikarskie sprawozdanie z prawdziwych wydarzeƒ, wzbogaco-
ne o opis t∏a, Êrodowiska, charakterystyk´ postaci, a tak˝e wra˝enia i opinie same-
go dziennikarza (tzw. pi´tno autora, np. reporta˝e El˝biety Jaworowicz). W repor-
ta˝ach jest szansa na d∏u˝sze wypowiedzi ni˝ w newsie. Trzeba jednak pami´taç,
˝e najcz´Êciej b´dà one zestawione z wypowiedzià tzw. drugiej strony. Takà „kon-
frontacj´” czasami trudno zaakceptowaç.

Wywiad to podstawa pracy dziennikarza. Bez niego trudno o newsa. Wywiad
mo˝e byç realizowany w ró˝nych miejscach i ró˝nych formach (na ˝ywo, rejestro-
wany do monta˝u, ale te˝ w ca∏oÊci wyemitowany). Zanim go udzielimy warto si´
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upewniç, co potem si´ z nim stanie. To b´dzie mia∏o znaczàcy wp∏yw na przebieg
rozmowy (ewentualne przerwy, pomy∏ki, poprawki). Pami´tajmy, ˝e wywiad telewi-
zyjny pe∏ni kilka funkcji: mo˝e dostarczaç widzowi informacje (poprzez zdj´cia i wy-
powiedzi z miejsca zdarzenia), mo˝e promowaç spo∏eczne inicjatywy i dzia∏ania,
ale te˝ kontrolowaç opini´ publicznà. Bez wzgl´du na to, jaki charakter b´dzie mia-
∏a udzielana przez nas wypowiedê dziennikarz zawsze b´dzie szuka∏ w niej istot-
nych, ciekawych, zaskakujàcych stwierdzeƒ czy faktów. ˚adne pytanie nie powin-
no wi´c dziwiç, tym bardziej jeÊli dotyczy niewygodnej czy trudnej sprawy.

Bywajà te˝ sytuacje, ˝e dziennikarze proszà o udzielenie wywiadu przez tele-
fon. Wówczas warto sprawdziç czy mamy dobrà jakoÊç po∏àczenia (lepsza jest
przez telefon stacjonarny ni˝ komórkowy), czy nie znajdujemy si´ w zbyt g∏oÊnym
otoczeniu oraz czy rozmowa b´dzie montowana czy „na ˝ywo”.

Debata lub dyskusja najcz´Êciej realizowana jest w studiu. To bezpoÊrednia
wymiana opinii i poglàdów z udzia∏em kilku osób. 

Zanim weêmiemy udzia∏ w takim programie warto sprawdziç:
- czego dok∏adnie b´dzie dotyczyç program (czy jesteÊmy w∏aÊciwym adresatem),
- jaki ma on charakter (interwencyjny, debata ekspertów),
- jaki dziennikarz go prowadzi (ró˝ne style, ró˝ne charaktery),
- jaka jest scenografia (dostosowanie ubioru do otoczenia),
- jak d∏ugo trwa (od tego zale˝y d∏ugoÊç wypowiedzi goÊci w studiu),
- jacy jeszcze goÊcie wezmà w niej udzia∏ i czy jest przewidziany udzia∏ publicz-

noÊci (mo˝liwe nieoczekiwane reakcje).
Przy tej okazji nasuwa si´ refleksja. Udzia∏ w debatach i dyskusjach z du˝à licz-

bà goÊci, cz´sto o skrajnie odmiennych poglàdach wymaga szczególnie skrupu-
latnego przygotowania i ÊwiadomoÊci nie tylko w∏asnych zachowaƒ, ale te˝ zacho-
waƒ i poglàdów innych uczestników programu. Znawca technik erystycznych Ma-
rek Kochan napisa∏: „G∏ównym celem w takich dyskusjach jest pozyskanie publicz-
noÊci: zrobienie korzystnego wra˝enia, a przez to wywarcie wp∏ywu na poglàdy od-
biorców – przekonanie ich do swojej racji lub zniech´cenie do racji prezentowa-
nych przez kogoÊ innego. Najcz´Êciej chodzi wi´c nie o przekonanie, lecz o poko-
nanie rozmówcy: wykazanie, ˝e jest si´ kimÊ od nie lepszym, màdrzejszym, lepiej
znajàcym si´ na rzeczy. A nawet nie tyle wykazanie, ˝e jest si´ lepszym, ile stwo-
rzenie takiego wra˝enia”66. Aby osiàgnàç efekt warto przed takim wystàpieniem po-
Êwi´ciç czas na przygotowanie pod ka˝dym wzgl´dem.

Ekip´ telewizyjnà tworzà dziennikarz (reporter), operator (nie kamerzysta!),
realizator dêwi´ku i Êwiat∏a (rzadko przy realizacji programów informacyjnych,
zawsze przy reporta˝ach i w czasie programu realizowanego z studiu). Warto
uzgodniç jak b´dziemy oÊwietleni, na jakich zasadach dzia∏a mikrofon i co to dla
nas oznacza.
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Za ca∏oÊç programu telewizyjnego odpowiada wydawca lub producent.
W programie informacyjnym to w∏aÊnie wydawca decyduje o przydziale tematów
poszczególnym reporterom, ustala kolejnoÊç w scenariuszu oraz czuwa nad ich
przygotowaniem i emisjà. Cz´sto ∏àczy si´ funkcj´ wydawcy i prezentera, czyli
„twarzy programu”. Coraz rzadziej prezenter jest jedynie osobà odczytujàcà wia-
domoÊci. W stacjach telewizyjnych majàcych d∏ugà tradycj´, np. BBC, prezentera-
mi stajà si´ doÊwiadczeni reporterzy. Tam prezenter w hierarchii zawodowej jest
na szczycie. Jest gospodarzem programu. W Polsce nie ma jednego systemu. Ka˝-
da stacja ma swoje zasady „wprowadzania na wizj´”. W Telewizji Polskiej osoby wy-
st´pujàce na wizji lub czytajàce teksty towarzyszàce obrazowi muszà posiadaç kar-
ty ekranowe (prezenterskie, reporterskie i lektorskie). Wydanie takiej karty poprze-
dza egzamin, w czasie którego analizowane sà materia∏y filmowe z udzia∏em „kan-
dydata na wizj´”. Oceniana jest barwa g∏osu, dykcja, intonacja, prezencja, jakoÊç,
poprawnoÊç i pomys∏ zrealizowania zaprezentowanych materia∏ów filmowych.

W newsroomie pracujà jeszcze boczny wydawca (wspiera g∏ównego wydaw-
c´ w takim zakresie jak ustalane to jest w poszczególnych redakcjach), reasercher
– depeszowiec, kierownik produkcji (odpowiada za organizacj´ sprz´tu, dostarcze-
nie materia∏ów filmowych na emisj´, jego obowiàzkiem te˝ jest prowadzenie doku-
mentacji dotyczàcej wydania).

Telewizja to technika i praca zbiorowa! W odchodzàcym ju˝ do lamusa sys-
temie nagrywania na taÊm´, obraz w telewizji tworzà uj´cia u∏o˝one w logiczny
ciàg. DziÊ w erze cyfryzacji i komputeryzacji uj´cia te to klipy. Nie zmieniajà si´ jed-
nak podstawy kadrowania.

Cz∏owiek mo˝e byç kadrowany w ró˝nych planach:
- pe∏ny (postaç ludzka wype∏niajàca kadr),
- amerykaƒski (postaç ludzka od kolan w gór´),
- Êredni (cz∏owiek od pasa w gór´),
- pó∏zbli˝enie (popiersie),
- zbli˝enie (g∏owa cz∏owieka),
- du˝e zbli˝enie (fragment twarzy bez cz´Êci czo∏a i podbródka),
- detal (oko, usta).

Ka˝dy z wy˝ej wymienionych planów ma wp∏yw na postrzeganie filmowanej
osoby. Bardzo bliskie uj´cia poka˝à nasze emocje. Kadr z do∏u sprawi, ˝e osoba
udzielajàca wywiadu b´dzie „wywy˝szaç si´”, kadr z góry – ˝e jest „przes∏uchiwa-
na”. Najlepiej jest, kiedy kamera ustawiona jest na wysokoÊci g∏owy rozmówcy
w odleg∏oÊci oko∏o 2 metrów.

Operator na planie nagrywa „przebitki” – to uj´cia, które w czasie monta˝u b´dà
„nak∏adane” na „podgrywki” lub „offy” (teksty lektorskie reportera). W materiale
newsowym podgrywki przeplatajà si´ z „setkami” (100% wizji i fonii czyli wywiad).

Elementy te mogà wyst´powaç przemiennie lub ∏àczyç si´ ze sobà (bardzo
ró˝ne typy newsów). Ponadto w materiale mogà si´ znaleêç „efekty” czyli naturalne
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dêwi´ki rejestrowane w czasie realizacji zdj´ç (zamykanie drzwi, szczekanie psa,
szum samochodów na ulicy itp.). Reporter decyduje o formie newsa i wyborze „se-
tek”, pisze tekst i wspólnie z monta˝ystà wybiera z „surówki” fragmenty uj´ç i wy-
powiedzi, które chce zamieÊciç w materiale. Im wi´cej dobrego materia∏u wyjÊcio-
wego tym wi´ksze mo˝liwoÊci ma reporter i monta˝ysta. Stàd koniecznoÊç filmo-
wania na sali sàdowej uczestników procesu, akt i ró˝nych detali, które pomogà
w „sklejeniu” materia∏u filmowego. Bez zdj´ç i wywiadów nie ma newsa!

Wystàpienie przed kamerà – przygotowanie i realizacja

ObecnoÊç na sali ekipy telewizyjnej nie powinna byç dla s´dziego zaskocze-
niem. Dla przebiegu rozprawy i komfortu pracy wszystkich na sali b´dzie korzyst-
niej, gdy ekipy telewizyjne przygotujà si´ technicznie do realizacji zdj´ç (ustawià
statywy, postawià mikrofony) – zanim sàd zacznie procedowaç. Warto przypo-
mnieç te˝ niedoÊwiadczonym dziennikarzom o potrzebie ochrony wizerunku stron
procesu. JeÊli wi´c mo˝na si´ spodziewaç na sali sàdowej dziennikarzy, nale˝y:
- sprawdziç czy jest ona dostatecznie du˝a,
- postaraç si´, aby na stole znalaz∏o si´ miejsce na mikrofony (tylko z bliskiej od-

leg∏oÊci zostanie dobrze zarejestrowana wypowiedê),
- postaraç si´ o w miar´ wysoki poziom fotela,
- w czasie odczytywania wyroku lub uzasadnienia siedzieç prosto i utrzymywaç

kontakt wzrokowy ze s∏uchajàcymi (nie patrz jednak prosto w obiektyw kamery),
- postaraç si´ ustnie uzasadniaç wyrok w taki sposób, aby zgromadzeni na sali

zrozumieli jego treÊç; ju˝ w pierwszym zdaniu nale˝y wyraziç stanowisko sàdu,
a w zakoƒczeniu podkreÊl je,

- byç ostro˝nym z d∏ugoÊcià wypowiedzi,
- jeÊli zdarzy si´ pomy∏ka – powtórzyç ca∏e zdanie lub myÊl od poczàtku.

Przygotowujàc si´ do nagrania i udzielajàc wywiadu (poza salà rozpraw)
nale˝y pami´taç, ˝eby:
- zebraç jak najwi´cej informacji o sprawie, w której b´dzie si´ zabieraç g∏os; jeÊli

nie jest znany jakiÊ aspekt sprawy – lepiej o nim nie wspominaç samodzielnie
a jeÊli dziennikarz „dopyta” – nale˝y sprawdziç u êród∏a,

- ustaliç do jakiego programu i dla jakiej stacji b´dzie si´ udzielaç wywiadu? (live,
studio, news, reporta˝, antena lokalna czy ogólnopolska),

- poprosiç o sprecyzowanie tematu wypowiedzi i obj´toÊci,
- przygotowaç skrypt z wypunktowanymi najwa˝niejszymi wiadomoÊciami oraz

danymi, które chce si´ przekazaç,
- wiedzieç, jaki dziennikarz b´dzie rozmawia∏, w jakim programie znajdzie si´ wy-

wiad lub jego fragmenty (jak d∏ugie?),
- ustaliç gdzie ma si´ odbyç nagranie lub program (studio, plener, gabinet),
- ustaliç zasady pracy „na planie” (Êwiat∏o, t∏o, „na ˝ywo” czy rejestracja),
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- dostosowaç ubiór i wyglàd do okolicznoÊci (bardzo wa˝ne w zimie w czasie re-
alizacji nagraƒ lub wejÊç na ˝ywo na Êwie˝ym powietrzu!),

- porozmawiaç z dziennikarzem przed nagraniem (nawiàzanie pozytywnej relacji
pomaga w budowaniu dobrej atmosfery),

- rozmawiaç spokojnie, skupiajàc si´ na zadawanych pytaniach, zapominajàc
o kamerze, Êwiat∏ach i obs∏udze technicznej,

- jeÊli jest to wywiad w sytuacji kryzysowej (czyli w okolicznoÊciach, które mogà
zachwiaç wiarygodnoÊcià i wizerunkiem instytucji/firmy) – nie nale˝y unikaç wy-
powiedzi! Lepsza wypowiedê typu „badamy t´ spraw´” ni˝ „nie mamy nic
do powiedzenia”; nie nale˝y daç si´ sprowokowaç, nie nale˝y twierdziç, ˝e nic
si´ nie sta∏o, lepiej wskazaç drogi dalszego post´powania,

- ustaliç z dziennikarzem czy mo˝liwe sà powtórki,
- monitorowaç „anten´” – tj. sprawdziç jaki jest efekt finalny pracy,
- pami´taç, ˝e dziennikarze pracujà pod presjà czasu i zale˝y im na sprawnym

przebiegu nagrania,
- kontrolowaç czy nie jesteÊ nagrywany bez Twojej wiedzy,
- byç wyrozumia∏ym dla dziennikarza, braku jego wiedzy prawniczej i wyjaÊniaç

tak d∏ugo jak to mo˝liwe; odpowiadaç w sposób rozbudowany, aby dziennikarz
pozna∏ ca∏y kontekst.

J´zyk w programach telewizyjnych

W instrukcji dla dziennikarzy Broadcast News of Canada jest napisane: „Przez
lata redaktorzy mówili dziennikarzom: nie mów mi o tym, napisz to. Dziennikarza
radiowego i telewizyjnego obowiàzuje zasada dok∏adnie odwrotna: nie wystar-
czy, ˝e napiszesz, musisz jeszcze OPOWIEDZIEå MI O TYM”. Komunikat musi
byç zrozumia∏y nie tylko dla oka (zgodnoÊç zdj´ç z tekstem), ale te˝ dla ucha.
Ludzie oglàdajàcy telewizj´ nie zadajà sobie trudu g∏´bokiego analizowania za-
s∏yszanego tekstu. W tym czasie pijà herbat´, rozmawiajà, krzàtajà si´ po domu.
JeÊli wi´c otrzymujà trudny tekst – nie zapami´tajà z niego nic, albo prawie nic.
Tu rola oczywiÊcie dla dziennikarzy, ale te˝ ich rozmówców. JeÊli osoba udziela-
jàca wywiadu przeka˝e takà treÊç, ˝e dziennikarzowi trudno jà b´dzie zrozumieç
– nie nale˝y si´ spodziewaç, ˝e przygotuje dobrà relacj´! JeÊli otrzyma przyst´p-
ny tekst z jasno sformu∏owanymi tezami, wnioskami – z pewnoÊcià lepiej przygo-
tuje materia∏ filmowy.

W czasie warsztatów medialnych dla prawników to w∏aÊnie przekazanie treÊci
prawniczej w dost´pnej dla innych osób formie sprawia∏o najwi´cej k∏opotów. Wie-
lokrotnie szukaliÊmy s∏ów, zwrotów, które mog∏y zastàpiç niezrozumia∏e dla „nie-
wtajemniczonych” zwroty. Poczàtkowo wydawa∏o si´ to karko∏omnym zadaniem,
ale potem okazywa∏o si´, ˝e mo˝na je zastàpiç zrozumia∏ymi zwrotami lub dodat-
kowym opisem, aby oczywiÊcie nie straciç sensu. 

145

S´dzia przed kamerà

Rodzina i Prawo Nr 20–21 2012



Trzeba pami´taç jeszcze o jednym. Telewizja to obraz i dêwi´k. Te dwa kana∏y
muszà ze sobà „graç”: s∏owo, twarz, gesty. Osoba udzielajàca wywiadu najpierw
mówi do dziennikarza, potem z ekranu mówi do telewidza. B∏´dem jest uczenie si´
tekstu na pami´ç. Widz wyczuje sztucznoÊç takiej wypowiedzi. Warto mieç ze so-
bà notatki, dane, ˝eby w razie potrzeby zajrzeç, upewniç si´, ale nigdy nie odczy-
tujemy treÊci przygotowanej wypowiedzi. Wyjàtkiem sà oczywiÊcie oÊwiadczenia
dla prasy, ale te najcz´Êciej wyg∏aszajà rzecznicy. 

Warto te˝ pami´taç o zasadzie: s∏uchajà mnie tysiàce/miliony telewidzów, ale ja
mówi´ do jednej osoby. Mówi´ tak, ˝eby mnie zrozumia∏a – przede wszystkim jeÊli
nie jest zwiàzana z dziedzinà, której rzecz dotyczy. Pami´taç te˝ trzeba, ˝e s∏owo
mówione niesie ze sobà silniejszy przekaz i ∏adunek emocjonalny ni˝ s∏owo pisane.
Efekt spontanicznoÊci i improwizacji wywiera najlepsze wra˝enie na odbiorcach.
Nie oznacza to jednak nieprzygotowania! Im bardziej potoczny i zrozumia∏y j´zyk
– tym lepiej. JeÊli telewidz nie musi korzystaç ze s∏owników, Internetu czy dzwoniàc
do przyjaciela to znaczy, ˝e i dziennikarz i osoba udzielajàca wywiadu sà „bli˝ej spo-
∏eczeƒstwa”. JeÊli w wypowiadanym tekÊcie majà pojawiç si´ cyfry – warto je „za-
okràgliç”. JeÊli mo˝na ominàç numer ustawy, paragrafu, artyku∏u – lepiej to zrobiç.
Warto w takim miejscu opisaç znaczenie prawniczego terminu, niezrozumia∏ego dla
wi´kszoÊci spo∏eczeƒstwa. J´zyk telewizyjny nie lubi wieloznacznoÊci, zbyt d∏ugich
opisów, wtràceƒ. Dobrze jeÊli jest precyzyjny i jednoznaczny. Przekaz telewizyjny nie
lubi te˝ zbyt d∏ugich zdaƒ. Najlepsze sà zdania proste i krótkie. D∏ugie, wielokrotnie
z∏o˝one, z dopowiedzeniami trudno zmontowaç i „przyciàç” dla potrzeb danej for-
my przekazu telewizyjnego. JeÊli zdanie jest precyzyjne i krótkie znajdzie si´ w ma-
teriale filmowym w ca∏oÊci. Jego sens nie zostanie zmieniony, ani wypaczony. 

Warto te˝ zadbaç o ozdobnoÊç j´zyka. Sà osoby, których s∏ucha si´ z przyjemno-
Êcià. Stosujà ciekawe, trafione przyk∏ady czy metafory. Dobrze jest mieç je „pod r´-
kà”, ale pami´taç nale˝y, ˝eby nie przesadziç. JeÊli si´gamy po metafory, warto ˝eby
nawiàzywa∏y do powszechnie znanych znaczeƒ i wydarzeƒ. èle sà te˝ przyjmowane
˝argonowe okreÊlenia i „kodeksowy” charakter wypowiedzi. Nale˝y te˝ zamiast
strony biernej zastosowaç stron´ czynnà. Zamiast „Wobec Jana Kowalskiego zasto-
sowano areszt jako Êrodek zapobiegawczy” wystarczy „Kowalski jest aresztowany
na 3 miesiàce” lub „Sàd wyda∏ nakaz aresztowania Kowalskiego na 3 miesiàce”. Zna-
czenie nie zosta∏o zmienione, a forma jest zdecydowanie bardziej przyst´pna.

Jak mówiç w telewizji?

„Dziennikarz ma to czego pragnà odbiorcy – informacj´. Pragnà jej, poniewa˝
jest nowa, ciekawa, istotna. Dotrze ona do nich jedynie wtedy, gdy b´dzie przed-
stawiona w sposób interesujàcy i zajmujàcy”77. Jak „sprzedaç” treÊç, którà mamy
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do przekazania, by by∏a interesujàca i zajmujàca? Po pierwsze mówimy wyra-
ênie, p∏ynnie, niezbyt szybko, ale te˝ nie rozwlekajàc s∏ów (przeci´tnie wypowia-
damy 120–150 s∏ów na minut´). Najwa˝niejsze s∏owa, najistotniejsze zwroty pod-
kreÊlamy intonacjà. W wypowiedzi nagrywanej na potrzeby telewizji czy radia
warto te˝ pami´taç o jednej zasadzie, a mianowicie ˝eby postawiç wyraênà
„kropk´” na koƒcu zdania (monta˝ysta i dziennikarz ma mniejszy k∏opot w cza-
sie monta˝u). Na koƒcowy efekt wywiadu niewàtpliwie êle wp∏ynà b∏´dy (grama-
tyczne, sk∏adniowe), niewyraêna artykulacja, mówienie „przez z´by”, „przez
nos”, pauzy z wype∏niaczami typu „eee”, „yyy”, „prawda” oraz piskliwy g∏os.
Niski, stonowany, ale wyrazisty g∏os jest przyjmowany znacznie lepiej przez s∏u-
chaczy ni˝ mówienie „na wysokich tonach”. Warto te˝ modulowaç g∏osem aby
wypowiedê by∏a ró˝norodna „dla ucha”. Przed wywiadem warto te˝ rozçwiczyç
„aparat mowy” i wziàç kilka g∏´bokich, rozluêniajàcych oddechów. Telewizja
i radio ma jednà podstawowà cech´ – sà to media oparte na wra˝eniu. S∏owo
mówione jest ulotne. JeÊli wi´c uda si´ je wzmocniç, zaakcentowaç, powtórzyç
– jest szansa, ˝e zostanie zapami´tane.

Warto przy tej okazji przypomnieç kilka retorycznych zasad. Planujàc d∏u˝sze
wystàpienie (nie tylko na potrzeby telewizji) niezwykle wa˝ny jest poczàtek. Je˝eli
nie przykuje si´ uwagi s∏uchaczy w kilku pierwszych zdaniach, potem b´dzie
znacznie trudniej. Nale˝y zaplanowaç nie tylko wst´p, ale te˝ cz´Êç zasadniczà
i zakoƒczenie. Ka˝dy z tych etapów powinien byç dok∏adnie przemyÊlany. Najlepiej
w punktach napisaç scenariusz wystàpienia. Gdy mamy okreÊlony cel, dobieramy
argumenty, którymi s∏uchaczy b´dziemy przekonywaç do naszych racji. Stawiamy
tez´, rozwijamy jà, a nast´pnie podsumowujemy za∏o˝enia wywodu. W wystàpie-
niu wa˝ne jest wskazanie problemu i tematu, a potem propozycja rozwiàzania
go. Przygotowujàc wystàpienie warto si´gnàç nie tylko do w∏asnych doÊwiadczeƒ,
ale te˝ do prasy, publikacji naukowych, Internetu. Wypowiedê musi mieç harmonij-
ny charakter, dobrà kompozycj´ i znamiona prawdziwoÊci oraz odpowiednio
dobrane Êrodki perswazji.

Patrzàc na reakcj´ odbiorcy mo˝na si´ szybko przekonaç, czy nasze intencje
zosta∏y zrealizowane. Wypowiedê nie mo˝e byç „prze∏adowana” – obowiàzuje za-
sada minimum s∏ów – maksimum treÊci, dlatego nale˝y pami´taç, ˝e telewizja
jest sztukà rezygnacji.

Mowa cia∏a przed kamerà

Telewizja to medium obrazkowe. Swoim zachowaniem i wyglàdem mówimy
wi´cej ni˝ s∏owami. Przekaz niewerbalny – dotyczy wszystkich ludzkich zachowaƒ
i postaw innych ni˝ s∏owa. Obejmuje: wyglàd fizyczny, ruchy cia∏a, gesty wyrazy
twarzy, ruchy oczu, dotyk, g∏os oraz sposób wykorzystania czasu i miejsca w ko-
munikowaniu si´. Komunikacja niewerbalna jest ciàg∏a (bez ustanku mówimy cia-
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∏em, gestem, strojem, wyrazem twarzy), bardziej wieloznaczna (mo˝e wywo∏ywaç
nieporozumienia), wyra˝a przede wszystkim emocje, dzi´ki którym budujemy rela-
cje, czasami zachodzi nieÊwiadomie.

Okazuje si´, ˝e kana∏y wizualne sà bardziej wiarygodne. Badania wykaza∏y,
˝e zaledwie 7% odbieranego przekazu to wypowiadane przez nas s∏owa!
Za 38% odpowiada nasz g∏os (barwa, dykcja, ton itd.) natomiast o odbiorze
danej osoby w 55% decydujà komunikaty niewerbalne, czyli to co widzimy.
„Choç eksperci od komunikacji nie zalecajà manipulowania wyglàdem ze wzgl´du
na etyk´, to wa˝ne jest uÊwiadomienie sobie, jak wyglàd fizyczny kszta∏tuje pierw-
sze wra˝enie”88. W telewizji, jeÊli weêmiemy pod uwag´ fakt krótkotrwa∏oÊci wystà-
pienia, efekt pierwszego wra˝enia jest niemal zawsze.

Pierwsze wra˝enie dotyczàce danej osoby odnosimy w ciàgu zaledwie 30 se-
kund. Budujemy je na podstawie tego jak jest ubrana, jak si´ porusza, jak si´ z na-
mi wita, jakà ma postaw´ (zamkni´tà czy otwartà), jaki ma wyraz twarzy, jaki ma
g∏os, jakim j´zykiem si´ pos∏uguje. Rozmówca „informuje” nas o swoim statusie
spo∏ecznym, wykszta∏ceniu, poziomie zamo˝noÊci, wiarygodnoÊci, a tak˝e pozio-
mie moralnym. Zyskuje naszà sympati´, zaufanie i szacunek lub nie. Te zasady
reagowania na drugiego cz∏owieka w olbrzymiej mierze dotyczà tak˝e przekazu
telewizyjnego, choç takie „spotkanie” ma inny charakter. Z pewnoÊcià wyglàd
i zachowanie nie mogà „odciàgaç” telewidza od przekazywanych treÊci, a jedynie
jà podkreÊlaç. Ubiór, makija˝, bi˝uteria, nasze gesty i sposób mówienia powinny
byç zatem stosowne do okolicznoÊci i nie powinny dominowaç. Ekstrawagancja
dobrze widziana jest jedynie w Êrodowiskach artystycznych. Przekaz niewerbalny
wzmacnia przekaz werbalny. SpójnoÊç obydwu kana∏ów decyduje o spójnoÊci
komunikatu. Brak zgodnoÊci pomi´dzy przekazem s∏ownym, a tym co mówi mimi-
ka i zachowanie wyst´pujàcego mo˝e byç odebrane jako przekaz niewiarygodny.
Gesty i wzrok mogà informowaç o naszej otwartoÊci lub zamkni´ciu, o wy˝szoÊci
lub niepewnoÊci, o agresji lub ∏agodnoÊci. Mogà zdradziç, ˝e k∏amiemy lub daç do
zrozumienia, ˝e jesteÊmy znudzeni (zakrywanie ust, odwracanie wzroku, pot na
czole), pokazaç, ˝e ukrywamy emocje (twarz pokerzysty).

To, czego „nie lubi” telewizja w zachowaniu i wyglàdzie:
- kratki, wzorków, materia∏ów w tzw. pepitk´ lub nadmiernie b∏yszczàcych, 
- zbyt obfitej, b∏yszczàcej bi˝uterii, 
- ciemnego koloru pod szyjà,
- braku pudru lub braku makija˝u (w przypadku paƒ),
- zbyt b∏yszczàcych cieni do powiek i jaskrawych kolorów paznokci u paƒ,
- ubraƒ kojarzàcych si´ z luksusem – marynarka, ˝akiet lub standardowy p∏aszcz

b´dzie znacznie lepiej odebrany ni˝ np. futro,
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- przesadnych, krzykliwych fryzur (w kolorze i formie),
- nadmiernych gestów odwracajàcych uwag´ od przekazywanych treÊci (delikat-

ny gest ma wzmacniaç przekaz werbalny, ale nie zdominowaç go),
- „twarzy maski” – mimika wskazana, choç pod kontrolà,
- nieodpowiedniej postawy (wynios∏ej, pochylonej, odwracajàcej si´ na boki,

przyst´pujàcej z nogi na nog´),
- rozbieganego wzroku,
- nieopanowanego, histerycznego g∏osu.

W biznesie, polityce i w telewizji nasz wyglàd informuje o nas samych. Infor-
muje tak˝e o tym, czy jesteÊmy schematyczni, odwa˝ni, niekonwencjonalni, jakie
mamy zainteresowania, jaki jest nasz stosunek do Êwiata. S´dziowie nie zawsze
wyst´pujà w todze i mo˝e warto tutaj przypomnieç zasady dotyczàce kreowania
wizerunku, zwiàzane z ubiorem i wyglàdem. Niektóre mogà wydawaç si´ oczywi-
ste, ale okazuje si´, ˝e nie zawsze sà przestrzegane99.

Kobieta powinna wiedzieç, ˝e:
- w sytuacjach zawodowych unika ods∏oni´tych ramion, zbyt g∏´bokiego dekol-

tu, ods∏oni´tego brzucha,
- zas∏aniania twarzy spadajàcymi w∏osami (mo˝e to byç sygna∏ braku intelektual-

nej pewnoÊci siebie),
- eksponowania palców u stóp i pi´t (w czasie spotkaƒ biznesowych, wy∏àcznie

pe∏ne buty!),
- obcis∏ych opinajàcych cia∏o ubraƒ, przezroczystych tkanin, eksponowania ud

i bielizny,
- ostrego, prowokujàcego makija˝u,
- zbyt obfitej, bi˝uterii (mo˝e byç odebrane jako brak gustu i pró˝noÊç), niewska-

zane jest wi´c noszenie po kilka wisiorków na szyi, zbyt du˝ej liczby pierÊcion-
ków, przesadne ∏àczenie z∏ota srebra i innych metali, z∏otego ∏aƒcuszka wokó∏
kostki, bogato zdobionych pasków i dodatków,

- bardzo wysokich szpilek z wyd∏u˝onymi noskami (wysokoÊç obcasa do 8 cm, p∏a-
ski obcas – tylko do spodni), kozaczki nosimy jeÊli nie mo˝na we wn´trzu zmieniç
obuwia, w czasie oficjalnych, wa˝nych spotkaƒ – wy∏àcznie pó∏buty lub czó∏enka,

- jaskrawych kolorów ubraƒ,
- kabaretek lub innych wzorzystych, ozdobnych rajstop/poƒczoch, a tak˝e ciem-

niejszych ni˝ buty.
Torebka powinna byç dostosowana do celu jakiemu ma s∏u˝yç, jeÊli istnieje

koniecznoÊç noszenia du˝ej iloÊci rzeczy warto pomyÊleç o aktówce. DziÊ nie obo-
wiàzuje zasada, ˝e torebka i buty muszà byç w jednym kolorze.
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Stosujàc zasady doboru ubraƒ warto wziàç pod uwag´, ˝e:
- garnitur (spodnie i ˝akiet z tego samego materia∏u) informuje, ˝e jestem ele-

gancka, zdyscyplinowana, uporzàdkowana, pogodna, ale potrafi´ byç autory-
tarna; uwaga – spodnie powinny byç d∏ugie, rybaczki i szorty ubiera si´ tylko
prywatnie,

- garsonka jest neutralna, bezpieczna, powinna byç ∏àczona ze spódnicà typu
o∏ówkowego o d∏ugoÊci tu˝ przed, za lub w kolano,

- szmizjerka, dzienna sukienka o klasycznym kroju cz´sto z ko∏nierzykiem lub r´-
kawami informuje: jestem profesjonalistkà w tym co robi´; zalecany jednolity
stonowany kolor (!),

- bluzka koszulowa (ko∏nierzyk wy∏o˝ony – jestem pos∏uszna lub uleg∏a, ko∏nie-
rzyk schowany – jestem decyzyjna, stanowcza i formalna),

- bluzki satynowe, topy, golfy – wy∏àcznie o umiarkowanym charakterze, bez ob-
fitych falban, z∏oceƒ, koronek, jaskrawych kolorów, bardzo b∏yszczàcych tkanin.
W doborze fryzury obowiàzuje przede wszystkim zasada: w∏osy zdrowe

i zadbane, bez odrostów, dobrze ostrzy˝one, nie zas∏aniajàce twarzy. Pami´taç
warto, ˝e intensywne barwy mogà sygnalizowaç stanowczoÊç, bezkompromiso-
woÊç, szybkoÊç podejmowania decyzji. Odcienie ∏agodne, stonowane, delikatny
baleja˝ informujà o ch´ci wspó∏pracy i liczenia si´ z potrzebami innych. Krótkie
w∏osy to sygna∏ pewnoÊci siebie, ÊwiadomoÊci urody i ch´ci przejmowania kontro-
li. D∏ugie w∏osy b´dà podkreÊlaç atrakcyjnoÊç i dodawaç kobiecoÊci. Kobiety doj-
rza∏e powinny byç ostro˝ne w noszeniu d∏ugich, rozpuszczonych w∏osów lub upi´-
tych w koƒski ogon. W∏osy kr´cone mogà byç odebrane jako prowokacyjne – war-
to pomyÊleç o ich spi´ciu.

Wskazówki dla panów:
- garnitur – klasyczny strój, bezpieczny w odbiorze, podkreÊla sylwetk´, tuszuje

mankamenty; m´˝czyzna w garniturze odbierany jest jako cz∏owiek prawy, zdy-
scyplinowany, uporzàdkowany; powinien mieç ciemny kolor, byç z dobrej tkani-
ny, odpornej na zabrudzenia, zagniecenia i deformacje (np. po d∏ugotrwa∏ym
siedzeniu), gruboÊç tkaniny powinna byç dostosowana do pory roku,

- marynarka i spodnie (z innego materia∏u) dopuszczalne, wówczas koszula mo-
˝e byç bez krawata; dla panów „z brzuszkiem” luêniejszy fason,

- koszula – przede wszystkim czysta i uprasowana, z klasycznym ko∏nierzykiem;
mo˝na rozpiàç co najwy˝ej jeden guzik pod szyjà; mankiety powinny delikatnie
wystawaç spod r´kawów marynarki, spinki raczej na wyjàtkowe okazje; kolor
koszuli – unikaç intensywnych, krzykliwych, jeÊli w podobnym odcieniu jest kra-
wat – m´˝czyzna jest odbierany jako profesjonalista, na wa˝ne uroczystoÊci
– wskazany bia∏y kolor,

- krawat mo˝e oznaczaç, ˝e m´˝czyzna ma silnà wol´, cechuje si´ samodyscy-
plinà, ceni porzàdek i przewidywalnoÊç sytuacji; stonowany kolor krawata to sy-
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gna∏, ˝e m´˝czyzna jest pokojowo nastawiony, ciep∏e kolory to pozytywna ener-
gia i pogoda ducha, krawaty o zdecydowanych kolorach (odcienie czerwieni) to
informacja o zdecydowaniu i ch´ci rywalizacji; d∏ugoÊç krawata – powinien sty-
kaç si´ z klamrà paska do spodni,

- skarpety powinny pasowaç do koloru spodni (!) g∏adkie, bez napisów i wzor-
ków, na tyle d∏ugie, aby zas∏ania∏y ∏ydk´, gdy m´˝czyzna siedzi; skarpetki sà
obowiàzkowe do pantofli i mokasynów, nigdy nie powinny si´ pojawiaç w parze
z klapkami czy sanda∏ami,

- p∏aszcz – do kolan, klasyczny fason; p∏aszcze skórzane i ró˝ne kurtki – nie-
wskazane,

- teczka (ze skóry naturalnej lub ekologicznej) do noszenia dokumentów i innych
przedmiotów – zamiast wypychania nimi kieszeni lub noszenia reklamówki;
kolor dobieramy do koloru obuwia,

- pasek do spodni – musi byç (!), kolor dostosowany do obuwia, paski o boga-
tych zdobieniach, klamrach zwracajàcych uwag´ kolorem, wielkoÊcià lub kro-
jem – niewskazane (!),

- obuwie – informacja o w∏aÊcicielu, optymalna wersja: „lekko przenoszone”,
kolor dostosowany do koloru spodni; do garnituru lepiej prezentujà si´ czarne
pó∏buty z lekko nab∏yszczanej skóry ni˝ bràzowe; buty bezwzgl´dnie powinny
byç wypastowane; niewskazane sà wsuwane, mokasyny, obuwie sportowe,
z grubymi podeszwami,

- fryzura: standardem sà krótko ostrzy˝one w∏osy (precyzyjna linia na karku i wo-
kó∏ uszu), jeÊli d∏u˝sze, to starannie uczesane do ty∏u, zwiàzane w kucyk (takie
osoby mogà byç postrzegane jako nietuzinkowe, interesujàce); ∏ysina – jeÊli jest
– trzeba jà zaakceptowaç (!), wykluczone tupeciki, zaczeski itp., wskazane
ostrzy˝enie do minimum, fryzura „na zero” nie budzi we wszystkich Êrodowi-
skach zaufania, choç jest coraz powszechniejsza,

- zarost: wàsy, brody i baki odesz∏y do lamusa, jeÊli jednak m´˝czyzna nie chce
si´ z nimi rozstaç powinny byç krótko, starannie przystrzy˝one; w Êrodowiskach
biznesowych najwi´ksze zaufanie budzi g∏adko ogolona twarz; warto pami´taç,
˝e broda i wàsy dodajà lat,

- bi˝uteria: jedynie zegarek, obràczka i spinki do mankietów; niewskazana jest
bi˝uteria z∏ota, która kojarzy si´ ze Êwiatem przest´pczym; wszelkie ∏aƒcuszki,
koraliki, bransoletki – wy∏àcznie na prywatne spotkania,

- okulary: oprawki dobieramy w zale˝noÊci od tego jak chcemy byç postrzegani
– wyraziste, albo dyskretne, klasyczne. Kobiety mogà sobie pozwoliç na lekkie
zdobienia. Trzeba pami´taç, ˝e okulary korekcyjne z przyciemnionym szk∏em
utrudniajà kontakt wzrokowy i mogà nieÊç informacj´, ˝e „coÊ ukrywamy”.
Z okularów s∏onecznych korzystamy tylko na dworze, w samochodzie. W sytu-
acjach publicznych nie nosimy te˝ okularów s∏onecznych na g∏owie.
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Stres i trema

To naturalna reakcja organizmu przed publicznym wystàpieniem, spotkaniem
z dziennikarzem, a tym bardziej wywiadem telewizyjnym. Ma jà ka˝dy. Pewien po-
ziom napi´cia emocjonalnego dzia∏a mobilizujàco i zwi´ksza szanse na skuteczne
wystàpienie. Zbyt wysoki – blokuje mówc´, prowadzi do chaosu myÊlowego i nisz-
czy konstruktywne mo˝liwoÊci dzia∏ania. Trema objawia si´ poprzez dr˝enie g∏osu,
przyspieszone t´tno, p∏ytki oddech, suchoÊç w ustach, nadmiernà potliwoÊç, dr˝e-
nie d∏oni i nóg. Trudno nam si´ skoncentrowaç, mamy luki w pami´ci, czujemy za-
k∏opotanie i l´k.

Trema niestety mo˝e si´ samoistnie nap´dzaç. Gdy odczuwamy lekkà trem´,
a nie jesteÊmy na to przygotowani, wstydzimy si´, ˝e objawy tremy widaç i s∏ychaç.
Wyobra˝amy sobie, ˝e wie o niej ka˝dy, wi´c denerwujemy si´ jeszcze bardziej.
Wtedy zamiast strachu powinniÊmy wys∏aç do swojego mózgu sygna∏ „Ja tu rzà-
dz´”. Warto ponadto pami´taç, ˝e trema mija po kilku minutach. 

Porady na ograniczenie „niszczàcego” wp∏ywu tremy:
- warto próbowaç tak d∏ugo, a˝ b´dziemy przekonani, ˝e wypadamy dobrze

(mo˝na skorzystaç z pomocy domowej kamery lub zaprzyjaênionej osoby),
- ze wzgl´du na to, i˝ pami´ç jest zawodna – wskazane jest mieç ze sobà notat-

ki (ale nie napisany tekst wystàpienia!),
- nale˝y zak∏adaç, ˝e dziennikarz nie jest wrogo nastawiony,
- przed nagraniem (oczywiÊcie na osobnoÊci, zanim wyjdziemy do dziennikarza)

nale˝y rozruszaç usta i policzki, powiedzieç tekst, aby „oswoiç si´” ze swoim
g∏osem,

- porozmawiaç z dziennikarzem i uzgodniç technicznà stron´ przebiegu nagrania,
- skupiç si´ na treÊci pytaƒ i odpowiedziach, a nie na analizowaniu sytuacji i Êwia-

domoÊci, ˝e trwa nagranie,
- wyobraziç sobie, ˝e to wypowiedê dla kogoÊ bliskiego,
- przypomnieç sobie ile czasu i pracy wymaga∏o to wystàpienie – nie powinno to

pójÊç na marne (!),
- uÊmiech jest dobry na wszystko – warto z uÊmiechem przywitaç si´ z dzienni-

karzem – jest szansa, ˝e odpowie tym samym (!),
- si´gnàç po sztuk´ oddychania i çwiczenia relaksacyjne (dost´pne choçby w In-

ternecie).
W sytuacjach bezstresowych oddychamy powoli, miarowo i g∏´biej. Dzi´ki temu

do krwiobiegu dostaje si´ wi´cej tlenu, który usuwa dwutlenek w´gla. Tlen dociera
do mózgu, a to prowadzi do wydzielania endorfin (tzw. hormony szcz´Êcia), które wy-
zwalajà uczucie zadowolenia i odpr´˝enia. Warto poznaç technik´ oddychania prze-
ponà, poprzez wciàganie powietrza nosem, a wypuszczania ustami. Warto siedzieç
lub staç stabilnie (w lekkim rozkroku, z jednà nogà lekko wysuni´ta do przodu).
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Moje mocne i s∏abe strony 

Indywidualny styl zale˝y od naszych wrodzonych cech, umiej´tnoÊci, które ju˝
mamy, ale tak˝e tych, które mo˝na w sobie wykszta∏ciç. Prac´ mo˝na zaczàç
od poznania siebie i okreÊlenia mocnych oraz s∏abych stron. Wiele osób ma
sk∏onnoÊç do powtarzania tych samych b∏´dów, nie wyciàgajàc wniosków z po-
przednich, wykonujàc tym samym tzw. Êlepe ruchy. Usprawiedliwiajà si´ t∏uma-
czàc, ˝e b∏àdzenie jest rzeczà ludzkà. TAK (!), jeÊli analizujemy pora˝ki i staramy
si´ nie powtarzaç ich w przysz∏oÊci. Warto mieç ÊwiadomoÊç w∏asnych braków
i oceniç siebie z perspektywy. Np.: dobrze si´ prezentuj´, ale warto popraco-
waç nad dykcjà; mówi´ poprawnie, ale buduj´ zbyt d∏ugie zdania i pos∏uguj´
si´ niezrozumia∏ym j´zykiem. Warto wypracowaç w∏asny styl, który zale˝eç b´-
dzie od:
- j´zyka (poprawnoÊç, charakterystyczne, oryginalne sformu∏owania),
- gestów (przyjazne/nieprzyjazne, wyraziste),
- sposobu bycia i reagowania (opanowanie, impulsywnoÊç).

Zasada niezwykle wa˝na: nie warto walczyç ze sobà i jeÊli nie jesteÊmy
w czymÊ mistrzem nie naÊladujmy innych. Widz/s∏uchacz natychmiast wyczuje
sztucznoÊç. Warto wyra˝aç w∏asnà osobowoÊç przed kamerà, ale ma to byç na-
turalnoÊç kontrolowana. StanowczoÊç i pewnoÊç siebie – tak, ale nie buta. JeÊli
zdarzy si´ b∏àd, trzeba go szybko skorygowaç. JeÊli jest ju˝ po nagraniu, wskaza-
ne jest jak najszybsze skontaktowanie si´ z dziennikarzem i ustalenie jak mo˝na
to naprawiç. Po emisji programu warto zbadaç efekty swojego wystàpienia,
poprosiç kogoÊ ˝yczliwego o opini´ i oglàdaç swoje wystàpienia. Sami najlepiej
dostrzegamy „co nam dolega”.

Budujemy mosty

Telewizja jest najbardziej wymagajàcym medium. Stàd te˝ przygotowanie si´
do „spotkania z kamerà” wymaga szczególnej starannoÊci, ale te˝ elastycznoÊci
i otwarcia. Jednym przychodzi to ∏atwo, w sposób naturalny. Innym sprawia k∏opo-
ty. Dlatego warto je poddaç analizie i prze∏amaç l´k. JeÊli skupimy si´ na dzienni-
karzu i temacie rozmowy (a przecie˝ s´dziowie sà specjalistami w swojej dziedzi-
nie), zadbamy o wczeÊniejsze ustalenie okolicznoÊci nagrania – có˝ mo˝e nam za-
szkodziç?!

Niejednokrotnie po nagraniu wywiadu mój rozmówca by∏ zdziwiony, ˝e „nie bo-
la∏o”, a przy nast´pnej okazji nie widzia∏am ju˝ oznak tremy i nagranie nie sprawia-
∏o k∏opotów. Wielokrotnie mia∏am te˝ okazj´ spotkaç osoby (nie tylko s´dziów),
którzy wprost alergicznie reagujà na dziennikarzy i kamery. Powody takich reakcji
le˝à cz´sto po stronie samych dziennikarzy, którzy brakiem nale˝ytej starannoÊci
sprawili, ˝e s´dziowie nie majà do nich zaufania. Czy to jednak powód by stoso-
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waç odpowiedzialnoÊç zbiorowà wobec wszystkich? Przychodzi mi tu na myÊl sy-
tuacja, z którà zetkn´∏am si´ w lubelskim sàdzie. S´dziowie wyrazili zgod´ na reje-
strowanie przebiegu rozprawy (strony zgodzi∏y si´ na publikacj´ swojego wizerun-
ku) za wyjàtkiem (!) wizerunku sk∏adu orzekajàcego. Efekt by∏ zaskakujàcy: mówià-
ce togi. Nie wiem jakie powody sta∏y za takà decyzjà, ale moim zdaniem przynio-
s∏y szkod´ dla wizerunku wymiaru sprawiedliwoÊci. I choç wydawaç by si´ mog∏o,
˝e s´dziego od dziennikarza ró˝ni prawie wszystko i stojà po ró˝nych stronach
„barykady”, to jednak dziennikarz wykonuje zawód zaufania spo∏ecznego. Bardzo
cz´sto na podstawie jego relacji spo∏eczeƒstwo b´dzie budowaç opini´ o danej
sprawie czy problemie. Mo˝e wi´c warto spojrzeç na media przychylniej, jako
na partnera w budowaniu efektywnej komunikacji z opinià publicznà.

S´dzia S∏awomir Ró˝ycki, oddelegowany do Ministerstwa SprawiedliwoÊci
do kontaktów z mediami, pisze: „S´dziowie ze spo∏eczeƒstwa sà wyizolowani. Wy-
nika to z funkcji, którà sprawujà. Stàd te˝ pewne zachowania, choçby sposób ubie-
rania czy przebywanie w niektórych miejscach – oboj´tne w przypadku zwyk∏ych
obywateli – nam nie przystojà”1100.

Staranie si´ o tworzenie niezb´dnego dystansu nie musi jednak oznaczaç „od-
cinania” si´ od spo∏eczeƒstwa. Dziennikarz mo˝e tutaj byç swoistym ∏àcznikiem,
a nawet mobilizowaç do wyrwania z zawodowej rutyny, o której równie˝ pisze
S. Ró˝ycki. Jego zdaniem „obecnoÊç kamer i mikrofonów na sali sàdowej powo-
duje, ˝e nawet s´dziowie z d∏ugoletnim sta˝em, prze˝ywajàcy wypalenie zawodo-
we, sprawy z udzia∏em mediów traktujà indywidualnie, lepiej si´ do nich przygoto-
wujà, lepiej wyglàdajà na sali rozpraw (...) Wbrew pozorom to wa˝ny argument
w debacie o roli mediów w salach rozpraw”1111.

Mo˝e wi´c, o co goràco apeluj´, ˝yczliwie spojrzeç na dziennikarzy, pracujà-
cych pod olbrzymià presjà czasu i cz´sto zagubionych w prawniczej procedurze
i terminologii. Mam nadziej´, ˝e porady, których pozwoli∏am sobie udzieliç w po-
wy˝szych akapitach pomogà w budowaniu mostów mi´dzy dziennikarzami a s´-
dziami. KorzyÊci p∏ynàç mogà dla obu stron, a tak˝e dla spo∏eczeƒstwa, które ma
prawo do rzetelnej i zrozumia∏ej dla niego informacji.
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Informacja dla Autorów

Redakcja prosi o nadsy∏anie artyku∏ów i innych materia∏ów przeznaczonych do
publikacji zarówno w formie wydruku z dyskietkà lub w formie elektronicznej w edy-
torze Word 6.0, dla nast´pujàcych ustawieƒ: strona niestandardowa (szerokoÊç
17 cm, wysokoÊç 24 cm), marginesy: górny 2 cm, boczne (lewy i prawy) 2,5 cm i dol-
ny 1,5 cm, czcionka Times New Roman w rozmiarze 11 (dla przypisów dolnych 9)
oraz pojedynczy odst´p mi´dzy wierszami.

Na pierwszej stronie nale˝y zamieÊciç imi´ i nazwisko autora (autorów) oraz ty-
tu∏ pracy. Na koƒcu pracy nale˝y podaç: adres (y) autora (ów), nr telefonu, faksu,
adres e-mail, a tak˝e informacje o statusie profesjonalnym autora (ów), z wy-
szczególnieniem posiadanych tytu∏ów naukowych, nazwy instytucji zatrudniajàcej
oraz zajmowanego stanowiska.

Materia∏y wraz z dyskietkà nale˝y przesy∏aç na adres: Redakcja kwartalnika
„Rodzina i Prawo” – Instytut Badaƒ DNA, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa lub
pocztà elektronicznà na adres e-mail: redakcja@ibdna.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nades∏anych materia∏ach
zmiany tytu∏ów, skrótów, poprawek stylistyczno-j´zykowych oraz innych przeróbek
technicznych. Redakcja przyjmuje tylko prace oryginalne. Niezamówione mate-
ria∏y zwracane sà wy∏àcznie na ˝yczenie Autora.


