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ARTYKU¸Y
Anna Pacholska

Rozwód a zgodna wola rozwiàzania zwiàzku w prawie
polskim na tle praw wybranych paƒstw europejskich
1. Wst´p
Kszta∏t prawa ma∏˝eƒskiego, obowiàzujàcego w poszczególnych krajach europejskich, jest wynikiem wielowiekowych przemian, majàcych tak ewolucyjny jak
i rewolucyjny charakter. Analiza kolejnych przeobra˝eƒ, jakie przechodzi∏a instytucja rozwodu daje asumpt do wskazania wiodàcych tendencji i kierunków rozwoju
tego instrumentu prawnego. Niewàtpliwie u progu czasów nowo˝ytnych rozwód
przybiera∏ postaç sankcji zwiàzanej z naruszeniem przez jednego z ma∏˝onków
norm przyj´tych w spo∏eczeƒstwie. W powszechnej ocenie by∏ pojmowany negatywnie, jako sytuacja naganna i patologiczna. W zwiàzku z tym prawo mia∏o nie
tylko chroniç stabilnoÊç i trwa∏oÊç rodziny, ale i pi´tnowaç zachowania niew∏aÊciwe, co nieroz∏àcznie wiàza∏o si´ z ustaleniem przyczyn rozpadu ma∏˝eƒstwa
i wskazaniem strony winnej takiego stanu rzeczy.
Od poczàtku XX w. stopniowym przeobra˝eniom ulega∏y powszechne oceny
dzia∏ania osób, które decydowa∏y si´ na rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa. Dostrze˝ono
tak˝e, i˝ rozwód mo˝e pociàgaç za sobà pozytywne skutki i obiektywnà popraw´
sytuacji wszystkich cz∏onków rodziny jako, i˝ prowadzi do eliminacji fikcji, jakà by∏oby ma∏˝eƒstwo faktycznie rozbite i nieprawid∏owo funkcjonujàce. O ile w poczàtkowym okresie, zgodnie z uwarunkowaniami aksjologicznymi, cz´sto osadzonymi
w kontekÊcie religijnym, przedk∏adano dobro rodziny nad dobro jednostki, o tyle
z czasem poszanowanie dla jej autonomii i wolnoÊci znalaz∏o coraz szersze odzwierciedlenie w regulacjach rozwodu. Znamiennym tego przejawem wydaje si´
byç odejÊcie od tworzenia przez ustawodawców szczegó∏owych katalogów okolicznoÊci, w których rozwód jest dopuszczalny oraz rezygnacja ze skrupulatnego
ustalenia przyczyn i okolicznoÊci rozpadu zwiàzku oraz winy. Liberalizacji prawa
rozwodowego towarzyszy∏o przyj´cie poglàdu, ˝e nie zawsze rozwód jest to˝samy
z konfliktem pomi´dzy stronami, przy jednoczesnym dostrze˝eniu, i˝ warto go
eliminowaç, majàc na wzgl´dzie dobro pozosta∏ych cz∏onków rodziny.
Wreszcie II po∏owa XX w. przynios∏a zogniskowanie uwagi legislatorów na zagadnieniu zgodnej woli rozwiàzania zwiàzku i na sposobie, w jaki mog∏aby ona zostaç uwzgl´dniona w ramach regulacji prawnych. Owocem tego zainteresowania
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by∏o wprowadzenie ró˝norodnych zmian. W ramach bardziej zachowawczych systemów prawnych poprzestano na ogólnym zarysowaniu roli zgodnej woli rozwiàzania zwiàzku poprzez powiàzanie z nià niektórych skutków rozwodu i uwzgl´dnienie
w ramach post´powania rozwodowego. Dalej idàce zmiany polega∏y na budowaniu w oparciu o nià przes∏anek rozwodu i znacznym zwi´kszeniu kompetencji
stron, które takà wol´ wyra˝à, w ramach kszta∏towania skutków rozwodu a˝ po
stworzenie odr´bnego – polubownego trybu post´powania.
Jednym z pierwszych paƒstw, które wprowadzi∏o mo˝liwoÊç uzyskania rozwodu w oparciu o zgodnà wol´ ma∏˝onków by∏a Norwegia. Pojawi∏a si´ tam ona w roku 1909. Nieco póêniej, bo w roku 1948, analogicznà nowelizacj´ przyj´to w Finlandii. W innych paƒstwach zmiany idàce w tym kierunku zaobserwowaç mo˝na dopiero w latach 70–tych ubieg∏ego stulecia. I tak do prawa angielskiego taka
mo˝liwoÊç zosta∏a wprowadzona reformami z lat 1973 i 1977, we Francji nastàpi∏o
to w 1975 r., w Belgii w latach 1994 i 1997, zaÊ w Portugalii dopiero w roku 2001.
Równolegle zaobserwowaç mo˝na eliminowanie poj´cia winy z ustawodawstwa
rozwodowego poszczególnych krajów. W Anglii nastàpi∏o to w roku 1969, w Belgii
w 1974, w Niemczech w 1977, a w Danii w 1989.
Majàc na uwadze powy˝sze zestawienie, mo˝na pokusiç si´ o konstatacj´,
i˝ rola zgodnej woli rozwiàzania zwiàzku w odniesieniu do rozwodu systematycznie wzrasta i tendencja ta zostanie zachowana w przysz∏oÊci. Zjawisko to jest tym
bardziej godne uwagi, ˝e w kwestii tej w ustawodawstwie rozwodowym poszczególnych paƒstw europejskich przyj´to ró˝ne rozwiàzania. Na tym tle szczególne
zainteresowanie budziç mo˝e prawo polskie. Warto postawiç tu pytanie o to, czy
przyj´te w jego ramach rozwiàzania korespondujà z potrzebami praktyki oraz pokusiç si´ o ocen´ ich charakteru w konfrontacji z trendami europejskimi.
Omówienie zagadnienia wp∏ywu zgodnej woli rozwiàzania zwiàzku na rozwód
rozpoczàç nale˝y od zdefiniowania tego zwiàzku, który ma podlegaç rozwiàzaniu.
W ramach niniejszego opracowania prawnoporównawczego, problem ten nabiera
szczególnego znaczenia, albowiem zestawienie praw poszczególnych paƒstw
wskazuje, i˝ zakresem tego poj´cia obj´te sà ró˝ne zwiàzki, nie tylko ma∏˝eƒstwo,
definiowane jako zwiàzek kobiety i m´˝czyzny. Rozwód, mo˝e bowiem stanowiç
sposób rozwiàzania: ma∏˝eƒstwa pary heteroseksualnej, ma∏˝eƒstwa pary homoseksualnej oraz rejestrowanego zwiàzku partnerskiego pary homoseksualnej.
Pierwsze ze wskazanych uj´ç znane jest prawu wszystkich paƒstw europejskich.
Zgodnie z prawem tych paƒstw, które nie rezerwujà poj´cia ma∏˝eƒstwa tylko dla
zwiàzku kobiety i m´˝czyzny, rozwód dotyczyç b´dzie równie˝ par homoseksualnych. Takie rozwiàzanie przyj´te zosta∏o w Holandii, Belgii, Hiszpanii, Norwegii,
Szwecji i Portugalii. Natomiast rozwiàzanie poprzez rozwód rejestrowanego zwiàzku partnerskiego pary homoseksualnej mo˝e mieç miejsce w tych przypadkach,
gdy przepisy regulujàce rejestrowane zwiàzki partnerskie, w zakresie rozwiàzania
zwiàzku nie wprowadzajà odr´bnej procedury, lecz odsy∏ajà do przepisów traktujà-
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cych o rozwodzie. W ten sposób kwestia ta zosta∏a unormowana w prawie Danii,
Finlandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwecji, Szkocji i W´gier. W pozosta∏ych paƒstwach, w których mo˝liwe jest zawieranie tego typu zwiàzków – Austrii, Niemczech, Francji, Hiszpanii, Czechach, Irlandii, S∏owenii, Wielkiej Brytanii, Luksemburgu, W∏oszech, dla jego rozwiàzania przewidziane zosta∏y odr´bne procedury.
Poj´ciem rozwodu nie mo˝na objàç rozwiàzania zarejestrowanego zwiàzku pary heteroseksualnej, albowiem prawo paƒstw, które dopuszczajà mo˝liwoÊç zawarcia takiego zwiàzku, przewiduje swoistà, odr´bnà od rozwodowej, procedur´ jego
rozwiàzania. Dotyczy to Francji, Niemiec, niektórych regionów autonomicznych
Hiszpanii (Andaluzja, Aragonia, Asturia, Baleary, Kantabria, Katalonia, Estremadura, Madryt, Nawarra, Kraj Basków, Walencja), Czech, Irlandii, S∏owenii, Wielkiej Brytanii, W∏och i Luksemburga.
Majàc na uwadze, i˝ poj´cie rozwodu dotyczyç mo˝e trzech ró˝nych rodzajów
zwiàzków, na ich okreÊlenie nie mo˝na zbiorczo u˝ywaç poj´cia ma∏˝eƒstwa. Zasadne jest zatem, by jako ich ∏àczne okreÊlenie stosowaç poj´cie „zwiàzek”. Natomiast termin „ma∏˝eƒstwo” zarezerwowany pozostanie wy∏àcznie dla tych sytuacji,
gdy ustawodawstwo danego kraju pos∏uguje si´ nim.

2. Zgodna wola rozwiàzania zwiàzku w prawie materialnym
Analiza porównawcza regulacji rozwodu w prawie poszczególnych paƒstw europejskich wiedzie ku konstatacji, i˝ zaistnienie pomi´dzy stronami zgodnej woli
rozwiàzania zwiàzku, na p∏aszczyênie materialnoprawnej, mo˝e byç ujmowane
w trojaki sposób. Po pierwsze, zgodna wola mo˝e stanowiç przes∏ank´ bezwzgl´dnà rozwodu, po drugie, mo˝e byç traktowana jako przes∏anka wzgl´dna lub jeden
z elementów tworzàcych kompleks przes∏anek wzgl´dnych lub domniemaƒ towarzyszàcych przes∏ance wzgl´dnej albo te˝ mo˝e ona pozostawaç poza zbiorem
przes∏anek rozwodu, stanowiàc okolicznoÊç majàcà wp∏yw jedynie na tryb post´powania albo na niektóre skutki rozwodu.
Pierwszy z omawianych przypadków dotyczy prawodawstw rozwodowych
opartych na przes∏ankach bezwzgl´dnych. Ich clou sprowadziç mo˝na do wskazania, ˝e ustalenie okreÊlonej okolicznoÊci obliguje w∏aÊciwy organ do udzielenia rozwodu, bez wzgl´du na wp∏yw tej sytuacji na rzeczywisty stan stosunków ∏àczàcych
partnerów. Charakter takiej przes∏anki nadano zgodnej woli uzyskania rozwodu,
na przyk∏ad w prawie estoƒskim (art. 64 ustawy o prawie rodzinnym), francuskim
(art. 230 kodeksu cywilnego), portugalskim (art. 1775 kodeksu cywilnego), luksemburskim (art. 275 kodeksu cywilnego), litewskim (art. 3.51 kodeksu cywilnego) czy
rumuƒskim (art. 373, 375 kodeksu cywilnego). W ramach niektórych systemów
prawnych wyst´puje ona jako jedna z cz´Êci tworzàcych kompleks przes∏anek bezwzgl´dnych. Jako egzemplifikacj´ wymieniç nale˝y rozwiàzania przyj´te w prawie
duƒskim (art. 31 ust. 2 ustawy o ma∏˝eƒstwie), fiƒskim (art. 25, 26 ustawy o ma∏˝eƒ-
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stwie), hiszpaƒskim (art. 86 w zwiàzku z art. 81 kodeksu cywilnego) oraz szwedzkim (rozdzia∏ 5 § 1 ustawy o ma∏˝eƒstwie). Jako dodatkowà przes∏ank´ prawo duƒskie przewiduje ponadto koniecznoÊç pozostawania przez strony przez okreÊlony
czas w separacji, której minimalny zakres temporalny zosta∏ ustalony na 6 miesi´cy. Natomiast prawo fiƒskie i szwedzkie wymaga up∏ywu okreÊlonego „czasu
do namys∏u” od daty zainicjowania procedury rozwodowej, który wynosi 6 miesi´cy, z tym jednak wyjàtkiem, i˝ w Szwecji warunek ten zosta∏ ograniczony do sytuacji, gdy strony majà wspólne dzieci w wieku poni˝ej 16 lat. Regulacja hiszpaƒska
przewiduje zaÊ koniecznoÊç realizacji tak˝e przes∏anki minimalnego czasu trwania
zwiàzku, który okreÊlono na 3 miesiàce.
Zgodna wola rozwiàzania zwiàzku, w niektórych ustawodawstwach przybiera
postaç przes∏anki wzgl´dnej, b´dàcej w istocie rzeczy domniemaniem wskazujàcym na realizacj´ innej przes∏anki – rozk∏adu po˝ycia. W ten sposób ujmowana jest
ona w prawie belgijskim (art. 229 § 2 kodeksu cywilnego), czeskim (art. 24a kodeksu rodzinnego), holenderskim (art. 154 ust. 1 kodeksu cywilnego) i niemieckim
(art. 1566 BGB).
Trzeci z wariantów omawianego zagadnienia obserwowaç mo˝na tak˝e na przyk∏adzie prawa polskiego. Kodeks rodzinny i opiekuƒczy nie zalicza w poczet przes∏anek rozwodu zgodnej woli rozwiàzania zwiàzku. Nie zawiera on tak˝e odr´bnej
regulacji dotyczàcej takiego przypadku. Zasadna jest tedy teza, i˝ zaistnienie takiego porozumienia pozostaje bez wp∏ywu na pozytywnà przes∏ank´ rozwodu, jakà
jest zupe∏ny i trwa∏y rozk∏ad po˝ycia. Konsensus dotyczàcy rozwiàzania zwiàzku
nie stanowi tak˝e dostatecznej podstawy, by domniemywaç zaistnienia takiego rozk∏adu po˝ycia, który uzasadnia∏by rozwód. Ustalenie rozpadu wi´zi pomi´dzy ma∏˝onkami oraz przyczyn tego zjawiska nastàpi na takich samych zasadach, jak
w przypadkach, gdy okolicznoÊci i sposób przeprowadzenia rozwodu sà przedmiotem sporu.
Niezale˝nie od pozytywnych przes∏anek rozwodu, ustawodawca polski przewidzia∏ szereg sytuacji, gdy z zaistnieniem omawianej okolicznoÊci powiàzano inne
skutki prawne. Zgoda na rozwód ze strony ma∏˝onka niewinnego rozk∏adu po˝ycia stanowi, zgodnie z art. 56 § 3 k.r.o., jeden z dwóch przypadków, gdy mo˝liwe
jest odstàpienie od zasady rekryminacji i warunkuje mo˝liwoÊç rozwiàzania zwiàzku, jeÊli z takim ˝àdaniem wystàpi∏a strona wy∏àcznie winna rozpadu po˝ycia.
W ten sposób wy∏àczona zostaç mo˝e negatywna przes∏anka rozwodu. W literaturze podnosi si´, ˝e udzielenie zgody powinno byç traktowane przez sàd
ze szczególnà ostro˝noÊcià, albowiem praktyka wskazuje, i˝ na ma∏˝onka niewinnego mogà byç wywierane ró˝nego rodzaju naciski majàce na celu sk∏onienie go
do wyra˝enia zgody. W takich przypadkach brak jest podstaw dla uznania udzielonej zgody za wyra˝enie rzeczywistej woli rozwiàzania zwiàzku. W tej kwestii
aktualne pozostaje orzeczenie Sàdu Najwy˝szego z dnia 14 maja 1956 r. (sygn.
akt I CR 746/55).
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Na zgodne ˝àdanie stron, sàd zaniecha orzekania o winie za rozpad po˝ycia.
Dyspozycja zawarta w art. 57 § 2 k.r.o. stanowi kolejny przypadek, gdy wystàpienie
szczególnych skutków zosta∏o powiàzane z zaistnieniem konsensusu pomi´dzy
rozwodzàcymi si´ stronami. Zaniechanie orzekania o winie stwarza fikcj´ braku winy, czego efekty obserwowaç mo˝na na p∏aszczyênie skutków rozwodu – w szczególnoÊci w odniesieniu do obowiàzku alimentacyjnego. Poniewa˝ ˝aden z ma∏˝onków nie mo˝e zostaç uznany za winnego, roszczenie alimentacyjne przys∏uguje,
na podstawie art. 60 § 1 k.r.o., jedynie stronie, która znajduje si´ w niedostatku,
a wi´c na zasadach zbli˝onych do zwyk∏ego obowiàzku alimentacyjnego pomi´dzy
krewnymi. Obowiàzek alimentacyjny ma∏˝onka wy∏àcznie winnego zostaje natomiast rozszerzony. Jego przes∏ankà jest bowiem ustalenie, ˝e w wyniku rozwodu
nastàpi∏o pogorszenia sytuacji materialnej drugiej strony. Ponadto obowiàzek strony, która nie zosta∏a uznana za winnà rozk∏adu po˝ycia zosta∏ przez ustawodawc´
opatrzony cezurà czasowà 5 lat. Ograniczenia takiego nie wprowadzono w stosunku do obowiàzku cià˝àcego na ma∏˝onku winnym.
Na podkreÊlenie zas∏uguje, i˝ zaniechanie orzekania o winie nast´puje niemal
automatycznie. Wniosek z∏o˝ony przez strony wià˝e sàd wyznaczajàc zakres jego
kognicji i nie podlega ocenie poprzez pryzmat ˝adnych kryteriów. Pomimo tego,
zgodnie z poglàdem wyra˝onym przez Sàd Najwy˝szy w orzeczeniu z dnia 4 lutego 1955 r. (I C 1930/53), sàd orzekajàcy zobligowany jest do uj´cia tej kwestii
w uzasadnieniu wyroku. Podobnie argumentowa∏ Sàd Najwy˝szy w uzasadnieniu
wyroku z dnia 19 stycznia 2005 r. (V CK 364/04), wskazujàc, ˝e obowiàzek orzekania przez sàd o winie za rozk∏ad po˝ycia wynika tak˝e z tego, ˝e zgodnie z art. 56
k.r.o., dopuszczalnoÊç orzeczenia rozwodu nie zale˝y tylko od samego faktu powstania zupe∏nego i trwa∏ego rozk∏adu po˝ycia, lecz tak˝e od przyczyn rozk∏adu
oraz od tego, czy i który z ma∏˝onków ponosi win´ za ten stan rzeczy. Przyj´cie takiego poglàdu równoznaczne jest z pomini´ciem najwa˝niejszego aspektu ˝àdania stron. Zg∏aszajàcy je wskazujà, i˝ chcà, by okolicznoÊci, które spowodowa∏y
rozpad ich ma∏˝eƒstwa nie by∏y oceniane, dà˝àc w ten sposób do ograniczenia zakresu ingerencji sàdu w sfer´ ich prywatnoÊci i intymnoÊci. Zwa˝yç nale˝y, i˝ uj´cie kwestii winy w uzasadnieniu poprzedza prowadzenie w tym kierunku post´powania dowodowego, szczególnie jeÊli strony winnej nie da si´ ustaliç na podstawie
okreÊlenia przyczyn rozpadu po˝ycia. Tytu∏em przyk∏adu mo˝na wskazaç sytuacj´,
gdy strony podajà, ˝e przyczynà kryzysu w zwiàzku by∏a niech´ç jednej z nich
do posiadania dzieci, która nast´pnie sta∏a si´ przyczynà rozszerzenia konfliktu
na wszystkie sfery wspólnego ˝ycia. W takich okolicznoÊciach mo˝liwe jest stwierdzenie zupe∏nego i trwa∏ego rozk∏adu po˝ycia. Bez dodatkowego uszczegó∏owienia tej kwestii nie mo˝na natomiast wskazaç na czym polegaç mo˝e wina którejkolwiek ze stron i jakie zachowanie lub jaka okolicznoÊç stanowi∏aby praprzyczyn´
sporu pomi´dzy nimi. Reasumujàc, do wskazanego orzeczenia Sàdu Najwy˝szego odnieÊç nale˝y si´ krytycznie. Ustalenie zaistnienia pozytywnej przes∏anki roz-
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wodu nastàpiç mo˝e bez ustalenia winy. Dopiero jeÊli w odniesieniu do którejkolwiek z przes∏anek negatywnych, zachodzi koniecznoÊç odwo∏ania si´ do kwestii
winy, sàd powinien uwzgl´dniç to w ramach toczàcego si´ post´powania. Przyj´cie poglàdu prezentowanego przez Sàd Najwy˝szy, podyktowanego zapobiegliwoÊcià i starannoÊcià we wszechstronnym wyjaÊnieniu sprawy, nieuchronnie prowadzi do krzywdzàcego strony automatyzmu. Wskazaç mo˝na takie spektrum spraw,
gdy stwierdzenie zaistnienia lub braku przes∏anek negatywnych rozwodu nastàpiç
mo˝e z pomini´ciem zagadnienia winy. Intencji stron, zg∏aszajàcych wniosek o zaniechanie orzekania w tej kwestii, przypisaç nale˝y pierwszoplanowe znaczenie.
Prowadzenie post´powania w celu okreÊlenia winy stanowiç mo˝e jedynie wyjàtek
a nie regu∏´.
Artyku∏ 58 k.r.o. reguluje sytuacj´, gdy rozwodzàcy si´ uzyskajà konsensus co
do sposobu wykonywania w∏adzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem. Zgodnie
z § 1 wskazanego artyku∏u porozumienie takie zostanie obligatoryjnie uwzgl´dnione przez sàd w ramach rozstrzygni´cia w wyroku rozwodowym o tych w∏aÊnie kwestiach, o ile uznane zostanie za zgodne z interesem dziecka. Przedstawienie porozumienia oraz z∏o˝enie zgodnego wniosku warunkuje równie˝ mo˝liwoÊç pozostawienia w∏adzy rodzicielskiej obojgu rodzicom w pe∏nym zakresie (§ 1a). Zgodny
wniosek stron b´dzie równie˝ podstawà do orzekania o podziale wspólnego
mieszkania albo o przyznaniu go jednej ze stron (§ 2). W odniesieniu do drugiej
ze wskazanych kwestii, zgoda jednego z ma∏˝onków obejmowaç musi tak˝e wyra˝enie akceptacji dla koniecznoÊci opuszczenia wspólnego mieszania bez dostarczenia lokalu zamiennego albo pomieszczenia zast´pczego. Porozumienie odgrywa tak˝e wa˝kà rol´ w stosunku do orzekania o podziale majàtku. Dla dokonania
podzia∏u wystarczajàcy jest wniosek jednego z ma∏˝onków, jednak wyra˝enie przez
strony jednomyÊlnoÊci co do woli dokonania podzia∏u albo nawet co do sposobu
jego przeprowadzenia b´dzie jasnym sygna∏em dla sàdu, i˝ post´powaniu nie grozi zw∏oka, co jest równoznaczne z wy∏àczeniem okolicznoÊci mogàcej stanowiç
przyczyn´ odmowy przeprowadzenia podzia∏u (§ 3).

3. Post´powanie rozwodowe
3.1. Post´powanie rozwodowe w trybie polubownym
Analiza porównawcza prawa rozwodowego poszczególnych paƒstw europejskich, pozwala na stwierdzenie, i˝ mo˝liwe jest wyodr´bnienie takich porzàdków
prawnych, w ramach których wyra˝enie przez strony zgodnej woli rozwiàzania
zwiàzku powoduje, ˝e post´powanie rozwodowe toczyç si´ b´dzie w sposób znaczàco odmienny, ni˝ gdyby taki konsensus nie zaistnia∏. Mo˝na wi´c stwierdziç,
i˝ w niektórych regulacjach prawa rodzinnego istniejà dwa tryby post´powania:
zwyk∏y – sporny oraz polubowny. Wskazanie systemów prawnych w ramach których
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przyj´to takie rozwiàzanie nie rodzi trudnoÊci, albowiem w wi´kszoÊci przypadków
ustawodawcy albo wprost wskazali tryby post´powania rozwodowego albo te˝ tryb
polubowny zosta∏ opisany poprzez wyliczenie jego odmiennoÊci w stosunku do trybu spornego. Jako cech´ charakterystycznà dla polubownej procedury rozwodowej
wskazaç nale˝y zwi´kszenie kompetencji stron w zakresie wp∏ywania na przebieg
post´powania oraz kszta∏towania skutków rozwodu. W∏aÊciwoÊci tej nie wykazujà
natomiast regulacje, którym obca jest delimitacja trybu polubownego i spornego.
Podstawowe ró˝nice pomi´dzy obiema tymi procedurami oscylujà wokó∏ nast´pujàcych kwestii: sposób inicjowania post´powania, w∏aÊciwoÊç organów, dopuszczalnoÊç zawierania umów w toku post´powania, zakres obowiàzków dowodowych
cià˝àcych na stronach oraz sposoby kszta∏towania skutków rozwodu.
OkreÊlajàc kryteria wyodr´bnienia omawianych trybów post´powania rozwodowego, rozwa˝yç nale˝y tak˝e, na ile powiàzanie przez ustawodawc´ skutków materialnoprawnych z zaistnieniem zgodnej woli rozwiàzania zwiàzku, mo˝e byç w tym
zakresie przydatne. W pierwszej kolejnoÊci zwróciç trzeba uwag´ na kwesti´ zgodnej woli jako przes∏anki rozwodu. W ramach niektórych systemów prawnych uj´cie
zgodnej woli rozwiàzania zwiàzku wÊród przes∏anek rozwodu jest zbie˝ne z wyodr´bnieniem trybu polubownego. Tytu∏em egzemplifikacji wskazaç mo˝na prawo
francuskie (art. 230, 232, 234 kodeksu cywilnego), portugalskie (art. 1775 i n. kodeksu cywilnego), litewskie (art. 3.51 kodeksu cywilnego) czy luksemburskie (art.
275, 276, 277, 278 kodeksu cywilnego). Warto jednak zaprezentowaç tak˝e dwie
odmienne sytuacje. Pierwsza obejmuje takie regulacje prawne, w ramach których
przewidziany zosta∏ tryb polubowny mimo, i˝ omawiana okolicznoÊç nie stanowi samodzielnej przes∏anki rozwodu a jedynie jeden z elementów zespo∏u przes∏anek.
Na przyk∏ad w prawie czeskim (art. 24 i 24a kodeksu rodzinnego) jest to domniemanie wskazujàce na zaistnienie innej okolicznoÊci. Natomiast druga obejmuje te prawodawstwa, w których pomimo wyst´powania zgodnej woli rozwodu jako przes∏anki rozwiàzania zwiàzku nie uregulowano odr´bnego trybu rozwiàzania zwiàzku
– przyk∏adem mo˝e byç prawo niemieckie (art. 1564, 1566 BGB). Dlatego te˝, za zasadnà uznaç nale˝y tez´, i˝ brak jest korelacji pomi´dzy wyst´powaniem w ramach
danego systemu prawnego przes∏anki rozwodu opartej na zgodnej woli rozwiàzania
zwiàzku a wyodr´bnieniem polubownego trybu rozwodowego.
Omawiany tryb polubowny odnaleêç mo˝na w ramach regulacji rozwodu
w wi´kszoÊci paƒstw Unii Europejskiej, nale˝à do nich: Austria (art. 55a ustawy
o ma∏˝eƒstwie), Belgia (art. 230 kodeksu cywilnego), Bu∏garia (art. 50 kodeksu rodzinnego), Czechy (art. 24a kodeksu rodzinnego), Dania (art. 37 ustawy o ma∏˝eƒstwie), Estonia (art. 64 ustawy o prawie rodzinnym), Francja (art. 230 kodeksu cywilnego), Grecja (art. 1441 kodeksu cywilnego), Hiszpania (art. 81 w zwiàzku
z art. 85 kodeksu cywilnego), Litwa (art. 3.51 kodeksu cywilnego), Luksemburg
(art. 275 i n. kodeksu cywilnego), Portugalia (art. 1775 kodeksu cywilnego),
Rumunia (art. 373 i n. kodeksu rodzinnego), S∏owenia (art. 64 ustawy o ma∏˝eƒ-
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stwie i rodzinie), Szwecja (rozdzia∏ 5 § 1 ustawy o ma∏˝eƒstwie), W´gry (art. 18 § 2
prawo ma∏˝eƒskie, rodzinne i opiekuƒcze), a tak˝e w Szkocji (art. 1 (2) d ustawy
o prawie rodzinnym).
Zgoda stron na rozwiàzanie zwiàzku mo˝e przybraç dwojakà postaç: wspólnego wniosku – gdy porozumienie zostanie osiàgni´te przed zainicjowaniem post´powania lub zgody wyra˝onej w toku post´powania. W wi´kszoÊci regulacji zastosowano pierwszy ze wskazanych wariantów. Tylko prawo hiszpaƒskie (art. 86 kodeksu cywilnego) i francuskie (art. 229 kodeksu cywilnego) przewidujà mo˝liwoÊç
skorzystania z obu rozwiàzaƒ, nieobwarowanà ˝adnymi innymi warunkami, a wi´c
pozostawionà do swobodnej decyzji stron. Skonstatowaç nale˝y jednak, i˝ jedynie
w prawie francuskim dokonano rozró˝niania skutków prawnych wynikajàcych
z obu sposobów wyra˝enia zgody na rozwód. Mo˝liwoÊç dokonania umownej regulacji skutków rozwodu zosta∏a zarezerwowana wy∏àcznie dla rozwodu na wspólny wniosek. W przypadku rozwodu za zgodà drugiej strony, zagadnienia b´dàce
przedmiotem porozumienia regulowane sà zawsze decyzjà sàdu (art. 230
i 232, 250 1 kodeksu cywilnego). Nie dotyczy to dokonania umownego podzia∏u
majtku wspólnego, czego strony dokonaç mogà niezale˝nie czy zdecydowa∏y si´
na sporny czy na polubowny tryb rozwodu (art. 265 – 2 kodeksu cywilnego).
Cechà wspólnà dla wszystkich systemów prawnych, w ramach których wyró˝niç mo˝na polubowny tryb rozwiàzania zwiàzku, jest zwi´kszenie, w porównaniu
z trybem spornym, kompetencji stron w zakresie kszta∏towania skutków rozwodu.
Analiza porównawcza rozwiàzaƒ przyj´tych w poszczególnych systemach prawnych sk∏ania ku konkluzji, i˝ mo˝na wskazaç trzy modele opisujàce sposób okreÊlania konsekwencji rozwodu. W pierwszym, skutki rozwodu podlegajà regulacji
przepisów wspólnych dla obu typów post´powania rozwodowego i decydujà
o nich sàdy powo∏ane do rozwiàzania zwiàzku, niezale˝nie od rodzaju post´powania, w którym to nast´puje. Takie rozwiàzanie przyj´to w prawie belgijskim, duƒskim, estoƒskim, szkockim i szwedzkim. W drugim natomiast, strony sà zobligowane do przedstawienia porozumienia regulujàcego skutki rozwiàzania zwiàzku,
przy czym zakres podmiotowy tego obowiàzku bywa zakreÊlany rozmaicie.
W wi´kszoÊci systemów prawnych spoczywa on na wszystkich parach chcàcych
uzyskaç rozwiàzanie zwiàzku w tym trybie. Wyjàtki stanowià regulacje francuska
oraz grecka. We francuskim kodeksie cywilnym obowiàzek ten powiàzano tylko
z rozwodem na wspólny wniosek, co zosta∏o ju˝ wskazane. Natomiast w prawie
greckim zosta∏ on ograniczony tylko do tych sytuacji, gdy strony majà wspólne
ma∏oletnie dzieci (art. 1441 kodeksu cywilnego). Trzeci z modeli opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e do swobodnego uznania stron pozostawiono mo˝liwoÊç zawarcia odpowiedniej umowy, której przed∏o˝enie ma charakter fakultatywny. Nieprzedstawienie umowy albo niezaaprobowanie jej przez w∏aÊciwy organ nie uniemo˝liwia
uzyskania rozwodu w trybie „polubownym”, a jedynie powoduje, i˝ o skutkach
rozwiàzania zwiàzku decyduje sàd.
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Obowiàzek zachowania formy pisemnej dla umowy zawartej pomi´dzy rozwodzàcymi si´ jest cechà wspólnà wszystkich regulacji prawnych, dopuszczajàcych
to rozwiàzanie. Ostrzejsze wymagania w tym zakresie przewiduje na przyk∏ad prawo Republiki Czeskiej, które wymaga dla wa˝noÊci umowy z∏o˝enia podpisów poÊwiadczonych notarialnie (art. 24a ustawy o prawie rodzinnym) oraz prawo Wielkiego Ksi´stwa Luksemburga, które przewiduje spisanie porozumienia przez notariusza wraz z jednoczesnym dokonaniem przez niego oszacowania majàtku (art. 276
kodeksu cywilnego). Podzia∏ majàtku wspólnego, b´dàcy obligatoryjnym elementem umowy, wed∏ug prawa s∏oweƒskiego tak˝e musi byç dokonany w formie aktu
notarialnego (art. 64 ustawy o ma∏˝eƒstwie).
Przyk∏adowy katalog zagadnieƒ, jakie mogà podlegaç regulacji umownej, obejmuje takie kwestie jak: sposób wykonywania w∏adzy rodzicielskiej nad wspólnymi
dzieçmi, w tym ustalenie miejsca ich zamieszkania oraz sposobu kontaktowania
si´ z rodzicami, zasady alimentacji dzieci, alimentacja pomi´dzy ma∏˝onkami, podzia∏ majàtku wspólnego stron. Prawo hiszpaƒskie wskazuje ponadto, i˝ porozumieniem powinny zostaç obj´te tak˝e zasady kontaktowania si´ dzieci z dziadkami (art. 90 kodeksu cywilnego).
Przyznanie stronom mo˝liwoÊci zawierania umów i porozumieƒ daje im znacznà
swobod´ w kszta∏towaniu skutków rozwodu. Wy∏àczone zostajà wówczas przepisy
ustawowe regulujàce t´ kwesti´, a przedstawione przez nich propozycje podlegajà
ocenie przez pryzmat klauzul generalnych, takich jak dobro dzieci czy interes stron.
JeÊli prawo nie przewiduje umownej regulacji skutków rozwodu albo ogranicza t´
mo˝liwoÊç jedynie do niektórych jego nast´pstw, w pozosta∏ym zakresie zastosowanie znajdà przepisy ogólne, z tà jedynie modyfikacjà, ˝e jeÊli skutki rozwiàzania
zwiàzku sà wiàzane z orzeczeniem winy albo wy∏àcznej winy strony za rozk∏ad po˝ycia, to przepisów tych nie stosuje si´ albowiem w takich przypadkach wina nie zostaje ustalona. Dotyczy to takich paƒstwa jak: Austria, Francja czy Litwa.
Zauwa˝yç nale˝y, i˝ tak˝e w ramach niektórych regulacji prawnych, nie przewidujàcych polubownego trybu rozwiàzania zwiàzku, dopuszczalne jest zawieranie porozumieƒ pomi´dzy stronami. Trzeba jednak odró˝niç je wyraênie od umownych regulacji pojawiajàcych si´ w ramach post´powania polubownego, zasadniczà ich odmiennoÊç upatrujàc w zakresie przedmiotowym. Cechà charakterystycznà regulacji
prawnych przewidujàcych zawieranie umów w razie rozwodu za obopólnà zgodà jest
przyznanie stronom mo˝liwoÊci obj´cia zakresem porozumienia szerokiego spektrum konsekwencji rozwodu. Ograniczenie umowy tylko do niektórych kwestii wynika
wówczas jedynie z woli samych rozwodzàcych si´. Natomiast zakres porozumieƒ
dopuszczalnych w ramach jednolitego post´powania rozwodowego jest ograniczony
tylko do zagadnieƒ sk∏adajàcych si´ na jednà z grup konsekwencji rozwodu, na przyk∏ad do stosunków pomi´dzy rodzicami a dzieçmi. Jako egzemplifikacj´ wskazaç
mo˝na, omówiony ju˝ art. 58 § 1 k.r.o., który przewiduje zawieranie porozumieƒ wy∏àcznie dotyczàcych wykonywania w∏adzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieçmi.
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Przyznanie stronom mo˝liwoÊci zawierania opisanych umów ogranicza zakres
cià˝àcych na nich obowiàzków dowodowych. Organ zatwierdzajàcy umowy bada
stan faktyczny tylko o tyle, o ile jest to niezb´dne do ich zatwierdzenia. Dzi´ki temu
post´powanie rozwodowe przebiegaç mo˝e szybko i sprawnie.
W wi´kszoÊci systemów prawnych, dla post´powania rozwodowego prowadzonego w trybie polubownym wskazano w∏aÊciwoÊç tego samego sàdu, który powo∏any jest do rozwiàzania zwiàzku w przypadku istnienia pomi´dzy stronami sporu.
Takie rozwiàzanie przyj´te zosta∏o w: Austrii, Belgii, Bu∏garii, Czechach, Francji,
Grecji, Hiszpanii, Luksemburgu, Rumunii, S∏owenii, Szkocji, Szwecji, na Litwie oraz
na W´grzech. W ramach regulacji prawnych pozosta∏ych krajów dokonano modyfikacji podmiotu w∏aÊciwego do rozwiàzania zwiàzku, w stosunku do pozosta∏ych
trybów rozwiàzania zwiàzku, w ten sposób, ˝e w∏aÊciwoÊç sàdu zosta∏a wy∏àczona na rzecz innych organów lub ograniczona do ÊciÊle oznaczonych przypadków.
Prawo estoƒskie (art. 64 ustawy o prawie rodzinnym) i portugalskie (art. 1773 kodeksu cywilnego) jako organ w∏aÊciwy do rozwiàzania zwiàzku wskazuje urzàd stanu cywilnego. Natomiast regulacja duƒska przewiduje w tym zakresie w∏aÊciwoÊç
urz´du administracji paƒstwowej w województwie – Statsforvaltning (art. 37 ustawy
o ma∏˝eƒstwie). Mo˝liwoÊç z∏o˝enia oÊwiadczeƒ o woli rozwiàzania ma∏˝eƒstwa zarówno przed notariuszem jak i przed urz´dnikiem stanu cywilnego przewiduje natomiast prawo rumuƒskie (art. 374 – 375 kodeksu cywilnego). JeÊli strony nie majà wspólnych ma∏oletnich dzieci przys∏uguje im pe∏na swoboda wyboru przed kim
chcà z∏o˝yç te oÊwiadczenia. Natomiast jeÊli majà dzieci, mogà skorzystaç z us∏ug
notariusza tylko w przypadku, gdy jednoczeÊnie zaprezentujà w pe∏ni zgodne stanowisko co do konsekwencji rozwodu takich jak: wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej, zasady kontaktów z dzieçmi, miejsce zamieszkania oraz ich alimentacja, nazwisko ma∏˝onków po rozwodzie.
W odniesieniu do wszystkich paƒstw, w których organ pozasàdowy powo∏any
zosta∏ do udzielenia rozwodu, sàd zachowuje funkcj´ kontrolnà, nadrz´dnà w stosunku do organów administracji. Te mogà bowiem przekazaç spraw´ do sàdu,
w razie pojawienia si´ jakiekolwiek wàtpliwoÊci co zasadnoÊci stosowania trybu
uproszczonego lub te˝ gdy strony nie zgadzajà si´ z decyzjami urz´dnika albo gdy
pomi´dzy nimi samymi nie osiàgni´to dostatecznego konsensusu w wymaganym
przez prawo zakresie.
Niezale˝nie od ró˝norodnoÊci organów, powo∏anych do rozwiàzania zwiàzku
za zgodà stron, ich wspólnà cechà jest pe∏nienie funkcji kontrolnej. Nadzorujà one
czy zrealizowane zosta∏y przes∏anki rozwodu oraz czy dochowano warunków formalnych rozwiàzania zwiàzku w tym w∏aÊnie trybie, a tak˝e sprawdzajà z∏o˝one
oÊwiadczenia woli pod kàtem ich ewentualnych wad. Weryfikujà tak˝e umowy i porozumienia, oceniajàc je przez pryzmat kryteriów takich jak: legalnoÊç i zgodnoÊç
z interesem ma∏oletnich dzieci oraz stron. W tym zakresie przys∏uguje im uprawnienie do ˝àdania zmiany postanowieƒ niezgodnych z prawem albo uznanych za nie-

14

Rodzina i Prawo Nr 23 2012

Rozwód a zgodna wola rozwiàzania zwiàzku w prawie polskim na tle praw wybranych...

dopuszczalne pod rygorem odrzucenia umowy. Mo˝liwe jest tak˝e skierowanie
stron do mediacji lub negocjacji w celu wypracowania kompromisowego stanowiska co do skutków rozwodu, a w razie niepowodzenia takich dzia∏aƒ, przekazanie
sprawy do rozpatrzenia w∏aÊciwemu sàdowi.
Uzyskanie porozumienia w sprawie rozwodu mo˝e byç bardzo trudne, gdy˝
nierzadko wià˝e si´ z wieloma dra˝liwymi kwestiami, obarczonymi du˝ym ∏adunkiem emocjonalnym. Jednak podj´cie tego trudu premiowane jest przez mo˝liwoÊç skorzystania z opisanych u∏atwieƒ. Nie mo˝na pominàç faktu, i˝ dzi´ki temu ma miejsce, swego rodzaju, „promocja kompromisu”. Istnieje wysokie prawdopodobieƒstwo, i˝ strony rozwa˝à mo˝liwoÊç uzyskania porozumienia, a mo˝e
nawet zdecydujà si´ na wzajemne ust´pstwa, motywowane faktem, ˝e przeprowadzenie rozwodu na podstawie zgodnie wyra˝onej woli, jest nie tylko szybsze
i ∏atwiejsze, ale nade wszystko dlatego, ˝e uzyskajà wp∏yw na jego skutki i mogà
zaprojektowaç je zgodnie ze swojà wolà, unikajàc przy tym rozpatrywania na forum publicznym, najbardziej prywatnych i intymnych aspektów swego ˝ycia.
Scenariusz ten jest szczególnie prawdopodobny, jeÊli konflikt pomi´dzy partnerami nie jest g∏´boki a we wzajemnych relacjach przewa˝a ch´ç jak najszybszego zakoƒczenia zwiàzku. W tych w∏aÊnie przypadkach, motywacyjna funkcja
przepisów o rozwodzie za porozumieniem stron staje si´ szczególnie widoczna.
Nie wymaga zaÊ uzasadnienia teza, i˝ w odniesieniu do rozwodu kompromis zawsze jest po˝àdany, nie tylko z uwagi na dobro samych stron, ale nade wszystko osób trzecich.
3.2. Zgodna wola rozwiàzania ma∏˝eƒstwa a post´powanie rozwodowe
w prawie polskim
Zauwa˝yç nale˝y, i˝ tak˝e w tych systemach, które ani nie klasyfikujà zgodnej
woli jako przes∏anki rozwodu ani nie przewidujà odr´bnego trybu polubownego,
wyra˝enie zgodnej woli wp∏ywaç mo˝e w ograniczony sposób na samà procedur´
rozwodowà. Przyk∏adem takiego systemu prawnego jest prawo polskie.
Zasadne jest rozpocz´cie charakterystyki tego zagadnienia od postawienia pytania, w jaki sposób owa zgodna wola powinna zostaç przez strony wyartyku∏owana. Ma∏˝onkowie nie mogà z∏o˝yç zgodnego pozwu o rozwód, jedna ze stron
musi przyjàç na siebie rol´ inicjatora post´powania – powoda. Wyra˝enie zgody
na rozwód nastàpiç mo˝e wi´c dopiero w toku post´powania, przyjmujàc jednà
z dwóch form: udzielenia zgody na rozwód oraz uznania powództwa. Zakres pierwszego ze wskazanych poj´ç jest znacznie w´˝szy od zakresu drugiego z nich.
Wyra˝enie zgody na rozwód obejmuje bowiem jedynie oÊwiadczenie o woli rozwiàzania ma∏˝eƒstwa. Natomiast poza jego zakresem pozostajà kwestie szczegó∏owe
– pomimo zgody na rozwód strony mogà ró˝niç si´ w swoich zapatrywaniach co
do czynników powodujàcych rozpad ma∏˝eƒstwa, przyczynienia si´ ka˝dej z nich
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do zaistnienia tego stanu oraz co do zawinienia. Uznanie powództwa uznaç nale˝y za równowa˝ne z wyra˝eniem aprobaty dla rozwiàzania ma∏˝eƒstwa w szerszym
zakresie. Obejmuje ono bowiem nie tylko zgod´ na rozwiàzanie zwiàzku, ale tak˝e
przyznanie jako prawdziwych, wskazanych w pozwie przyczyn i okolicznoÊci rozpadu po˝ycia. Nie budzi wàtpliwoÊci, i˝ uznanie powództwa nie jest równoznaczne
ze zgodà na odstàpienie od orzekania o winie. JeÊli strona wyra˝a tak˝e wol´
wywarcia swoim oÊwiadczeniem skutków wynikajàcych z art. 56 § 3 k.r.o., to powinna uczyniç temu zadoÊç w sposób wyraêny.
Uznanie powództwa powinno zostaç dokonane przed sàdem orzekajàcym
w sposób swobodny, z jednoczesnym wskazaniem motywów kierujàcych dzia∏aniem strony, co umo˝liwi sàdowi ocen´ tego oÊwiadczenia. W doktrynie aprobat´
uzyska∏o stanowisko Sàdu Najwy˝szego, wyra˝one w orzeczeniu z dnia 7 maja 1954 r. (II C 1679/53), wskazujàce, i˝ nieustalenie przez sàd przyczyn, które sk∏oni∏y pozwanego do uznania powództwa z regu∏y uzasadnia uchylenie wyroku orzekajàcego rozwód.
Uznanie powództwa, podobnie jak wyra˝enie zgody na rozwód, o który wnosi
strona wy∏àcznie winna oraz wyra˝enie zgody na odstàpienie od orzekania o winie,
mo˝e zostaç dokonane oraz cofni´te do czasu zamkni´cia rozprawy przed sàdem
drugiej instancji. Nie stoi temu na przeszkodzie zakaz rozszerzania lub zmiany powództwa w toku post´powania apelacyjnego, wynikajàcy z art. 383 k.p.c. Poglàd
taki znalaz∏ aprobat´ w orzecznictwie. Tytu∏em przyk∏adu wskazaç mo˝na uchwa∏´
Sàdu Najwy˝szego z dnia 24 listopada 2006 r. (sygn. akt III CZP 106/06). PodkreÊliç nale˝y, i˝ wszystkie wskazane oÊwiadczenia powinny zostaç wyra˝one w sposób wyraêny i bezwarunkowy.
Zgoda na rozwód tylko wtedy mo˝e mieç wp∏yw na sposób prowadzenia post´powania rozwodowego, gdy przybiera postaç uznania powództwa. W takim w∏aÊnie kontekÊcie poj´ciem tym operuje kodeks post´powania cywilnego. Poglàd
taki uznaç mo˝na za utrwalony w doktrynie i orzecznictwie. Zagadnienie to stanowi∏o przedmiot wytycznych wymiaru sprawiedliwoÊci i praktyki sàdowej z 26 kwietnia 1952 r. W tym zakresie aktualnoÊç zachowa∏o dalsze orzecznictwo Sàdu Najwy˝szego – orzeczenie z dnia 28 marca 1952 r. (C 1390/51) oraz orzeczenie z dnia
7 maja 1954 r. (II C 1679/53). Dlatego te˝ do tego zagadnienia ograniczone zostanà rozwa˝ania czynione w dalszej cz´Êci niniejszego opracowania.
Znacznà rol´ w uzyskaniu porozumienia pomi´dzy ma∏˝onkami stojàcymi w obliczu rozwodu przypisaç nale˝y mediacjom. Prowadzenie mediacji w sprawie o rozwód mo˝e dotyczyç dwóch sytuacji. Pierwsza dotyczy przypadku, opisanego
w art. 436 § 1 k.p.c., gdy strony ˝ywià jeszcze nadzieje na odbudowanie zwiàzku.
Ponadto mediacja mo˝e dotyczyç wszystkich zagadnieƒ, za wyjàtkiem rozwiàzania
ma∏˝eƒstwa, o których sàd rozstrzyga w wyroku rozwodowym: alimentacji, kontaktów z dzieçmi, sposobu wykonywania w∏adzy rodzicielskiej, podzia∏u majàtku
i innych kwestii majàtkowych, które wskazuje art. 4452 k.p.c. W tym zakresie do-
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puszczalne jest zawarcie ugody. Prowadzenie mediacji w obu przypadkach jest
mo˝liwe w oparciu o wniosek stron post´powania, umow´ zawartà pomi´dzy nimi
albo te˝ na podstawie postanowienia sàdu.
Zasadne jawi si´ pytanie, czy istnieje realna i prawna mo˝liwoÊç prowadzenia
mediacji co do innych kwestii ni˝ wskazane w art. 436 i 4452 k.p.c. Jako zagadnienia, które mog∏yby podlegaç uzgodnieniom w toku mediacji wskazaç mo˝na ustalenie zgodnego poglàdu stron co do ich zapatrywania na dalszy byt ma∏˝eƒstwa.
JeÊli ma∏˝onkowie nie sà zgodni co do tego, czy chcà je rozwiàzaç, mediacje
mogà byç pomocne w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie. Tak˝e w sytuacji, gdy
ma∏˝onkowie nie sà zgodni, w jaki sposób chcà zmieniç swojà sytuacj´ i jaki instrument prawny – rozwód czy separacja b´dzie do tego odpowiedni, mediacje
mogà okazaç si´ przydatne. W przypadku, gdy obie strony dà˝à do rozwodu, mediacja mo˝e byç p∏aszczyznà dla osiàgni´cia porozumienia i przeprowadzenia
rozwodu za obopólnà zgodà oraz do osiàgni´cia konsensusu dotyczàcego przyczyn rozpadu po˝ycia, a tak˝e okreÊlenia, czy post´powanie obejmowaç ma ustalenie winy. Wypracowanie wspólnego stanowiska czy zgodnego poglàdu co
do kwestii fundamentalnej, jakà jest rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa otwiera drog´
do osiàgni´cia dalej idàcego porozumienia – dotyczàcego alimentacji, podzia∏u
majàtku, czy kwestii dotyczàcych wspólnych dzieci. Porozumienie to u∏atwia,
upraszcza i przyspiesza post´powanie, przede wszystkim zaÊ zapobiega przekszta∏ceniu post´powania rozwodowego w pole wojny pomi´dzy rozwodzàcymi
si´ stronami. Mo˝na wi´c postawiç tez´, i˝ prowadzenie mediacji w tym zakresie
jest nie tylko mo˝liwe, ale i nale˝y uznaç je za potrzebne i po˝àdane. Znacznie
wi´cej wàtpliwoÊci budzi ich prawna dopuszczalnoÊç. Mediacje, o których mowa
nie mieszczà si´ w zakresie art. 436 k.p.c. ani art. 4452 k.p.c. Ich podstawy prawnej upatrywaç mo˝na jedynie w art. 10 i 1831 k.p.c. Na tym tle wàtpliwoÊç budzi
warunek zawarty w art. 10, wskazujàcy, i˝ mogà one byç prowadzone jedynie
w tych sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne. NiedopuszczalnoÊç zawarcia ugody w post´powaniu rozwodowym co do samego rozwiàzania
zwiàzku nie budzi wàtpliwoÊci w doktrynie i judykaturze. Tak wi´c, za zasadnà nale˝y uznaç tez´, i˝ nie jest mo˝liwe prowadzenie mediacji sàdowych, których
przedmiotem by∏oby rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa sensu stricto.
Warto postawiç równie˝ pytanie o mo˝liwoÊç prowadzenia przez strony mediacji lub negocjacji przed wszcz´ciem post´powania. W razie kryzysu w zwiàzku
i podj´cia przez przynajmniej jednà ze stron kroków zmierzajàcych do jego rozwiàzania, wy∏oniç mo˝e si´ potrzeba uzgodnienia stanowisk przy wspó∏udziale specjalisty z dziedziny psychologii lub prawa. Nie powinno budziç wàtpliwoÊci, i˝ tego rodzaju rokowania sà co do zasady dopuszczalne i mogà byç prowadzone w oparciu o zawartà pomi´dzy stronami umow´ o negocjacje. W umowie tego rodzaju
okreÊlone powinny zostaç cele i sposób prowadzenia rokowaƒ, a tak˝e zagadnienia takie, jak wybór osób trzecich bioràcych w nich udzia∏ i ich wynagrodzenie.
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Istotne wàtpliwoÊci budzi natomiast problem zachowania poufnoÊci. W razie fiaska
negocjacji lub zaostrzenia konfliktu pomi´dzy ma∏˝onkami, informacje pozyskane
w toku prowadzonych dzia∏aƒ mog∏yby zostaç wykorzystane w póêniejszym post´powaniu sàdowym. Zauwa˝yç nale˝y, i˝ w razie dokonania umownego zastrze˝enia poufnoÊci, naruszenie tajemnicy powodowaç mo˝e tylko konsekwencje odszkodowawcze. Negocjacje tego rodzaju nie sà obj´te, przys∏ugujàcà mediacjom
sàdowym, ustawowà klauzulà tajemnicy, wynikajàcà z art. 1834 k.p.c. Poniewa˝
brak jest w∏aÊciwego instrumentu prawnego, tylko na uczciwoÊci drugiego ma∏˝onka opieraç mo˝na przekonanie o rzeczywistej poufnoÊci rokowaƒ.
Nieodzownym elementem ka˝dych negocjacji jest sporzàdzenie ustaleƒ na piÊmie. Pozwalajà one na precyzyjne sformu∏owanie stanowisk stron, pe∏nià rol´
praktycznà – porzàdkujàcà i psychologicznà – upewniajà strony co do niezmiennoÊci ich intencji. Nie sposób podwa˝yç, i˝ taka te˝ powinna byç ich funkcja w ramach negocjacji prowadzonych pomi´dzy skonfliktowanymi ma∏˝onkami. Spisanie stanowisk stron co do kwestii podstawowej – dalszego bytu ma∏˝eƒstwa wydaje si´ elementem, którego nie sposób pominàç. Uzyskanie konsensusu w tej
kluczowej kwestii otwiera drog´ do prowadzenia rozmów w celu rozwiania innych,
zwiàzanych z rozwodem problemów. Poniewa˝ prawo polskie nie przewiduje
mo˝liwoÊci z∏o˝enia przez oboje ma∏˝onków wspólnego pozwu o rozwód, jeÊli
strony w ramach negocjacji wyra˝à zgodnà wol´ rozwiàzania zwiàzku, muszà
ustaliç, która z nich przyjmie na siebie rol´ powoda. Drugi z ma∏˝onków powinien
wówczas zapewniç, i˝ uzna powództwo. Spisanie tego rodzaju deklaracji w istocie rzeczy dla jednej ze stron ma charakter zobowiàzania do z∏o˝enia okreÊlonego oÊwiadczenia przed sàdem. W tym kontekÊcie przypomnieç nale˝y utrwalone
w doktrynie i judykaturze stanowisko, wskazujàce, i˝ za sprzeczne z zasadami
wspó∏˝ycia spo∏ecznego i tym samym niewa˝ne uznaje si´ zobowiàzanie si´ jednego z ma∏˝onków do z∏o˝enia przed sàdem oÊwiadczenia o wyra˝eniu zgody
na rozwód. Poglàd ten w istocie uniemo˝liwia prowadzenie negocjacji, odbierajàc
im znaczenie w ocenie stron, które powinny zostaç powiadomione przez ustanowionego negocjatora o prawnej ocenie ich deklaracji. Ponadto wy∏àcza mo˝liwoÊç
powo∏ania si´ przed sàdem na zawarte porozumienie, co mo˝e okazaç si´ istotne, jeÊli druga strona po zakoƒczeniu rokowaƒ zmieni∏a radykalnie stanowisko lub
w inny sposób podj´∏a prób´ wykorzystania dla siebie okolicznoÊci i wiedzy uzyskanych w ten sposób.
Dokonujàc charakterystyki post´powania dowodowego w sprawie o rozwód,
w której nastàpi∏o uznanie powództwa, rozpoczàç nale˝y od wskazania, i˝ nie wywo∏uje ono skutków, jakie art. 213 § 2 k.p.c. wià˝e z tà okolicznoÊcià. Sàd nie jest
zwiàzany uznaniem powództwa nawet gdyby, w jego ocenie, nie zaistnia∏a ˝adna z przes∏anek negatywnych wskazanych w przywo∏anym przepisie. Nie mo˝e on
równie˝ ustaliç stanu faktycznego wy∏àcznie w oparciu o przyznanie okreÊlonych
faktów przez strony, poprzez dyspozycj´ art. 431 k.p.c. Zostaje bowiem wy∏àczo-
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na, przewidziana w post´powaniu zwyk∏ym – w art. 229 k.p.c., mo˝liwoÊç odstàpienia od prowadzenia post´powania dowodowego na okolicznoÊç tych faktów. Ten
obowiàzek sàdu zosta∏ po∏àczony z zakazem opierania ustaleƒ wy∏àcznie na twierdzeniach powoda przytoczonych w pozwie i pismach procesowych, dor´czonych
pozwanemu przed rozprawà – w przypadku wystàpienia przes∏anek do wydania
wyroku zaocznego.
Post´powanie dowodowe w sprawie o rozwód w ka˝dym przypadku obejmowaç musi ustalenie okolicznoÊci istotnych z uwagi na treÊç art. 56–61 k.r.o., stanowiàcych przes∏anki rozwodu oraz wp∏ywajàcych na meritum wyroku. Jego przedmiotem, zgodnie z art. 441 k.p.c., b´dzie wi´c nie tylko ustalenie czy stan relacji
pomi´dzy ma∏˝onkami mo˝e byç kwalifikowany jako zupe∏ny i trwa∏y rozk∏ad po˝ycia, ale i okreÊlenie przyczyn i okolicznoÊci temu towarzyszàcych, a tak˝e ewentualnie ustalenie, czy i który z ma∏˝onków ponosi win´ za zaistnia∏y stan rzeczy oraz
stwierdzenie, jaki wp∏yw b´dzie mia∏o orzeczenie rozwodu na sytuacj´ dzieci rozwodzàcych si´ stron. Celem post´powania b´dzie równie˝ zebranie wiadomoÊci,
które stanà si´ podstawà rozstrzygni´ç dotyczàcych dzieci, w∏adzy rodzicielskiej
oraz obowiàzku ∏o˝enia na ich utrzymanie i wychowanie oraz innych wniosków
zg∏oszonych przez strony. Je˝eli w ma∏˝eƒstwie sà ma∏oletnie dzieci, sàd nie mo˝e
ograniczyç si´ do przes∏uchania samych ma∏˝onków, ale prowadziç musi post´powanie w szerszym zakresie dla ustalenia wszystkich okolicznoÊci dotyczàcych
dzieci, ich aktualnego miejsca pobytu, warunków mieszkaniowych, zdrowotnych,
materialnych i wychowawczych, wzajemnego stosunku uczuciowego mi´dzy
dzieckiem a rodzicami.
W razie uznania powództwa, zakres post´powania objàç powinien tak˝e przyczyny, które sk∏oni∏y stron´ pozwanà do wyra˝enia zgody, co stanowi wyraz szczególnej troski o wykrycie prawdy obiektywnej. Jak ju˝ okreÊlono, pozwany powinien
wskazaç pobudki, którymi si´ kierowa∏. W tym kontekÊcie zauwa˝yç nale˝y, i˝ odmowa zgody na rozwód, w przypadku gdy z powództwem wystàpi∏ ma∏˝onek wy∏àcznie winny, nie wià˝e si´ z koniecznoÊcià podania motywów podj´cia takiej decyzji. W takim przypadku domniemywa si´, i˝ odmowa zgody p∏ynie z pobudek
moralnie dodatnich. Dopiero ujawnienie szczególnych okolicznoÊci otwiera drog´
do obalenia tego domniemania, przy czym ci´˝ar dowodu cià˝y na powodzie. Konfrontacja tych dwóch przypadków, daje asumpt do stwierdzenia, i˝ ustawodawca
w kraƒcowo odmienny sposób potraktowa∏ przypadki zbli˝one. Badanie przez sàd
przyczyn uznania powództwa prowadzi do sytuacji, gdy „sprawdza” si´ dzia∏anie
strony, tak jakby samo jej oÊwiadczenia uznawane by∏o za nie doÊç wywa˝one.
Tymczasem oÊwiadczenie o znacznie donioÊlejszych skutkach nie jest poddawane
tego rodzaju weryfikacji – nieuznanie powództwa nie zamyka drogi do uzyskania
rozwodu, do czego mo˝e prowadziç odmowa zgody ma∏˝onka niewinnego rozk∏adu po˝ycia. Kwestie te oceniç nale˝y tak˝e poprzez pryzmat praktyki. Odmowa
zgody na rozwód cz´sto jest postacià bardziej lub mniej zawoalowanej zemsty,
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która mo˝e byç trudna do wykazania przez powoda. Natomiast zgoda na rozwód,
stanowiàca wyraz zgodnego poglàdu stron co do dalszego bytu ich zwiàzku i jego
kondycji, pozawala na stwierdzenie, ˝e postawa stron zgodna jest z zasadami
wspó∏˝ycia spo∏ecznego i ˝adna z nich nie mo˝e doznaç w ten sposób krzywdy.
Mo˝liwoÊç ograniczenia post´powania dowodowego w zwiàzku z uznaniem powództwa zarezerwowana zosta∏a zgodnie z art. 442 k.p.c. tylko dla przypadków,
gdy strony nie majà wspólnych ma∏oletnich dzieci. Wówczas sàd mo˝e poprzestaç
jedynie na wys∏uchaniu samych stron. Przepis ten, stanowiàcy jedynie dyrektyw´
co do sposobu prowadzenia post´powania dowodowego, pozostawia wi´c w wy∏àcznej gestii sàdu ocen´, jak prowadzone powinno byç post´powanie dowodowe,
a w szczególnoÊci czy dowód z przes∏uchania stron jest wystarczajàcy dla ustalenia wszystkich niezb´dnych okolicznoÊci, które stanà si´ podstawà wyroku. W razie udzielenia negatywnej odpowiedzi na to pytanie przys∏uguje mu inicjatywa dowodowa. Daje to asumpt to stwierdzenia, ˝e w istocie rzeczy, wyra˝ajàc zgodnà
wol´ rozwiàzania zwiàzku strony nie zyskujà ˝adnego wp∏ywu na kszta∏t toczàcego si´ w tej sprawie post´powania. Mogà one jedynie nie wnioskowaç o przeprowadzenie innych dowodów, lecz w zakresie post´powania dowodowego ich wola
nie jest wià˝àca. Z drugiej strony jednak, zwa˝yç nale˝y, i˝ pomimo zupe∏nej swobody w zakresie oceny, sàd powinien dopuÊciç dowód niezawnioskowany przez
stron´ tylko wówczas, gdy zagro˝ony jest interes publiczny – porzàdek prawny lub
gdy zachodzi podejrzenie fikcyjnoÊci procesu, co samo w sobie tak˝e godzi w ów
porzàdek. O aktywnoÊci lub biernoÊci sàdu przesàdzaç powinna dyspozycja zawarta w art. 232 k.p.c.
W orzecznictwie panuje poglàd, i˝ w wypadku zaw´˝enia post´powania dowodowego do dowodu z przes∏uchania stron, powinien zostaç on przeprowadzony
w sposób szczególnie wnikliwy i wyczerpujàcy. W ten sposób wypowiedzia∏ si´
Sàd Najwy˝szy w orzeczeniach z dnia 21 sierpnia 1951 r. (C 752/51) i z dnia 7 maja 1954 r. (II C 1679/53). Zauwa˝yç nale˝y, i˝ ograniczenie post´powania dowodowego mo˝e dotyczyç wy∏àcznie ustalenia przes∏anki pozytywnej rozwodu, zaÊ podejmujàc decyzje w innych kwestiach – na przyk∏ad dotyczàcych majàtku wspólnego lub alimentacji pomi´dzy ma∏˝onkami, sàd nie mo˝e opieraç si´ wy∏àcznie
na nim. JeÊli wi´c dowód z przes∏uchania stron jest co prawda wystarczajàcy dla
stwierdzenia zaistnienia przes∏anek rozwodu, lecz w ocenie sàdu nie jest dostateczny dla zebrania materia∏u dowodowego niezb´dnego dla rozstrzygni´cia o innych wnioskach zawartych w pozwie, b´dzie musia∏ dalej prowadziç post´powanie
dowodowe.
W zwiàzku z przes∏uchaniem stron powstaje problem, czy strona, b´dàc przes∏uchiwanà w trybie art. 299 k.p.c., ma prawo powo∏ywaç si´ na przepis art. 261
§ 2 k.p.c., który przyznaje Êwiadkowi prawo do odmowy odpowiedzi na zadane
mu pytanie, je˝eli zeznania mog∏yby naraziç jà lub jej bliskich na odpowiedzialnoÊç karnà, haƒb´ lub dotkliwà i bezpoÊrednià szkod´ majàtkowà. Przy za∏o˝eniu,
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˝e przepisy kodeksu post´powania cywilnego nale˝y interpretowaç ÊciÊle, uznaç
nale˝y, ˝e przepis art. 261 § 2 k.p.c. ma zastosowanie wy∏àcznie do Êwiadków,
a nie do stron post´powania. Taki poglàd zaprezentowa∏ Sàd Najwy˝szy w orzeczeniu z dnia 17 wrzeÊnia 1946 r. (III C 719/45). W tym kontekÊcie postawiono
tez´, ˝e strona post´powania rozwodowego z zasady powinna liczyç si´ z tym,
˝e mogà byç ujawnione przykre dla niej fakty, które jednak mogà mieç istotne znaczenie dla sprawy.

4. Wnioski
Clou problemu, jakim jest prawna regulacja rozwodu za zgodà obu stron, sprowadziç mo˝na do pytania, o przebieg linii optymalnej równowagi pomi´dzy poszanowaniem woli jednostek a w∏adzà organów chroniàcych inne wartoÊci, takie jak
trwa∏oÊç rodziny czy dobro dzieci. Obserwacja tendencji europejskich pozwala
na stwierdzenie, ˝e granica ta jest stale od drugiej po∏owy XX w. przesuwana
w stron´ autonomii ma∏˝onków. W prawie polskim proces ten równie˝ mo˝na zaobserwowaç, choç przebiega on znacznie wolniej. Porównanie rozwiàzaƒ przyj´tych w prawie polskim i ustawodawstwie innych paƒstw europejskich, dotyczàcych
rozwodu za zgodà obu stron, pozwala na postawienie tezy, i˝ w prawie polskim ów
konsensus znajduje nik∏e odzwierciedlenie.
Kodeks rodzinny i opiekuƒczy ca∏kowicie pomija kwesti´ zgodnego ˝àdania
rozwodu. Traktowana jest ona przez ustawodawc´ jako okolicznoÊç prawnie irrelewantna, pozostajàca bez wp∏ywu na sytuacj´ stron, która oceniana b´dzie w tym
przypadku tak samo jak w wypadku zaistnienia pomi´dzy ma∏˝onkami sporu. Jako
marginalne i tylko poÊrednio zwiàzane z tym zagadaniem nale˝y zakwalifikowaç:
mo˝liwoÊç wyra˝enia zgody na rozwód w przypadku wytoczenia powództw przez
ma∏˝onka wy∏àcznie winnego oraz rezygnacj´ z orzekania o winie na zgodny wniosek stron. Przedstawiona analiza przepisów post´powania, wskazuje, i˝ równie˝
na p∏aszczyênie procesowej, zg∏oszenie zgodnej woli rozwodu potraktowa∏ legislator ze znacznà „nieufnoÊcià”. Stàd przepisy nakazujàce nie tylko badanie przyczyn
i okolicznoÊci rozpadu po˝ycia, ale i pobudek uznania pozwu. Reasumujàc stwierdziç nale˝y, i˝ ustawodawca polski wykaza∏ si´ daleko idàcym paternalizmem, kierujàc si´ przekonaniem, ˝e konieczny jest nadzór paƒstwa nad rozwodem, dla jego
realizacji zaÊ niezb´dna jest daleko idàca ingerencja w sfer´ autonomii i prywatnoÊci ma∏˝onków. Nie negujàc potrzeby kontroli paƒstwa nad rozwodem, postawiç
nale˝y pytanie o jej zakres oraz formy, w jakich si´ ona wyra˝a, szczególnie wobec
rozwodu na zgodne ˝àdanie ma∏˝onków.
W pierwszej kolejnoÊci przypomnieç nale˝y, ˝e ma∏˝onkowie samodzielnie podj´li niegdyÊ decyzj´ o zawarciu zwiàzku. Nikt nie bada∏ wówczas ich zdolnoÊci
do za∏o˝enia prawid∏owo funkcjonujàcej rodziny. Wol´ zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego i jego rozwiàzania traktowaç trzeba równorz´dnie, nie deprecjonujàc ˝adnej
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z nich. Ponadto przyjàç nale˝y, ˝e ma∏˝onkowie majà dostateczne rozeznanie
w stanie w∏asnych relacji, by ustaliç czy istniejà jeszcze nadzieje na odbudowanie
zwiàzku. Nie istnieje chyba dobitniej wyra˝one przekonanie, ˝e nie ma pomi´dzy
nimi gotowoÊci do wznowienia po˝ycia ni˝ zgodne ˝àdanie rozwodu.
Dla w∏aÊciwego wywa˝enia omawianego zagadnienia konieczne jest si´gni´cie
nie tylko do argumentu logicznego, ale i aksjologicznego. Samostanowienie jest
przecie˝ najwa˝niejszym atrybutem, a zarazem emanacjà autonomii woli jednostki. Powinna ona mieç mo˝liwoÊç decydowania nie tylko o zakoƒczeniu zwiàzku
ma∏˝eƒskiego, którego jest stronà, ale tak˝e wp∏ywania na sposób w jaki to nast´puje. Zgodne ˝àdanie rozwodu rozumieç nale˝y tak˝e jako wyra˝onà w ten sposób
preferencj´ nieingerowania nazbyt g∏´boko w sfer´ prywatnoÊci, czy nawet intymnoÊci ma∏˝onków, jeÊli nie jest to konieczne. Zauwa˝yç nale˝y, ˝e de lege lata, pomimo uznania powództwa strony nadal muszà dokonaç przed sàdem analizy przyczyn rozpadu swego ma∏˝eƒstwa, a nadto zobligowane sà do uzasadnienia powodów, dla których wyrazi∏y zgod´ na rozwód. Mamy wi´c do czynienia z sytuacjà,
gdy ustawodawca wyra˝a podwójnà nieufnoÊç wobec stron. Nie tylko stan ich
zwiàzku poddaje kontroli, ale tak˝e ocenia wol´ jego rozwiàzania.
W okreÊlonych wypadkach dobro samych stron uzasadnia ingerencj´ w sfer´
ich prywatnoÊci – tak dzieje si´ w przypadku sporu na tle rozwodu, lecz w przypadku wyra˝enia zgodnej woli rozwiàzania ma∏˝eƒstwa, brak jest ku temu przes∏anek
– ma∏˝onkowie w sposób wyraêny artyku∏ujà, co jest dla nich najwa˝niejsze. Nie
mo˝na zgodziç si´ z supozycjà, ˝e orzeczenie rozwodu w przypadku, gdy obie
strony tego zgodnie ˝àdajà mog∏oby staç w sprzecznoÊci z zasadami wspó∏˝ycia
spo∏ecznego. Ta przes∏anka negatywna odnosi si´ do sytuacji, gdy rozwód by∏by
równoznaczny z krzywdà którejÊ ze stron. JeÊli zaÊ orzeczenie jest zgodne z intencjami obu stron, ˝adnej z nich nie mo˝e spotkaç krzywda. Odnoszàc si´ do zagadnienia ochrony dobra osób trzecich, w szczególnoÊci zaÊ ma∏oletnich dzieci, zauwa˝yç nale˝y, ˝e ocena ich interesu nastàpiç mo˝e bez ustalenia przyczyn rozpadu po˝ycia i okolicznoÊci temu towarzyszàcych lub przy ograniczeniu ingerencji
tylko do kwestii dotyczàcych tych osób. Ustalenie zaistnienia przes∏anki negatywnej rozwodu nast´puje poprzez porównanie sytuacji dzieci w wypadku rozwiàzania
ma∏˝eƒstwa i w wypadku jego dalszego trwania. Ponadto, zwa˝yç nale˝y, i˝ istotne okolicznoÊci dotyczàce dzieci i tak muszà zostaç ustalone w zakresie niezb´dnym do orzeczenia o w∏adzy rodzicielskiej i alimentacji na ich rzecz.
Reasumujàc, wyraziç warto konstatacj´, stanowiàcà jednoczeÊnie postulat de
lege ferenda, i˝ konieczne jest wprowadzenie zmian do kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, zmierzajàcych do stworzenia regulacji prawnej dotyczàcej rozwodu
na zgodny wniosek stron. Zmiany takie przebiegaç mogà dwutorowo. Choç konieczne wydaje si´ przeprowadzenie nowelizacji o g∏´bokim zasi´gu, wià˝àcej si´
ze skorelowanà przebudowà zarówno prawa materialnego, jak i procesowego, to
mo˝liwe jest tak˝e wprowadzenie zmian doraênych.
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Postulowaç nale˝y wprowadzenie mo˝liwoÊci wspólnego inicjowania post´powania, co stanowi∏oby jasne i klarowne wskazanie, i˝ dla ustawodawcy rozwód na zgodne ˝àdanie stron nie jest tylko przypadkiem obocznym, noszàcym znamiona wyjàtku
i tak te˝ traktowanym w ramach regulacji prawnej, ale równorz´dnym z trybem spornym sposobem prowadzenia post´powania. Przedstawienie przez ma∏˝onków
wspólnego pisma, zawierajàcego takie˝ wnioski i poglàdy stron, skróci∏oby znacznie
czas trwania post´powania. Przypomnieç nale˝y, i˝ mo˝liwoÊç wspólnego inicjowania post´powania przewidziana dla separacji w art. 611 § 3 k.r.o. jest instrumentem
wypróbowanym i nie budzàcym zastrze˝eƒ co do swego funkcjonowania w praktyce. Zauwa˝yç nale˝y, i˝ ukszta∏towanie post´powania rozwodowego wedle regu∏ ÊciÊle kontradyktoryjnych by∏o ju˝ negatywnie oceniane w literaturze przedmiotu jako
powodujàce zaostrzenie sporów, utrudniajàce wywa˝enie stanowisk oraz generujàce
zjawisko sabotowania wyroku przez stron´ niezadowolonà z rozstrzygni´cia.
Jako kolejny postulat de lege ferenda wskazaç nale˝y modyfikacj´ ustawowej regulacji mediacji w sprawach ma∏˝eƒskich, umo˝liwiajàcà stronom prowadzenie ich
tak˝e w sprawie najistotniejszej – dalszego bytu ich zwiàzku. Wa˝nym elementem
zmian powinno byç zapewnienie stronom mo˝liwoÊci prowadzenia mediacji jeszcze
przed wszcz´ciem post´powania, z jednoczesnym obj´ciem ich przepisami o mediacji sàdowej, szczególnie w zakresie zachowania tajemnicy i niemo˝liwoÊci powo∏ywania si´ na treÊç rokowaƒ przed sàdem. W tym miejscu przypomnieç nale˝y, i˝ samo
wprowadzenie do kodeksu post´powania cywilnego mediacji w sprawach rodzinnych zamiast posiedzenia pojednawczego oraz kszta∏t nadany temu instrumentowi
znalaz∏ wÊród przedstawicieli doktryny zarówno zwolenników, jak i przeciwników.
Dalej idàca przebudowa polskiej regulacji rozwodu obejmowaç powinna wprowadzenie domniemania, i˝ zg∏oszenie przez ma∏˝onków zgodnego ˝àdania rozwodu równoznaczne jest z przyj´ciem zaistnienia rozpadu po˝ycia. By∏oby to równoznaczne z g∏´bokà zmianà zasad post´powania polegajàcà na rezygnacji z ustalania przez sàd przyczyn i okolicznoÊci rozpadu po˝ycia oraz pobudek udzielenia
zgody na rozwód. Deklaracje ma∏˝onków by∏yby badane jedynie pod kàtem zaistnienia ewentualnych wad oÊwiadczeƒ woli. OÊwiadczenie o zgodnej woli rozwodu
wy∏àcza∏oby post´powanie dowodowe dotyczàce rozpadu po˝ycia w ka˝dym przypadku – nawet wówczas gdy strony majà ma∏oletnie dzieci. Zmiana taka nie usuwa∏aby mo˝liwoÊci prowadzenia post´powania dla ustalenia sytuacji dzieci i ich interesu, tak by mo˝liwa by∏a ocena ewentualnego zaistnienia przes∏anki negatywnej
rozwodu, jakà jest dobro ma∏oletnich dzieci.
Przyznanie ma∏˝onkom mo˝liwoÊci zawierania przez strony umów regulujàcych
skutki rozwodu na gruncie prawa polskiego, stanowi∏oby ukoronowanie poprzednio opisanych zmian legislacyjnych.
Zmiana prawa rodzinnego w zakresie rozwodu wymaga wnikliwej oceny istniejàcego stanu prawego i wywa˝onej debaty. Dyskusja na ten temat by∏a podejmowana wielokrotnie przez przedstawicieli doktryny, poÊród których mo˝na wskazaç
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zarówno zwolenników zmian, jak i stronników utrzymania status quo. Tylko raz dosz∏o do sformu∏owania projektu zmiany kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego w zakresie przes∏anek rozwodu – zosta∏ on przedstawiony na posiedzeniu w dniu 17 lutego 1995 r. i odrzucony w pierwszym czytaniu. W tym miejscu przypomnieç nale˝y tak˝e nowelizacj´ z dnia 6 listopada 2008 r., na postawie której zmienione zosta∏o brzmienie art. 58 kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego do którego dodano § 1a.
Wprowadzone zmiany pozwalajà na pozostawienie w∏adzy rodzicielskiej obojgu
rodzicom po rozwodzie jeÊli przedstawili w tej kwestii zgodny wniosek oraz porozumienie okreÊlajàce sposób wykonywania w∏adzy rodzicielskiej i kontakty z dzieckiem. Przepis ten daje wi´c mo˝liwoÊç uwzgl´dnienia konsensusu osiàgni´tego
przez ma∏˝onków we wskazanych kwestiach.
Obserwacja praktyki i wnioski p∏ynàce stàd powinny wieÊç ku konstatacji,
i˝ zmiany sà niezb´dne. Natomiast obserwacja europejskich tendencji i analiza rozwiàzaƒ, które pozytywnie przesz∏y prób´ czasu, powinny wyznaczaç kierunek
zmian. Z ka˝dym rokiem obserwowaç mo˝na w Polsce zwi´kszenie liczby rozwodów. Jest to tendencja spo∏eczna, której hamowanie nie jest rolà prawa rodzinnego,
ani te˝ nie le˝y w granicach jego mo˝liwoÊci. Natomiast realizacja wychowawczej
funkcji prawa powinna byç realizowana poprzez promowanie postaw kompromisowych tak, by wypracowywanie porozumienia w przypadku rozwodu by∏o postawà
spo∏ecznie po˝àdanà. To zaÊ niewàtpliwie mo˝e zostaç uzyskane poprzez nagrodzenie ma∏˝onków wykazujàcych zgodnà postaw´ poprzez stworzenie odpowiedniego systemu u∏atwieƒ prawnych.
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Wykonywanie orzeczeƒ o kontaktach*
Kontrowersyjne rozstrzygni´cie zawarte w uchwale Sàdu Najwy˝szego z dnia
28 sierpnia 2008 r. sk∏oni∏y ustawodawc´ do podj´cia prac nad projektem szczegó∏owej i kompleksowej regulacji problematyki wykonywania orzeczeƒ o kontaktach z dzieçmi. Stosowny projekt przygotowa∏a Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Projekt ten zosta∏ przekazany do Ministerstwa SprawiedliwoÊci latem 2009 r.
a jego pierwsze czytanie w Sejmie odby∏o si´ w maju 2010 r. Prawie roczne prace
sejmowe zosta∏y sfinalizowane uchwaleniem ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 144, poz. 854), która wesz∏a
w ˝ycie dnia 13 sierpnia 2011 r. (przy pewnych zmianach projektu, o których mowa
poni˝ej). Ustawa zawiera kompleksowe uregulowanie problematyki wykonywania
orzeczeƒ dotyczàcych kontaktów z dzieçmi, umo˝liwiajàce elastycznà reakcj´ sàdu
stosownie do ró˝norodnych stanów faktycznych i dobra dziecka. Lokalizacja tej regulacji opiera si´ na tych samych przes∏ankach, którymi kierowa∏ si´ ustawodawca
wprowadzajàc do Kodeksu post´powania cywilnego, ustawà z dnia 19 lipca 2001 r.
(Dz. U. Nr 98, poz. 1069), oddzia∏ 5 w cz´Êci pierwszej, Ksi´dze drugiej, Tytule II,
Dziale II, Rozdziale 2, normujàcy post´powanie w sprawach o odebranie osoby
podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà. W ten sposób post´powanie przesta∏o mieç charakter egzekucyjny i otrzyma∏o charakter post´powania opiekuƒczego. Podobnie te˝ regulacja wykonywania orzeczeƒ dotyczàcych
kontaktów z dzieçmi zosta∏a umiejscowiona w przepisach o sprawach opiekuƒczych bezpoÊrednio po wskazanych przepisach dotyczàcych odebrania dziecka lub
osoby pozostajàcej pod opiekà jako nowy oddzia∏ 6.
W wyniku tych zmian post´powanie w sprawach wykonywania orzeczeƒ dotyczàcych kontaktów z dzieçmi toczy si´ wed∏ug przepisów o post´powaniu nieprocesowym, stanowiàc jedno z post´powaƒ w sprawach opiekuƒczych. O ile jednak
sprawy o odebranie dziecka zosta∏y ca∏oÊciowo uregulowane w rozdziale 5, obejmujàcym zarówno rozpoznanie sprawy, jak i wykonanie orzeczenia nakazujàcego
odebranie osoby, o tyle w kwestii kontaktów odr´bny rozdzia∏ poÊwi´cony jest tylko
fazie wykonawczej, natomiast post´powanie rozpoznawcze toczy si´ w zasadzie
wed∏ug przepisów ogólnych o post´powaniu opiekuƒczym.
Podstawowy Êrodek jest inspirowany instytucjà dwangsom (Holandia) i astreinte
(Francja, Belgia), co dos∏ownie oznacza sum´ przymusowà. Ârodek ten jest w wy* Niniejszy artyku∏ jest przeznaczony do publikacji w drugim wydaniu ksià˝ki W∏adza rodzicielska i kontakty
z dzieçmi. Komentarz, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2010.
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mienionych krajach podstawowym egzekucyjnym Êrodkiem przymusu i to nie tylko
w egzekucji Êwiadczeƒ niepieni´˝nych.
Wspomniana suma pieni´˝na jest przyznawana na wniosek uprawnionego i nale˝y si´ uprawnionemu. Procedura jest dwuetapowa: Sàd najpierw okreÊla zagro˝enie na wypadek niezastosowania si´ zobowiàzanego do orzeczenia ustalajàcego kontakty (art. 59815 § 1 KPC). Przes∏ankà orzeczenia o zagro˝eniu jest naruszenie obowiàzku wynikajàcego z orzeczenia lub ugody dotyczàcych kontaktów.
Poniewa˝ naruszyç warunki kontaktu mo˝e tak˝e uprawniony do kontaktu, np.
w przypadku, gdy kontakty sà ograniczone lub zakazane, sàd mo˝e analogicznie
zagroziç uprawnionemu do kontaktów zap∏atà sumy pieni´˝nej na rzecz osoby
sprawujàcej piecz´ nad dzieckiem (art. 59815 § 2 KPC). Je˝eli zobowiàzany lub
uprawniony nadal nie zastosuje si´ do orzeczenia sàdu, osoba na której rzecz
orzeczono zagro˝enie musi jeszcze raz wystàpiç do sàdu, aby sàd nakaza∏ zap∏at´ na jej rzecz kwoty stanowiàcej iloczyn kwoty, którà sàd zagrozi∏ za ka˝de naruszenie i liczby naruszeƒ (art. 59816 § 1 KPC).
W obu fazach post´powanie odbywa si´ z udzia∏em zarówno uprawnionego, jak
i zobowiàzanego do umo˝liwienia kontaktu – wnioskodawca i osoba, przeciwko
której skierowany jest wniosek, muszà byç wys∏uchani (art. 59818 § 2 KPC). Nie wys∏uchuje si´ zaÊ dziecka. Wys∏uchanie to powinno nastàpiç przed wydaniem orzeczenia ustalajàcego kontakty. Art. 576 § 2 KPC, który dotyczy wys∏uchania dziecka
w sprawach opiekuƒczych czytaç nale˝y ∏àcznie z § 1, zgodnie z którym unormowanie to znajduje zastosowanie „przed wydaniem orzeczenia co do istoty sprawy”.
Zagro˝enie nakazaniem zap∏aty sumy pieni´˝nej mo˝e byç zamieszczone ju˝
w postanowieniu ustalajàcym kontakty. Mo˝liwoÊç t´ przewiduje dodany w art. 5821
KPC nowy § 3. Przes∏ankà zagro˝enia jest wtedy uzasadniona obawa naruszenia
obowiàzków wynikajàcych z postanowienia o kontaktach. Wtedy, w razie naruszenia obowiàzku, sàd od razu naka˝e zap∏at´ uprawnionemu sumy pieni´˝nej –
na podstawie art. 59816 § 1 KPC w zw. z art. 59816 § 2 KPC – stosownej do liczby naruszeƒ. Sàd ustalajàc kontakty powinien zagroziç nakazaniem zap∏aty sumy pieni´˝nej zawsze gdy jest obawa, ˝e zobowiàzany nie zechce wykonaç swojego obowiàzku. Mo˝na rozwa˝aç, czy nie nale˝a∏o wprowadziç obowiàzku tego zagro˝enia
ju˝ do ka˝dego orzeczenia merytorycznego. Wówczas w praktyce nigdy post´powanie nie by∏oby dwuetapowe. Jednak˝e nie jest to celowe w przypadku gdy strony przed ustaleniem kontaktów zachowywa∏y si´ lojalnie wobec siebie i nie zachodzi obawa naruszenia zasad kontaktów w przysz∏oÊci. Orzekanie o zagro˝eniu nakazaniem zap∏aty ju˝ w orzeczeniu ustalajàcym kontakty powinno zaÊ byç regu∏à
w sprawach konfliktowych.
Zastosowanie art. 5821 KPC przez sàd rozwodowy mog∏o budziç uzasadnione
wàtpliwoÊci w stanie prawnym sprzed 13 sierpnia 2011 r. Tymczasem mo˝liwoÊç
ta jest jak najbardziej wskazana. Ustawodawca dokonujàc nowelizacji ustawà
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z dnia 26 maja 2011 r. przyjà∏ s∏uszne za∏o˝enie, ˝e kognicja sàdu rozwodowego
powinna obejmowaç równie˝ § 2 w art. 5821 KPC a nie tylko wprowadzany tà
ustawà nowy § 3.
Dlatego te˝ zdecydowano si´ dodaç, w rozdziale 2 tytu∏u VII ksi´gi pierwszej
cz´Êci pierwszej KPC, norm´ stanowiàcà, ˝e sàd mo˝e na wniosek strony zastosowaç art. 5821 KPC (nowy art. 4453 KPC).
W konsekwencji, w art. 59816 § 2 KPC mowa jest o sàdzie bez przymiotnika
„opiekuƒczy”.
Nie ma granicy wysokoÊci kwoty, kwota ta ma byç skuteczna, powinna byç adekwatna do majàtku osoby zobowiàzanej. Nie oznacza to dowolnoÊci. W art. 59815
§ 1 KPC wyra˝ona jest dyrektywa, jakà sàdy powinny si´ kierowaç przy okreÊlaniu
wysokoÊci zagro˝enia, a mianowicie uwzgl´dnienie sytuacji majàtkowej osoby zobowiàzanej, co oczywiÊcie analogicznie dotyczy uprawnionego, je˝eli zagro˝enie
mia∏oby go dotyczyç. Niewàtpliwie nowe rozwiàzanie przyznaje sàdom du˝à swobod´ w ustalaniu sumy zagro˝enia. Jednak˝e, poniewa˝ zawsze wymagane jest
wczeÊniejsze zagro˝enie, osoba, której dotyczy zagro˝enie zawsze jest uprzedzona o konsekwencjach naruszenia prawa. Brak dolnego i górnego pu∏apu pozwala
dostosowaç zagro˝enie do sytuacji finansowej osoby, której dotyczy zagro˝enie.
Zasàdzana suma zale˝y od liczby naruszeƒ, nie jest zaÊ zale˝na od rodzaju naruszeƒ, poniewa˝ sàd jest zwiàzany wczeÊniej ustalonà kwotà zagro˝enia a w momencie orzekania o zagro˝eniu nie sposób przewidzieç rodzaju naruszenia, które
mo˝e nastàpiç w przysz∏oÊci.
W uzasadnieniu wyjaÊniono, ˝e jedno i to samo zagro˝enie jest wystarczajàce
do wydania kilku postanowieƒ zasàdzajàcych w tym samym post´powaniu, a w razie jego umorzenia, wydania od razu postanowienia zasàdzajàcego po wszcz´ciu
kolejnego postanowienia.
PodkreÊliç nale˝y, ˝e nowy Êrodek zak∏ada sankcj´ za ka˝de poszczególne naruszenie od momentu zagro˝enia. Natomiast Êrodek, o którym mowa w art. 1050
i n. KPC, nie rozró˝nia iloÊci naruszeƒ obowiàzku. Zobowiàzany nie mia∏by tym samym motywacji do pe∏nego przestrzegania swego obowiàzku, gdyby ustawodawca przyjà∏ konstrukcj´ z art. 1050 i n. KPC. Potrzeba uwzgl´dnienia periodycznego
charakteru kontaktów sk∏oni∏a wi´c ustawodawc´ do odmiennego uregulowania
ich wykonywania ni˝ mechanizm przewidziany w art. 1050 i n. KPC dla egzekucji
Êwiadczeƒ niepieni´˝nych.
Orzekanie o zagro˝eniu nakazaniem zap∏aty zapewnia zobowiàzanemu pewnoÊç co do konsekwencji naruszenia przez niego orzeczenia o kontaktach. W razie
braku okreÊlenia sumy zagro˝enia by∏aby ona nieoznaczona i zobowiàzany móg∏by
zarzucaç niepewnoÊç prawa. JednoczeÊnie pe∏ni funkcj´ prewencyjnà. WczeÊniejsze ustalenie sumy zagro˝enia upraszcza te˝ post´powanie w drugim etapie, który
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nie obejmuje ju˝ w zasadzie kwestii wysokoÊci sumy za jedno naruszenie. Jedynie
w wyjàtkowych wypadkach sàd mo˝e na tym etapie zmodyfikowaç orzeczonà wczeÊniej kwot´ zagro˝enia ze wzgl´du na zmian´ okolicznoÊci. W przeciwnym razie regu∏à by∏oby kwestionowanie wysokoÊci kwoty zagro˝enia równie˝ na tym etapie post´powania. Chodzi tylko i wy∏àcznie o drastyczne zmiany w sytuacji majàtkowej
osoby wobec której wydano postanowienie zagra˝ajàce nakazaniem zap∏aty.
Sformu∏owanie zagro˝enia na podstawie art. 5821 § 3 KPC, czyli w orzeczeniu
merytorycznym, nie oznacza wdro˝enia post´powania wykonawczego, o którym
mowa w art. 59815 i n. KPC. Natomiast gdy w razie braku wczeÊniejszego zagro˝enia w orzeczeniu merytorycznym uprawniony wystàpi o wydanie na podstawie
art. 59815 KPC postanowienia w przedmiocie zagro˝enia, wniosek ten wszczyna post´powanie wykonawcze. Wówczas przes∏ankà zagro˝enia jest stwierdzenie naruszenia. Zatem bez naruszenia obowiàzku nie ma podstaw do wszcz´cia post´powania wykonawczego.
JeÊli zobowiàzany zacznie respektowaç orzeczenie o kontaktach po nakazaniu
mu zap∏aty sumy pieni´˝nej, to suma ta (za dokonane wczeÊniej naruszenia obowiàzku) nadal si´ nale˝y.
W art. 59817 KPC nawiàzano do zabezpieczeƒ i gwarancji wykonania postanowieƒ
o kontaktach z dzieçmi wprowadzonych ju˝ do Kodeksu post´powania cywilnego
ustawà z dnia 6 listopada 2008 r. Chodzi mianowicie o art. 5821 KPC., w którego § 2
wymienia si´ przyk∏adowy katalog zabezpieczeƒ wykonywania kontaktów z dzieckiem, nawiàzujàcy do Êrodków wymienionych w art. 10 Konwencji Rady Europy
w sprawie kontaktów z dzieçmi, przyj´tej w dniu 15 maja 2003 r. w Strasburgu. Celowe jest, aby ta osoba, która naruszy∏a orzeczenie lub ugod´ dotyczàce kontaktów,
przez co uniemo˝liwi∏a kontakt, zwróci∏a wydatki temu, kto by∏ do ich pokrycia zobowiàzany i je poniós∏. JeÊli chodzi o koszty dotyczàce samego uprawnionego zwiàzane z dojazdem i pobytem w czasie i miejscu kontaktu, to z istoty rzeczy ponosi je zawsze sam uprawniony i dlatego nale˝y mu si´ ich zwrot od osoby, która wskutek naruszenia orzeczenia lub ugody w przedmiocie kontaktów, kontakty te uniemo˝liwi∏a.
Pomocny w tym jest Êrodek z art. 5821 § 2 pkt 2 KPC, u∏atwia bowiem uprawnionemu pe∏ne zaspokojenie w post´powaniu egzekucyjnym z sumy z∏o˝onej na rachunek depozytowy, ale przed 13 sierpnia 2011 r. by∏o to mo˝liwe dopiero w razie
zasàdzenia roszczenia w sprawie o odszkodowanie.
Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e chodzi tu tylko o koszty dotyczàce samego uprawnionego. Zobowiàzanie do z∏o˝enia Êrodków pieni´˝nych na rachunek depozytowy sàdu pe∏ni bowiem funkcj´ zabezpieczenia roszczenia o zwrot wydatków
uprawnionego.
Zobowiàzanie obu stron do wykonania kontaktu wynika z samego orzeczenia
o kontaktach, zawinione niewykonanie tego zobowiàzania rodzi wi´c obowiàzek
naprawienia szkody, na którà z regu∏y sk∏adajà si´ koszty wymienione w art. 5821

28

Rodzina i Prawo Nr 23 2012

Wykonywanie orzeczeƒ o kontaktach

§ 2 pkt 2 KPC, ponadto jednak mogà wchodziç w gr´ koszty, o których mowa
w pkt 1. Równie˝ w tym zakresie konieczne by∏o wczeÊniej zasàdzenie w drodze
procesu o odszkodowanie.
Art. 59817 KPC umo˝liwia pomini´cie procesu cywilnego i przyznanie w omawianym post´powaniu poniesionych wydatków czy to osobie uprawnionej, czy to osobie, pod której pieczà dziecko pozostaje. Postanowienie w tym przedmiocie mo˝e
byç wydane niezale˝nie od innych postanowieƒ, o których mowa w oddziale 6,
w szczególnoÊci nie jest uzale˝nione od wczeÊniejszego zastosowania któregokolwiek innego Êrodka tam przewidzianego. Nie ma te˝ potrzeby wczeÊniejszego
zagro˝enia zastosowaniem tego Êrodka. Wystarczajàce jest spe∏nienie przes∏anki
wyra˝onej w art. 59817 KPC.
Przes∏ankà zastosowania wskazanych wy˝ej Êrodków jest naruszenie obowiàzku wynikajàcego z orzeczenia lub ugody dotyczàcych kontaktów i jest oczywiste, ˝e przez sformu∏owanie „niewykonanie lub niew∏aÊciwe wykonanie obowiàzku” nale˝y rozumieç zachowanie nieusprawiedliwione. W art. 1050 i 1051
KPC tak˝e nie wskazano winy jako przes∏anki zastosowania Êrodków tam przewidzianych. Nie ulega jednak wàtpliwoÊci, ˝e obrona zobowiàzanego, który wyka˝e brak winy, b´dzie skuteczna. Gdyby ustawodawca dopisa∏ fraz´ zaczerpni´tà
z art. 471 KC in fine („chyba ˝e niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie jest nast´pstwem okolicznoÊci, za które d∏u˝nik odpowiedzialnoÊci nie ponosi”), to powsta∏oby pytanie, czy nie nale˝a∏oby uczyniç tego samego z art. 1050 i 1051
KPC, które przecie˝ nadal obowiàzujà, gdy˝ w razie wyraênego zapisania przes∏anki ekskulpacyjnej, jej brak w wymienionych przepisach uzasadnia∏ w drodze
wyk∏adni a contrario wniosek, ˝e „odpowiedzialnoÊç”, o której mowa w art. 1050
i 1051 KPC, ma charakter bezwzgl´dny.
Nale˝y zwróciç uwag´ na mo˝liwe wàtpliwoÊci w kwestii pozornie ró˝nych
przes∏anek zagro˝enia i zasàdzenia. Przes∏ankà zagro˝enia jest bowiem niewykonanie lub niew∏aÊciwe wykonanie obowiàzków wynikajàcych z orzeczenia albo
z ugody zawartej przed sàdem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów
z dzieckiem. Przes∏ankà zasàdzenia sumy pieni´˝nej jest dalsze niewype∏nienie
obowiàzku. W tym poj´ciu mieÊci si´ zarówno ca∏kowite jak te˝ cz´Êciowe niewykonanie obowiàzku, w tym tak˝e niew∏aÊciwe jego wykonanie. Ka˝de z tych
uchybieƒ mieÊci si´ w przes∏ance „nadal nie wype∏nia swego obowiàzku”. U˝ycie
s∏owa „nadal” wyraênie wskazuje, ˝e chodzi o te same uchybienia, których wystàpienie jest przes∏ankà zagro˝enia. Inna interpretacja prowadzi∏aby do absurdalnych wniosków, zw∏aszcza gdy mamy do czynienia z sankcjà skierowanà
wobec osoby uprawnionej do kontaktów. Przecie˝ przez sformu∏owanie „nadal
nie wype∏nia swego obowiàzku” nie b´dziemy rozumieç tego, ˝e uprawniony
do kontaktów w ogóle nie realizuje prawa (i obowiàzku) kontaktów, lecz ˝e realizuje go nieprawid∏owo.
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Natomiast celowe i uzasadnione jest zastosowanie innej przes∏anki do orzekania o zagro˝eniu w orzeczeniu merytorycznym. Jest nià uzasadniona obawa naruszenia obowiàzków wynikajàcych z postanowienia o kontaktach, w tym bowiem
momencie obowiàzek ten jeszcze nie powsta∏ i mo˝na jedynie antycypowaç du˝e
prawdopodobieƒstwo jego naruszenia ze wzgl´du na dotychczasowe zachowanie
zobowiàzanego.
Co do charakteru prawnego zasàdzanej sumy mo˝na w ka˝dym razie stwierdziç, ˝e nie jest to ani kara ani odszkodowanie. Wydaje si´, ˝e charakter prawny
zasàdzonej kwoty jest zbli˝ony do zadoÊçuczynienia.
Niewàtpliwie zaÊ kwestii odszkodowawczych dotyczy art. 59817 KPC, gdy˝ dotyczy on zwrotu wydatków, które zosta∏y wy∏o˝one w celu przygotowania kontaktu,
w szczególnoÊci je˝eli zosta∏y wy∏o˝one na podstawie zobowiàzania przez sàd
na podstawie art. 5821 § 2 KPC.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e omówione wy˝ej Êrodki znajdà zastosowanie tak˝e do naruszeƒ dokonanych przez uprawnionego do kontaktów. Post´powanie w tym zakresie jest analogiczne do post´powania toczàcego si´ z wniosku osoby uprawnionej
do kontaktów. Oznacza to, ˝e zagro˝enie nakazaniem zap∏aty okreÊlonej sumy pieni´˝nej za ka˝de naruszenie mo˝e byç zamieszczone ju˝ w orzeczeniu dotyczàcym
kontaktów (art. 5821 § 3 KPC), albo póêniej w odr´bnym postanowieniu (art. 59815 § 2
KPC). Nale˝y jednak w tym miejscu odró˝niç obszar zastosowania omawianych
przepisów od przepisów o odebraniu dziecka. Je˝eli bowiem uprawniony do kontaktu z dzieckiem trwale zatrzyma dziecko po up∏ywie czasu kontaktu (tzn. nie zechce
go oddaç osobie, pod której pieczà dziecko pozostaje), to do przywrócenia stanu
zgodnego z prawem pos∏u˝y tryb w∏aÊciwy dla odebrania dziecka. Je˝eli zaÊ uprawniony do kontaktu z dzieckiem dopuszcza si´ jedynie opóênieƒ w oddaniu dziecka
osobie, pod której pieczà dziecko pozostaje, to wówczas te naruszenia mogà byç
podstawà do zastosowania przepisów wprowadzanych niniejszym projektem.
Liczàc si´ z sytuacjami, gdy opisany Êrodek finansowy nie doprowadzi∏ do wykonania orzeczenia o kontaktach, w projekcie zawarte by∏o pierwotnie rozwiàzanie,
˝e je˝eli kontakty te polegajà na zabieraniu dziecka poza miejsce jego pobytu, sàd
móg∏by zleciç kuratorowi przymusowe odebranie dziecka. Warunkiem przejÊcia
do tego Êrodka by∏o stwierdzenie, ˝e zastosowanie Êrodka, o którym mowa
w art. 59816 KPC, nie zapewni∏o uprawnionemu kontaktów z dzieckiem, polegajàcych na zabieraniu dziecka poza miejsce sta∏ego pobytu. Propozycja ta nie znalaz∏a akceptacji w Sejmie i zosta∏a z projektu wykreÊlona.
Podobnie jak w sprawie o odebranie dziecka, post´powanie w sprawach, o których
mowa w oddziale 6, mo˝e byç wszcz´te tylko na wniosek (art. 59818 § 1 KPC).
Nale˝y wyjaÊniç, ˝e postanowienia, o których mowa w oddziale 6, nie koƒczà
post´powania. Istotà post´powania jest bowiem sukcesywne stosowanie Êrodków
o narastajàcej dolegliwoÊci, a poza tym wnioski o nakazanie zap∏aty (art. 59816
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KPC) mogà byç te˝ ponawiane w zwiàzku z powtarzajàcymi si´ naruszeniami.
Dlatego te˝ nale˝a∏o wyraênie przewidzieç, ˝e od ka˝dego z postanowieƒ przewidzianych w oddziale 6 przys∏uguje za˝alenie.
Nale˝y tu wyjaÊniç, ˝e je˝eli zagro˝enie zostanie zawarte ju˝ w orzeczeniu ustalajàcym kontakty, od którego przys∏uguje apelacja, to zakresem apelacji mo˝e byç
obj´te tak˝e to zagro˝enie, poniewa˝ jest to orzeczenie co do istoty sprawy koƒczàce post´powanie.
Ponadto nale˝a∏o rozstrzygnàç, kiedy sàd umarza post´powanie. Zgodnie
z art. 59820 KPC, sàd umarza post´powanie, je˝eli w ciàgu szeÊciu miesi´cy od
uprawomocnienia ostatniego postanowienia nie wp∏ynà∏ kolejny wniosek w sprawach, o których mowa w art. 59815–59817 KPC. OczywiÊcie nie wy∏àcza to ogólnej
zasady wyra˝onej w art. 355 § 1 KPC, która w omawianych sprawach znajdzie zastosowanie, je˝eli podstawa do prowadzenia omawianego post´powania odpad∏a,
tzn. przesta∏o obowiàzywaç orzeczenie lub ugoda okreÊlajàce kontakty (np. dziecko ukoƒczy∏o 18 lat).
Je˝eli na podstawie art. 59820 KPC sàd umorzy∏ post´powanie, to wydane postanowienia pozostajà w mocy, co dotyczy w szczególnoÊci postanowienia wydanego w myÊl art. 59815 KPC, które mo˝e byç podstawà do zastosowania w ewentualnym nowym post´powaniu od razu Êrodka z art. 59816 KPC (nakazania zap∏aty)
bez potrzeby ponawiania zagro˝enia jego zastosowaniem. Po umorzeniu post´powania mogà byç egzekwowane przez komornika sumy, których zap∏at´ sàd ju˝ nakaza∏ (egzekucja Êwiadczeƒ pieni´˝nych).
Koncepcja wielu samodzielnych post´powaƒ dla wydania ka˝dego z postanowieƒ przewidzianych w oddziale 6 by∏aby sprzeczna z zasadà ekonomiki procesowej. Ponadto postanowienia wydawane w poszczególnych post´powaniach by∏yby
wed∏ug ogólnych zasad zaskar˝alne apelacjà jako postanowienia co do istoty sprawy koƒczàce post´powanie. Odstàpienie od tych ogólnych zasad na rzecz za˝alenia trudno by∏oby wówczas uzasadniç.
W konsekwencji ulokowania omawianej regulacji w przepisach o post´powaniu
opiekuƒczym wy∏àczone jest stosowanie przepisów dotyczàcych post´powania
egzekucyjnego oraz post´powania klauzulowego. W Polsce do dnia 27 wrzeÊnia
2001 r. przepisy te znajdowa∏y zastosowanie zarówno do orzeczeƒ o kontaktach,
jak i o odebraniu dziecka. Od dnia 27 wrzeÊnia 2001 r. sprawy o odebranie dziecka, zarówno w stadium rozpoznawczym, jak i wykonawczym, nale˝à do post´powania w sprawach opiekuƒczych.
Od dnia 13 sierpnia 2011 r. to samo dotyczy wykonania orzeczeƒ o kontaktach. W przeciwieƒstwie jednak do sprawy o odebranie dziecka, gdzie jedno post´powanie obejmuje zarówno orzeczenie merytoryczne jak i faz´ wykonawczà,
w przedmiocie kontaktów z dzieçmi mamy do czynienia z ca∏kowicie odr´bnymi
post´powaniami: merytorycznym i wykonawczym. Dlatego te˝ konieczna by∏a tu
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norma, ˝e do wniosku o wszcz´cie post´powania uregulowanego w oddziale 6
do∏àcza si´ odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej
przed sàdem lub przed mediatorem (art. 59819 § 1 KPC). Nale˝y w zwiàzku z tym
odpowiedzieç na pytanie, co to znaczy wykonalne orzeczenie lub ugoda.
Do dnia 5 lutego 2005 r. (data wejÊcia w ˝ycie ustawy nowelizujàcej KPC z dnia
2 lipca 2004 r.) w ogóle nie by∏o regulacji w tym zakresie. Od tej zaÊ daty by∏a
mowa jedynie o wykonalnym postanowieniu jako podstawie wszcz´cia post´powania opiekuƒczego w dodanym wówczas art. 5781 KPC. Nie by∏o wówczas potrzeby wspominania o ugodzie, bo w praktyce nie by∏o takiego wykonawczego
post´powania opiekuƒczego, w którym wykonywana by∏aby ugoda. Taka potrzeba zaistnia∏a dopiero wraz z przeniesieniem regulacji wykonywania orzeczeƒ
o kontaktach z dzieçmi z post´powania egzekucyjnego do post´powania opiekuƒczego. Dlatego te˝ ustawà z dnia 26 maja 2011 r. dodano do art. 5781 KPC
ugod´ sàdowà oraz ugod´ zawartà przed mediatorem. W obecnym brzmieniu
artyku∏ ten zosta∏ rozbudowany i podzielony na 3 paragrafy. Przepis § 1 stanowi,
˝e podstawà wszcz´cia post´powania wykonawczego jest orzeczenie sàdu albo
ugoda zawarta przed sàdem, których wykonalnoÊç zosta∏a stwierdzona przez
sàd, albo ugoda zawarta przed mediatorem po jej zatwierdzeniu przez sàd.
Stwierdzenie wykonalnoÊci dotyczy wi´c orzeczenia i ugody sàdowej. Zgodnie
z § 2, do stwierdzenia wykonalnoÊci, o którym mowa w § 1, stosuje si´ odpowiednio art. 364 mówiàcy o stwierdzeniu prawomocnoÊci. Oznacza to, ˝e postanowienie pozytywne zapada na posiedzeniu niejawnym. W razie przyj´cia, ˝e przys∏ugiwa∏oby na nie za˝alenie trzeba by∏oby je dor´czyç zobowiàzanemu. Wydaje si´
jednak, ˝e za˝alenie tu nie przys∏uguje. Wprawdzie na stwierdzenie prawomocnoÊci przys∏uguje za˝alenie, ale stanowi o tym wyraênie art. 394 § 1 pkt 42 KPC
a nie wymienia si´ tam stwierdzenia wykonalnoÊci. Odes∏anie z § 2 wskazuje zaÊ
tylko na art. 364 i nie wymienia art. 394 § 1 pkt 42 KPC. Znowelizowany art. 5781
KPC rozciàga procedur´ stwierdzenia wykonalnoÊci nie tylko na ugod´ sàdowà
ale tak˝e na wyroki (np. rozwodowe, czy ustalajàce pochodzenie dziecka, które
zawierajà rozstrzygni´cia opiekuƒcze). W poprzednim brzmieniu tego przepisu
by∏a bowiem mowa jedynie o postanowieniu. Znaczenie korekty art. 5781 KPC
wykracza wi´c poza sprawy o kontakty, choç dla tych spraw ma zasadnicze znaczenie ze wzgl´du na obligatoryjnoÊç rozstrzygni´cia o kontaktach w wyroku rozwodowym oraz cz´ste w praktyce ugody sàdowe zawierane w tym przedmiocie
przed sàdem opiekuƒczym.
Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem nast´puje w trybie okreÊlonym
w przepisach o mediacji (art. 18314 KPC). Zgodnie z § 2 in fine tego artyku∏u, sàd
zatwierdza ugod´ niepodlegajàcà wykonaniu w drodze egzekucji (a z takà mamy
do czynienia w sprawie o kontakty), postanowieniem wydawanym na posiedzeniu
niejawnym.
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W art. 5781 KPC postanowiono, ˝e jedynie stwierdzenie wykonalnoÊci orzeczenia nast´puje z urz´du, a zatem do stwierdzenia wykonalnoÊci ugody sàdowej potrzebny jest wniosek. Jest to uzasadnione, gdy˝ celowe jest podobne traktowanie
ugody sàdowej jak ugody zawartej przed mediatorem, do której zatwierdzenia potrzebny jest wniosek strony. W praktyce ugody sàdowe, wykonywane w wykonawczym post´powaniu opiekuƒczym, b´dà dotyczy∏y kontaktów, a tu dzia∏anie z urz´du nie jest konieczne.
Wyraênego zaznaczenia wymaga∏o odstàpienie od wymagania nadania klauzuli wykonalnoÊci tak˝e w przypadku postanowieƒ nakazujàcych zap∏at´ (art. 59816
§ 4, art. 59817 § 4). Odstàpienie od wymagania nadania klauzuli wykonalnoÊci nie
wynika tu z faktu, ˝e wykonanie postanowienia odbywa si´ w post´powaniu opiekuƒczym. Postanowienia te podlegajà zwyk∏ej egzekucji Êwiadczeƒ pieni´˝nych
prowadzonej przez komornika. Uzasadnieniem przyj´tego rozwiàzania jest troska
o u∏atwienie egzekucji, a ÊciÊlej – jej wszcz´cia, ale nie oznacza to przyÊpieszenia
post´powania. Do wszcz´cia egzekucji potrzebne jest bowiem stwierdzenie
prawomocnoÊci, a na to przys∏uguje za˝alenie (art. 394 § 1 pkt 42 KPC). Poniewa˝
stwierdzenie prawomocnoÊci nast´puje na posiedzeniu niejawnym (art. 364 § 1
KPC), to konieczne jest dor´czenie d∏u˝nikowi postanowienia.
Odr´bny problem stanowi kwestia zagranicznego orzeczenia lub ugody jako
podstawy wszcz´cia post´powania uregulowanego w oddziale 6. Podobne zagadnienie wyst´puje na tle regulacji odebrania dziecka. Od chwili przeniesienia regulacji wykonywania orzeczeƒ o odebraniu dziecka z post´powania egzekucyjnego
do post´powania opiekuƒczego, mog∏o si´ nasuwaç pytanie, czy potrzebne jest
stwierdzenie wykonalnoÊci w rozumieniu przepisów KPC o mi´dzynarodowym post´powaniu cywilnym, je˝eli do wykonania przedk∏adane jest obce orzeczenie.
WàtpliwoÊci te rozstrzyga art. 59814 KPC wprowadzony ustawà z dnia 5 grudnia
2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks post´powania cywilnego oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 234, poz. 1571, która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca 2009 r.). Przepis ten uzale˝nia podj´cie czynnoÊci wykonawczych w zakresie odebrania dziecka
od uzyskania stwierdzenia wykonalnoÊci zagranicznego orzeczenia. Poniewa˝
ustawà z dnia 26 maja 2011 r. dokonano – podobnie jak w przypadku wykonania
orzeczeƒ o odebraniu dziecka – przeniesienia regulacji wykonywania orzeczeƒ
o kontaktach z dzieçmi z post´powania egzekucyjnego do post´powania opiekuƒczego, konieczna jest podobna norma jak w art. 59814. Norm´ t´ wyra˝a art. 59819
§ 2 KPC. Ró˝ni si´ on od art. 59814 tym, ˝e uwzgl´dnia ugod´ zawartà przed sàdem
lub przez niego zatwierdzonà. O ile w sprawie o odebranie dziecka nie ma miejsca
na ugod´, o tyle w sprawach o kontakty wyst´puje ona cz´sto równie˝ za granicà.
Ju˝ w tym miejscu nale˝y zaznaczyç, ˝e jeÊli chodzi o orzeczenia wydane w paƒstwach Unii Europejskiej, to z regu∏y b´dziemy mieli do czynienia z orzeczeniami
opatrzonymi certyfikatem, które nie wymagajà stwierdzenia wykonalnoÊci (szerzej
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na ten temat w cz´Êci dotyczàcej mi´dzynarodowych aspektów w∏adzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieçmi). W takiej sytuacji art. 59819 § 2 KPC nie znajdzie zastosowania, ust´pujàc pierwszeƒstwa regulacji europejskiej.
Ustawodawca wy∏àczy∏ w omawianym post´powaniu zastosowanie art. 577
KPC, na podstawie którego sàd opiekuƒczy ma mo˝liwoÊç zmiany swojego postanowienia nawet prawomocnego, je˝eli wymaga tego dobro osoby, której postanowienie dotyczy. Art. 577 KPC nie powinien w ogóle znajdowaç zastosowania do postanowieƒ wydawanych w post´powaniu o wykonanie orzeczeƒ w sprawie kontaktów z dzieçmi z tej przyczyny, ˝e umo˝liwia∏oby to sk∏adanie nieustajàcych wniosków o uchylenie postanowienia i prowadzi∏o do ubezskutecznienia tego postanowienia. Zapisanie w art. 59821 KPC, ˝e art. 577 KPC nie stosuje si´, dotyczy wszystkich postanowieƒ zagra˝ajàcych i zasàdzajàcych, w tym zasàdzajàcych „odszkodowania” z art. 59817 KPC.
Ostatnim zagadnieniem jest kwestia intertemporalna. Zgodnie z art. 2 ustawy
z dnia 26 maja 2011 r., wprowadzone nià przepisy stosuje si´ do wniosków z∏o˝onych po dniu jej wejÊcia w ˝ycie. Oznacza to, ˝e nowy tryb mo˝e byç stosowany
nie tylko do wykonania orzeczeƒ wydanych przed dniem 13 sierpnia 2011 r. ale
tak˝e do naruszeƒ dokonanych przed tà datà, pod warunkiem, ˝e zostanà obj´te
wnioskiem z∏o˝onym od tego dnia. Samo wejÊcie w ˝ycie nowego trybu wykonywania orzeczeƒ nie stanowi podstawy do zmiany trybu toczàcego si´ post´powania ani do jego umorzenia. Wydaje si´ jednak, ˝e umorzenie by∏oby uzasadnione
w sytuacji, gdyby wnioskodawca z∏o˝y∏ po wejÊciu w ˝ycie nowelizacji wniosek
w nowym trybie, choçby dotyczy∏ on zdarzeƒ nieobj´tych dotychczas toczàcà si´
sprawà z art. 1050 lub 1051 KPC, poniewa˝ Êrodki tam przewidziane nie majà charakteru kary a jedynie charakter przymuszajàcy. Je˝eli wnioskodawca wszczà∏ post´powanie na nowych zasadach, to cel przymuszajàcy post´powania, toczàcego
si´ na podstawie art. 1050 lub 1051 KPC, odpada – zostaje. Tym bardziej nie mogà toczyç si´ dwie sprawy równoczeÊnie – stara oparta na art. 1050 lub 1051 KPC
i nowa w nowym trybie, je˝eli obie mia∏yby dotyczyç tych samych naruszeƒ.
Jak si´ wydaje, Êrodek polegajàcy na nakazaniu zap∏aty sumy na rzecz uprawnionego lub na rzecz osoby sprawujàcej piecz´ nad dzieckiem, powinien byç efektywniejszy od stosowanej dotychczas grzywny na rzecz Skarbu Paƒstwa.

34

Rodzina i Prawo Nr 23 2012

Robert Kucharski

Wspólna opieka rodzicielska nad ma∏oletnim dzieckiem
w USA, w Êwietle prawodawstwa i badaƒ specjalistycznych
I. Perspektywa polska
Opieka wspólna w postaci naprzemiennego zamieszkiwania dziecka u obojga
rodziców po ich rozwodzie jest coraz cz´Êciej stosowana w USA, Skandynawii
i innych krajach. Mo˝e ona przybieraç ró˝ne formy, od sp´dzania przez dziecko
przerw w nauce u ojca, a okresów szkolnych u matki, do sp´dzania na przemian
dnia u ojca i dnia u matki. W wypadku opieki wspólnej, sprawowanej w ten naprzemienny sposób, sàdy ustalajà dwa równoprawne miejsca zamieszkania dziecka,
bez wzgl´du na proporcje czasu, w jakich zamieszkuje ono u ka˝dego z rodziców.
W tym wypadku majà oni równe prawa do podejmowania najwa˝niejszych decyzji
dotyczàcych jego edukacji, zdrowia, wyznania i innych istotnych dla jego ˝ycia
spraw oraz niekiedy dzielà mi´dzy siebie zasi∏ki rodzinne i inne formy pomocy
paƒstwa dla rodziców (Szwecja).
W Polsce zjawisko opieki wspólnej sprawowanej przez rodziców naprzemiennie
jest ma∏o znane. Nic wi´c dziwnego, ˝e Êrodowiska prawnicze, jak i sami rodzice
nie sà pewni, czy to dobre rozwiàzanie. W ostatnich latach daje si´ jednak zauwa˝yç stale rosnàce zainteresowanie tà formà opieki, co potwierdzajà adwokaci,
s´dziowie, pracownicy Rodzinnych OÊrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych, jak
i mediatorzy.
Istotnym czynnikiem wp∏ywajàcym na rosnàce zainteresowanie opiekà wspólnà/naprzemiennà jest przede wszystkim ch´ç m´˝czyzn do sprawowania pe∏niejszej
roli w wychowaniu dzieci. Wielu ojców przestaje ju˝ zgadzaç si´ na rol´ weekendowego goÊcia, podczas gdy matka ma samodzielnie decydowaç o wszelkich sprawach dotyczàcych jego wychowania. Innà, równie istotnà przyczynà jest to, ˝e kobiety coraz cz´Êciej poÊwi´cajà si´ w∏asnej karierze, a samodzielna opieka nad dzieckiem jest trudna do pogodzenia z realizowaniem ambicji zawodowych. We wspó∏czesnym polskim spo∏eczeƒstwie cz´sto zarówno kobieta, jak i m´˝czyzna podejmujà
trud ekonomicznego zaspokajania potrzeb rodziny i wychowania wspólnych dzieci.
Logicznà konsekwencjà tego nowego, partnerskiego podzia∏u ról w ma∏˝eƒstwie, jest
ch´ç rodziców do równego wp∏ywu na wychowanie dzieci po rozpadzie zwiàzku.
Wa˝nym elementem wp∏ywajàcym na zainteresowanie rodziców tà formà sprawowania opieki nad dzieçmi po rozwodzie sà wyniki badaƒ wskazujàce, ˝e dzieci,
które po rozwodzie sp´dzajà porównywalnà iloÊç czasu z obojgiem rodziców,
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którzy pozostajà ze sobà w poprawnych relacjach, sà lepiej przystosowane spo∏ecznie, ni˝ dzieci pozbawione kontaktu z jednym z rodziców, lub te, które ten kontakt majà z jednym z rodziców znacznie ograniczony.
W Polsce dotychczas opieka nad dzieckiem po rozwodzie rodziców w tej postaci
by∏a formalnie niemo˝liwa. Sàd by∏ bowiem zobligowany do ustalenia w wyroku rozwodowym jednego, konkretnego miejsca zamieszkania. Powodowa∏o to, ˝e nawet
gdy pozostawiano obojgu rodzicom pe∏ni´ w∏adzy rodzicielskiej to ustalajàc miejsce
zamieszkania dziecka przy jednym z rodziców (najcz´Êciej matce) sàd arbitralnie przyznawa∏ jej, niejako z urz´du, prawo sprawowania bezpoÊredniej pieczy nad dzieckiem.
W wi´kszoÊci przypadków pozostawienie wi´c pe∏nej w∏adzy rodzicielskiej mia∏o w tej sytuacji jedynie iluzoryczne znaczenie, bowiem rodzic, przy którym ustalono miejsce zamieszkania dziecka faktycznie stawa∏ si´ dysponentem kontaktów
dziecka ze Êwiatem zewn´trznym, w tym i z drugim rodzicem.
Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego z 2009 r. sytuacj´ t´ zasadniczo
zmieni∏a. Zapisy zawarte w art. 58 znowelizowanego k.r.o. dajà bowiem mo˝liwoÊç
rozstrzygni´cia o sposobie sprawowania opieki nad dzieckiem, w∏àcznie z ustaleniem
jego miejsca zamieszkania, przez samych rodziców. Rodzice mogà wi´c ustalaç,
gdzie dziecko b´dzie mieszkaç i czy b´dzie mia∏o jeden, g∏ówny oÊrodek ˝ycia u jednego z rodziców, czy te˝ dwa równoprawne miejsca zamieszkania. Trzeba jednak
zaznaczyç, ˝e sàd mo˝e, lecz nie musi zaakceptowaç porozumienia rodziców w tej
kwestii. W art. 58 § 1a k.r.o. u˝yto sformu∏owania „Sàd mo˝e”, co oznacza, ˝e nie jest
zobligowany do takiego rozstrzygni´cia. Decydujàcà przes∏ankà w rozstrzyganiu tej
kwestii jest dla sàdu dobro dziecka. Ustawodawca pozostawi∏ wi´c sàdowi prawo decydowania, czy przyj´te przez rodziców rozwiàzania dotyczàce opieki nad dzieckiem
po rozwodzie, b´dà dziecku s∏u˝yç. Podobnie uregulowane sà kwestie kompetencji
w rozstrzyganiu o zamieszkania dziecka po rozwodzie przez prawodawstwa Szwecji
i niektórych stanów USA. Równie˝ i tam to s´dzia podejmuje ostatecznà decyzj´, co
nie zmienia faktu, ˝e rosnàcy odsetek rozstajàcych si´ rodziców uzyskuje w wyrokach
rozwodowych zapis o wspólnym, sprawowanym naprzemiennie sposobie sprawowania opieki nad dzieckiem. Tak wi´c mo˝na mówiç o tym, ˝e droga w polskim systemie prawnym do wprowadzenia opieki wspólnej, przyjmujàcej równie˝ form´ naprzemiennego zamieszkiwania dziecka u obojga rodziców po ich rozstaniu zosta∏a otwarta. W Êlad za wprowadzonymi przez nowelizacj´ k.r.o. z 2009 r. zmianami powinny
pójÊç jeszcze nowelizacje przepisów Kodeksu cywilnego, dotyczàcych miejsca
zamieszkania dziecka i przepisów k.r.o., dotyczàcych obowiàzku alimentacyjnego,
abyÊmy mogli mówiç o pe∏nym usankcjonowaniu prawnym opieki wspólnej/naprzemiennej w Polsce. Pierwsze kroki w stron´ umo˝liwienia obojgu rodzicom aktywnego
uczestnictwa w wychowaniu dzieci po rozwodzie zosta∏y jednak zrobione.
Dla orzeczenia przez sàd, a potem prawid∏owego funkcjonowania opieki wspólnej zasadnicze jest stworzenie porozumienia w postaci Rodzicielskiego Planu Wychowawczego. Ju˝ ten warunek ogranicza kràg rodziców, którzy korzystajà i w przy-
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sz∏oÊci b´dà korzystaç z tego rozwiàzania. Zgodne porozumienie b´dà przecie˝
w stanie zawrzeç jedyni rodzice Êwiadomi wagi kontaktu obojga z nich z dzieckiem,
którzy ponadto sà w stanie postawiç dobro dziecka, trosk´ o jego nieskr´powany
rozwój ponad ch´ç odwetu na by∏ym partnerze, a to jest zasadnicza bariera w wprowadzaniu tego rozwiàzania w Polsce. Cz´sto od tego pomys∏u odwodzà rodziców
adwokaci, którzy sà w Polsce tak kszta∏ceni, ˝eby rozwód i to co si´ dzieje na sali
sàdowej traktowaç jak pole bitwy, gdzie mo˝e byç tylko jeden wygrany. Doprowadzajà w ten sposób do eskalacji konfliktu pomi´dzy rozwodzàcymi si´, zaprzepaszczajàc mo˝liwoÊç jakiegokolwiek porozumienia na rzecz dobra dziecka. Takie podejÊcie
do ustaleƒ oko∏orozwodowych musi doprowadziç do g∏´bokiej frustracji u jednego,
a czasem u obojgu zainteresowanych. To zaÊ z kolei sprawia, ˝e niech´tnie wywiàzujà si´ oni z narzuconych im arbitralnie przez sàd ustaleƒ, w tym i tych dotyczàcych
formy opieki nad dzieçmi jak i sposobu zaspokajania ich potrzeb materialnych.
Rozwiàzanie zdajà si´ nieÊç mediacje rodzinne, które w niektórych krajach sà
sta∏ym elementem procesu rozwodowego, kiedy ma∏˝onkom trudno jest dojÊç
do porozumienia w kwestiach dotyczàcych opieki nad dzieçmi. Mediacje prowadzà
bowiem do zmniejszenia skali konfliktu pomi´dzy ma∏˝onkami, co pozwala podjàç
im bardziej odpowiedzialne decyzje dotyczàce przysz∏oÊci dzieci.
Pomimo tych trudnoÊci w ostatnich latach pewna liczba par ma∏˝eƒskich decydowa∏a si´ na realizowanie opieki wspólnej/naprzemiennej po rozwodzie, czy rozstaniu. W ostatnim roku zg∏asza∏y si´ do mediatorów Fundacji Akcja pary, które
na mocy nieformalnej umowy, dzieli∏y si´ prze ostatnie lata w równych proporcjach
opiekà nad dzieçmi. Osoby te chcia∏y przyj´te nieformalnie rozwiàzania spisaç
w postaci planu wychowawczego. Znane sà nam równie˝ przypadki, kiedy w latach
poprzedzajàcych nowelizacj´ k.r.o. z 2009 r. pary na drodze mediacji ustala∏y warunki opieki wspólnej, godzàc si´ na to, ze ustalenia przez nich zawarte, nie zostanà potwierdzone wyrokiem sàdowym.
Z relacji tych par z którymi zetkn´liÊmy si´ w Fundacji wynika, ˝e praktyka sprawowania tej formy opieki nie jest sprawà prostà. Rodzice, decydujàc si´ na ten
uk∏ad, musieli z∏agodziç swoje negatywne emocje do by∏ego partnera, co jest
koniecznoÊcià u∏o˝enia wspó∏pracy. Trzeba przyjàç do wiadomoÊci, ˝e ta druga
osoba jest te˝ potrzebna dziecku, co wymaga∏o zrozumienia wzajemnych potrzeb
rodziców oraz dziecka i doprowadzenia do kompromisu.
Opieka wspólna/naprzemienna wià˝e si´ z konkretnymi kosztami, jakimi muszà
podzieliç si´ rodzice. W du˝ej mierze chodzi o koszty materialne, bo przecie˝ trzeba mieç mo˝liwoÊç, ˝eby dziecko przewoziç w okreÊlonych terminach z miejsca
na miejsce. Faktycznie trzeba mu te˝ stworzyç dwa domy. Istotne jest przy tym to,
˝eby oba miejsca zamieszkania nie by∏y zanadto oddalone od siebie. Amerykanie
oszacowali ten dystans wed∏ug swoich kryteriów na maksimum 100 mil. U nas
praktycy pomagajàcy tworzyç plany wychowawcze przyjmujà, ˝e to nie powinno
byç wi´cej ni˝ 30 km, a dobrze by by∏o, ˝eby rodzice mieszkali w obr´bie jednego
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miasta. Chodzi równie˝ o koszty innej natury, a mianowicie o wysi∏ek emocjonalny.
Najwa˝niejsza jest bowiem „dro˝na” komunikacja pomi´dzy rodzicami, a nie ka˝dego na to staç. Dlatego te˝ mo˝na powiedzieç, ˝e ludzie, którzy decydujà si´
na opiek´ naprzemiennà w Polsce nale˝à z regu∏y do specyficznej grupy. Mediatorzy okreÊlajà ich, jako tych, którzy sà „o krok do przodu”. Co oznacza dobrze
wykszta∏conych, maj´tnych i podró˝ujàcych po Êwiecie, gdzie prawdopodobnie
us∏yszeli o opiece wspólnej w formie naprzemiennej.
Rodzice, sprawujàcy w naszych warunkach tego rodzaju opiek´ na dzieçmi po
rozstaniu, podkreÊlali wag´ komunikacji pomi´dzy nimi co do bie˝àcych spraw.
Jest to istotne z bardzo praktycznych powodów. Na przyk∏ad, kiedy mama kupi
dziecku buty, to ojciec wie, ˝e butów mo˝e ju˝ nie kupowaç i w ten sposób dziecko nie b´dzie witaç zbli˝ajàcej si´ zimy z czterema parami butów, za to bez ciep∏ej
kurtki. Jest to te˝ wa˝ne, bo ogranicza do minimum mo˝liwoÊci manipulacji rodzicami. Dziecku nie uda si´ naciàgnàç obojga na sk∏adk´ na komitet rodzicielski.
Dobra, dro˝na komunikacja pomi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami w sprawach dziecka
nie oznacza wcale, ˝e ci ludzie muszà zaczàç si´ znowu lubiç. Mogà nawet nie znosiç si´, ale muszà post´powaç wed∏ug przyj´tych regu∏. Musi byç stworzony precyzyjny plan opieki nad dzieckiem w∏àcznie z tym kto chodzi na wywiadówki
do szko∏y, kto odpowiada za opiek´ lekarskà, w jakich godzinach dziecko przebywa w konkretnym miejscu. Trzeba precyzyjnie dogadaç si´ jak dziecko sp´dza wakacje i inne dni wolne od nauki. Wszystko musi byç przewidywalne, tak aby zapewniç maksimum bezpieczeƒstwa i poczucia stabilnoÊci dziecku. To wymaga od rodziców sporego wysi∏ku organizacyjnego. Czasami muszà przeorganizowaç ca∏e
swoje ˝ycie i byç mo˝e pogodziç si´ z tym, ˝e mniej b´dà poÊwi´caç czasu na prac´ i na przyjemnoÊci ni˝ do tej pory. Dziecko musi równie˝ znaç i akceptowaç swoje obowiàzki. Im to wszystko jest konkretniej ustalone, tym dziecko czuje si´ bezpieczniej. Najcz´Êciej zaÊ nie docenia si´ mo˝liwoÊci adaptacyjnych dzieci, a one
sà w stanie zaakceptowaç bardzo wiele. Kiedy majà pewnoÊç, ˝e powiedzmy od
poniedzia∏ku do czwartku mieszkajà u mamy, a przez reszt´ tygodnia u taty i w obu
miejscach czujà si´ dobrze, to ten uk∏ad po prostu dzia∏a.
Polscy rodzice, podsumowujàc zalety opieki naprzemiennej, wymieniajà to,
˝e dzi´ki temu rozwiàzaniu nie majà bezustannych wyrzutów sumienia, ˝e rozwodzàc
si´ z partnerem rozwodzà go równie˝ z dzieckiem. Ma to istotny wp∏yw na ich samopoczucie i ogólny komfort ˝ycia. Niezwykle istotne jest to, ˝e ca∏kiem zwyczajnie majà wi´cej wolnego czasu. Te przyk∏adowo trzy dni, kiedy partner zajmuje si´ dzieckiem
mogà wype∏niç sobie szczelnie czynnoÊciami, których nie mogliby si´ pewnie podjàç,
gdyby ca∏y tydzieƒ mieli dziecku u siebie. Nie bez znaczenia jest równie˝ i to, ˝e opieka wspólna pozwala na równy podzia∏ wszystkich wa˝niejszych wydatków na dziecko.
Samotny rodzic, który nawet dysponuje alimentami z regu∏y ponosi wi´ksze koszty
utrzymania dziecka, nie mówiàc ju˝ o tym, ˝e z alimentami bywa ró˝nie. Najistotniejszà jednak zaletà jest to, ˝e choç dziecko nie ma ju˝ jednego domu, to nadal ma obo-
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je rodziców. Do najwi´kszych minusów zaliczajà poczucie, ˝e nie mogà si´ do koƒca
rozstaç z by∏ym ma∏˝onkiem. Nie mogà si´, cz´sto pomimo nieodpartego pragnienia,
do koƒca od niego uwolniç. Czasami majà ochot´ wyrzuciç przez okno wszystkie rzeczy, które przypominajà o wspólnej przesz∏oÊci, spaliç zdj´cia i rozpoczàç nowe ˝ycie.
Ale niestety tak si´ nie da, bo ∏àczy ich wspólna troska o dziecko. Trudno jest te˝ pogodziç si´ z tym, ˝e ojciec pewne decyzje dotyczàce dziecka podejmuje samodzielnie, ale nie sposób jest w takiej sytuacji wszystkiego i zawsze zaplanowaç wczeÊniej.
W naszej kulturze panuje powszechny stereotyp, ˝e dziecko musi mieç jeden
dom. Eksperci, którzy wyg∏aszajà takie jednoznaczne stwierdzenia nie biorà zwykle
pod uwag´, ˝e po rozwodzie rodziców, jeden dom dla dziecka najcz´Êciej oznacza
strat´ drugiego rodzica. Trzeba by wi´c rozwa˝yç co mo˝e wyrzàdziç dziecku wi´kszà szkod´: dwa domy i oboje rodziców, czy jeden dom i jeden rodzic, i dopiero
wtedy wybraç mniejsze z∏o. Zaznaczyç jednak nale˝y, ˝e sytuacjà idealnà jest oczywiÊcie, kiedy dziecko majàc jeden dom, mieszka z obojgiem rodziców. A w zasadzie, kiedy dziecko majàc jeden dom, mieszka z obojgiem rodziców, którzy tworzà
pozytywne wzajemne relacje. Badania amerykaƒskie pokazujà bowiem, ˝e istota
rzeczy tkwi nie tyle w tym z kim dziecko mieszka, ile raczej w tym, jaka jest jakoÊç
komunikacji pomi´dzy obojgiem rodziców. JeÊli rodzice mieszkajàc razem kwestionujà nawzajem swoje decyzje, deprecjonujà wartoÊç prezentów dawanych przez
drugiego rodzica dziecku, obmawiajà si´ przy nim, czy – co jest najgorsze – k∏ócà
si´ w jego obecnoÊci, to dziecko nie b´dzie rozwijaç si´ w optymalny sposób.
Przeciwnicy opieki wspólnej/naprzemiennej w Polsce twierdzà, ˝e rodzice decydujà si´ czasem na to rozwiàzanie dla swojej wygody, nie zaÊ dla dobra dziecka.
Trzeba przyznaç, ˝e idea ta przysz∏a do nas ze strony kultury bardzo negocjacyjnej, jakà jest kultura anglosaska. Tam rzeczywiÊcie do podzia∏u opieki nad dzieckiem podchodzi si´ podobnie, jak do podzia∏u majàtku, wspólnego ubezpieczenia,
czy kredytu. Mo˝na by∏oby wi´c przyjàç ten sposób argumentacji i zarzut, ˝e relacje z dzieckiem sà w pewien sposób uprzedmiotowione i podlegajà podzia∏owi, jak
pozosta∏e sk∏adniki wspólnego majàtku. Trudno jest si´ nam z tym pogodziç, w naszej kulturze dominuje bowiem podejÊcie idealistyczne, stawiajàce dobro dziecka
ponad interesem rodziców. Jaka jednak istnieje alternatywa wobec tego rozwiàzania? Dziecko pozostawione przy jednym z rodziców jest skazane na stopniowe
os∏abienie wi´zi z drugim, co przecie˝ nie pozostanie bez wp∏ywu na jego rozwój.
Co si´ zaÊ dzieje, kiedy opieka jest podzielony pomi´dzy oboje rodziców nie
mieszkajàcych razem? Jak wykazujà badania, jeÊli opieka naprzemienna praktykowana jest przez rodziców, którzy potrafià oddzieliç pe∏nione przez siebie funkcje
ma∏˝eƒskie i rodzicielskie, i nie przenosiç konfliktu pomi´dzy sobà na dziecko, nie
wywiera ona negatywnych wp∏ywów na psychik´ dziecka.
Równie˝ w Polsce znane sà konkretne przypadki, kiedy oboje z rodziców, którzy
zdecydowali si´ na opiekà naprzemiennà, po up∏ywie d∏u˝szego czasu zgodnie
stwierdzajà, ˝e ich dziecko rozwija si´ znakomicie. Tak wi´c nawet jeÊli to nie ide-
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ologiczne, ale w∏aÊnie pragmatyczne motywy kierujà rodzicami decydujàcymi si´
na opiek´ wspólnà/naprzemiennà, to wydaje si´, ˝e w tym wypadku „interes” rodziców zgodny jest z dobrem dziecka.
Rozwa˝ajàc sytuacje dziecka, w´drujàcego pomi´dzy rodzicami, którzy wybrali
wariant opieki wspólnej/naprzemiennej, nale˝y wziàç pod uwag´ jeszcze jeden czynnik, a mianowicie wiek dziecka. Zdaniem wielu naukowców i doÊwiadczonych mediatorów mniejsze dzieci, poni˝ej wieku szkolnego, gorzej znoszà tego rodzaju rozwiàzanie. Ich zdolnoÊci adaptacyjne nie sà tak rozwini´te, jak u dzieci starszych, które sà ju˝
na zupe∏nie innym etapie rozwoju spo∏ecznego. Maluchy majà silniejszà potrzeb´ bezpieczeƒstwa, i w ich wypadku bardziej istotne jest, aby wychowywa∏y si´ w jednym
miejscu, które b´dzie stanowiç oÊrodek ich aktywnoÊci ˝yciowej. Wydaje si´ równie˝,
˝e dzieci w wieku przedszkolnym i m∏odsze sà silniej przywiàzane do rodzica, na
którym od urodzenia dziecka spoczywa∏ g∏ówny ci´˝ar wychowawczy. W praktyce
oznacza to, ˝e korzystniejsze dla ich rozwoju okazaç si´ mo˝e pozostanie przy matce. Spierajàc si´ na temat wad i zalet opieki naprzemiennej warto wziàç pod uwag´
opini´ rodziców, którzy zdecydowali si´ na to eksperymentalne w polskich warunkach
rozwiàzanie. Ci zaÊ podkreÊlajà zgodnie, ˝e choç opieka naprzemienna nie jest panaceum na wszelkie problemy zwiàzane z wychowaniem dzieci po rozwodzie, to z ca∏à
pewnoÊcià ma pozytywny wp∏yw na jakoÊç póêniejszego ˝ycia by∏ych ma∏˝onków.
Ludzie, którzy zrobili ten Êmia∏y krok nie skazali si´, jak inni, na ˝ycie w poczuciu winy,
˝e odbierajàc dziecku drugiego rodzica, odebrali mu szans´ na zrównowa˝ony rozwój. Robià te˝ w ten sposób coÊ dla siebie samych. Rezygnujàc z prawa wy∏àcznoÊci
do dziecka zyskujà mas´ czasu, który mogà wykorzystaç na swój rozwój, jednoczeÊnie dajàc dziecku mo˝liwoÊç nieskr´powanego kontaktu z drugim rodzicem.

II. Perspektywa amerykaƒska
W ostatnich latach w USA niezwykle wzrasta popularnoÊç ustalania po rozwodzie naprzemiennej opieki rodzicielskiej nad ma∏oletnimi dzieçmi (Shared Custody
lub Joint Physical Custody). Trend ten trwa nieprzerwanie od poczàtku lat osiemdziesiàtych, kiedy to pojawi∏y si´ pierwsze zapisy w prawodawstwie stanowym
preferujàce orzekanie przez sady opieki naprzemiennej, jako formy wspólnej opieki rodzicielskiej (Joint Custody).
Preferencje dla opieki naprzemiennej w prawodawstwie stanowym USA
Raport Children’s Rights Council w USA stwierdza, ze obecnie w prawodawstwie 30 stanów USA i okr´gu Columbia, istniejà zapisy preferujàce wspólnà opiek´ rodzicielskà nad ma∏oletnim dzieckiem1.
1

Dane pochodzà z oficjalnego serwisu Internetowego: The Children’s Rights Council (CRC), który jest ogólnoamerykaƒskà organizacjà pozarzàdowà z siedzibà w Waszyngtonie, dzia∏ajàcà na rzecz dzieci i rozwoju rodziny (http://www.gocrc.com).
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W niektórych z tych stanów prawodawstwo preferuje wspólnà rodzicielskà opiek´ prawnà (Joint Legal Custody), a w innych wspólnà opiek´ rodzicielskà w postaci opieki naprzemiennej (Joint Phisical Custody lub Shared Custody). Prawodawstwo niektórych z tych 30 stanów wià˝e preferencje w orzekaniu opieki naprzemiennej ze zgodà obojga rodziców na t´ form´ opieki. W innych stanach tego
rodzaju zapisy nie istniejà, co oznacza, ˝e nawet w przypadku, gdy jeden z rodziców nie wyra˝a zgody na opiek´ naprzemienna s´dzia mo˝e jà orzec.
W ostatnio przyj´tych stanowych inicjatywach legislacyjnych w tym zakresie,
zaznacza si´ wyraêna tendencja do ochrony praw dziecka do równego kontaktu
z obojgiem rodziców, czyli preferencje do orzekania wspólnej opieki. Potwierdzajà
to zapisy z 1999 r. w ustawodawstwie stanów Wisconsin i Oklahoma.
OKLAHOMA
„W stanie Oklahoma jest prowadzona polityka zmierzajàca do zapewnienia ma∏oletnim dzieciom sta∏ego kontaktu z obojgiem rodziców, którzy wykazujà mo˝liwoÊci wspólnego dzia∏ania w interesie swoich dzieci i wspieranie rodziców ˝yjàcych
w separacji lub rozpadzie ich ma∏˝eƒstwa w ich staraniach o zapewnienie dzieciom
takiego kontaktu. Aby ta polityka sta∏a si´ bardziej efektywna, sàd, jeÊli rodzice
zg∏oszà takie ˝yczenie, powinien orzekaç o równym dost´pie ma∏oletnich dzieci
do kontaktu z obojgiem rodziców, w sytuacjach, kiedy taka opieka rodzicielska b´dzie s∏u˝yç rozwojowi dziecka.”2.
WISCONSIN
„Sàd powinien zatwierdzaç taki terminarz kontaktów dzieci z rodzicami, który
pozwala na pe∏ne i regularne okresy zamieszkiwania dziecka z ka˝dym z rodziców
i maksymalizuje okres czasu sp´dzanego przez dzieci z ka˝dym z rodziców, bioràc pod uwag´ geograficzny (fizyczny) dystans, jaki dzieli rodziców i prowadzone
przez nich gospodarstwa domowe”3.
Wraz z coraz cz´stszym wyborem przez rodziców i s´dziów rodzinnych opieki
wspólnej realizowanej w formie naprzemiennej, jako tej formy opieki, która umo˝liwia dziecku nieskr´powany kontakt z obojgiem rodziców, a wi´c le˝y w interesie
dziecka, pojawia si´ na rynku wydawniczym wiele poradników dla rodziców, pomagajàcych im ustaliç warunki opieki naprzemiennej oraz unikaç konfliktów spowodowanych przez koniecznoÊç podejmowania wspólnie wszystkich wa˝nych decyzji
dotyczàcych wychowania dziecka. Przyk∏adem takiej publikacji mo˝e byç ksià˝ka
„Joint Custdy with a Jerk, Raising a Child With an Uncooperative Ex”, autorstwa Julii

2

3

1999 – presumption in favor of joint custody (Za∏o˝enia do wspólnej opieki). Statutes as Section 110.1 of
Title 43.
1999 Bill Sections 767.23–24 (pages 628–631) PASSED; 1999 – presumption in favor of joint custody.
767.24 (2) (am): „The court shall presume that joint legal custody is in the best interest of the child.”.
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A. Ross i Judy Corcoran4, która w przyst´pny i humorystyczny sposób uczy rodziców, jak po rozwodzie komunikowaç si´ i wspó∏pracowaç dla dobra dziecka stosujàc opiek´ naprzemiennà.
Wielu prawników na fali popularnoÊci tego rodzaju rozwiàzania opiekuƒczego
oferuje swoje us∏ugi w tworzeniu wychowawczego planu rodzicielskiego (Parenting
Plan lub Custody Plan), który jest rodzajem ugody pomi´dzy rodzicami, w której
okreÊlajà oni wszystkie warunki sprawowania opieki nad dzieckiem. W USA rodzicielski plan wychowawczy jest sta∏ym elementem ka˝dego procesu rozwodowego,
gdy ma∏˝onkowie posiadajà wspólne ma∏oletnie dzieci. Rodzicielski plan wychowawczy jest ustalany przez samych rodziców, a s´dziowie podejmujàcy ostatecznà decyzj´ wyboru formy opieki z regu∏y respektujà ustalone przez rodziców rozwiàzania. W sytuacji gdy rodzice w okreÊlonym przez przepisy czasie nie sà w stanie stworzyç wspólnego rodzicielskiego planu wychowawczego, s´dziowie kierujà
ich do mediatora, który wspomaga ich w podejmowaniu wspólnych decyzji. JeÊli
i ta droga okazuje si´ bezskuteczna s´dzia dokonuje arbitralnej decyzji dotyczàcej
zapisu rodzicielskiego planu wychowawczego i formy opieki nad dzieckiem.
Opieka wspólna realizowana w postaci naprzemiennej mo˝e przybieraç ró˝ne
formy, od sp´dzania przez dziecko przerw w nauce u ojca, a okresów szkolnych
u matki, do sp´dzania na przemian dnia u ojca i dnia u matki. W wypadku opieki
naprzemiennej sàd ustala dwa równoprawne miejsca zamieszkania dziecka, bez
wzgl´du na proporcje czasu, w jakich dziecko zamieszkuje u obydwu rodziców.
Rodzice, w sytuacji gdy przyznanà majà opiek´ naprzemiennà, maja równe prawa
do podejmowania najwa˝niejszych decyzji dotyczàcych wychowania dziecka w zakresie jego edukacji, zdrowia i wyznania.
Kontekst historyczny podejmowania decyzji o opiece nad ma∏oletnim
dzieckiem w USA
Joan B. Kelly w swoim artykule „Czynniki warunkujàce przyznawanie opieki rodzicielskiej w USA”5, nakreÊli∏ kontekst historyczny podejmowania przez sàdy decyzji, któremu z rodziców po rozwodzie nale˝y przyznaç bezpoÊrednià opiek´
nad ma∏oletnim dzieckiem. Z jego pracy wynika, ˝e do po∏owy dziewi´tnastego
wieku, gdy dochodzi∏o do rozwodu ojcowie mieli przyznawane nieomal absolutne
prawo do opieki nad dzieckiem, bez wzgl´du na okolicznoÊci wychowawcze. Jednak pod koniec dziewi´tnastego wieku zachodzàce zmiany spo∏eczne, wynikajàce
z rewolucji przemys∏owej, doprowadzi∏y do tego, ˝e ojcowie z terenów wiejskich
coraz cz´Êciej podejmowali prac´ zarobkowà poza gospodarstwem rolnym, matki
wi´c, które pozostawa∏y w domu, przejmowa∏y rol´ najwa˝niejszego opiekuna
4

5

J. A. Ross, J. Corcoran, Joint Custody With a Jerk: Raising a Child With an Uncooperative Ex, 4 edition, St.
Martin’s Press, New York 1996.
J. B. Kelly, The Determination of Child Custody in the USA, Phd. Worldwide Legal Information Association,
URL: http://wwlia.org/us-cus.htm.
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dziecka. Z tych przemian wyniknà∏ nowy podzia∏ ról, ze wzgl´du na odpowiedzialnoÊç za rodzin´, na m´˝czyzn´-˝ywiciela, zarobkujàcego poza domem i kobiet´,
jako bezpoÊredniego opiekuna dzieci. Preferencje ojców w przyznawaniu opieki
nad dzieckiem stopniowo, w zwiàzku z tym, s∏ab∏y. Sàdy zaÊ zacz´∏y orzekaç
o opiece opierajàc si´ na doktrynie tzw. „tender year’s”, czyli za∏o˝eniu obecnym
w prawie angielskim, zgodnie z którym dzieci do lat szeÊciu powinny wychowywaç
si´ przy matce, a dopiero potem wracaç pod kuratel´ ojców.
Coraz cz´Êciej jednak przyznawano opiek´ nad dzieçmi matkom, bez wzgl´du
na ich wiek i w efekcie do koƒca drugiej dekady dwudziestego wieku w prawodawstwie wszystkich 48 stanów USA znalaz∏y si´ zapisy okreÊlajàce matk´, jako tego
rodzica, który powinien otoczyç pieczà ma∏oletnie dziecko po rozwodzie.
W latach trzydziestych dwudziestego wieku tendencja ta zosta∏a utrwalona
przez wp∏yw, jaki na orzecznictwo w tych sprawach mia∏a psychoanalityczna teoria
freudyzmu, eksponujàca relacje matka–dziecko i ignorujàca role ojca w rozwoju
dziecka.
Idealizowanie roli matki, przy jednoczesnym pomniejszaniu wp∏ywu ojca na wychowanie dziecka znalaz∏o swe najpe∏niejsze odbicie w nieomal poetyckim okreÊleniu zawartym w orzeczeniu sàdu stanu Missouri z 1938 r. – „Nic tak, jak mi∏oÊç
matki nie mo˝e bardziej przybli˝yç nas do atmosfery panujàcej w niebie” (cyt. za
J. B. Kelly).
Preferowanie matek w przyznawaniu opieki nad dzieckiem utrzymywa∏o si´ niezmiennie w Stanach Zjednoczonych a˝ do lat szeÊçdziesiàtych, kiedy to spo∏eczeƒstwo stan´∏o przed nowymi wyzwaniami kulturowymi. Od tego okresu zacz´∏y si´ coraz cz´Êciej pojawiaç g∏osy ojców dyskryminowanych w swoich prawach
rodzicielskich. Nie bez znaczenia na odwrócenie tej tendencji mia∏ równie˝ rozwijajàcy si´ w tym okresie ruch feministyczny i coraz wi´ksza aktywnoÊç kobiet
na rynku pracy. Wi´kszoÊç stanów w USA, od tego okresu zacz´∏o przyjmowaç
w tym zakresie rozwiàzania legislacyjne opierajàce si´ na za∏o˝eniu, ˝e „dobro
dziecka” nie zaÊ p∏eç powinno determinowaç to, któremu z rodziców przyznana b´dzie bezpoÊrednia opieka nad dzieckiem.
Zmiany zachodzàce w USA od lat szeÊçdziesiàtych zaowocowa∏y w kolejnej dekadzie ewolucjà modelu tradycyjnego podzia∏u ról w rodzinie, w którym m´˝czyzna
zaj´ty by∏ pracà zawodowà i utrzymywaniem domu, kobieta zaÊ koncentrowa∏a si´
na funkcji opiekuƒczej wobec dzieci, na model partnerski, w którym m´˝czyzna
i kobieta zajmowali w ma∏˝eƒstwie równorz´dnà rol´ i w tym samym stopniu przyczyniali si´ do utrzymania domu oraz do wychowania dzieci.
To roz∏o˝enie odpowiedzialnoÊci zarówno ekonomicznej, jak i wychowawczej
za dzieci stanowi∏o pod∏o˝e dla szukania nowych, bardziej adekwatnych do zmieniajàcej si´ sytuacji wspó∏czesnej amerykaƒskiej rodziny, rozwiàzaƒ w sposobie
ustalania opieki nad ma∏oletnimi dzieçmi po rozwodzie. Doprowadzi∏o to w efekcie
w latach osiemdziesiàtych do wprowadzenia w prawodawstwie niektórych stanów
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preferencji w orzekaniu po rozwodzie opieki wspólnej (Joint Custody), która umo˝liwia wspó∏uczestniczenie w wychowaniu i podejmowaniu najwa˝niejszych decyzji
dotyczàcych dziecka obojgu rodzicom.
Formy sprawowania opieki rodzicielskiej nad ma∏oletnim dzieckiem po
rozwodzie w prawodawstwie i orzecznictwie sadów w USA
W prawodawstwie USA wyst´puje kilka form sprawowania przez rodziców opieki nad ma∏oletnim dzieckiem po rozwodzie. Najbardziej popularnymi sà: opieka
przyznana przez sàd jednemu z rodziców (Sole Custody) i opieka wspólna (Joint
Custody). Opieka wspólna wyst´puje w prawodawstwie, jak i orzecznictwie USA
w dwóch odmianach: wspólna opieka prawna (Joint Legal Custody) i opieka naprzemienna (Joint Physical Custody lub Shared Custody). Innà formà opieki rodzicielskiej jest opieka rozdzielna (Split Custody).
W niektórych przypadkach opieki przyznanej jednemu z rodziców (Sole Custody) sàdy orzekajà mo˝liwoÊç kontaktów z drugim rodzicem lub nadzorowanych
kontaktów, albo te˝ braku mo˝liwoÊci odwiedzin.
1. Opieka przyznana jednemu z rodziców (Sole Custody). Opieka i sprawowanie kontroli nad wychowaniem ma∏oletnich dzieci jest w tym wypadku przyznawane jednemu z rodziców, a drugi z rodziców przyznane ma okreÊlone prawa zawarte w rodzicielskim planie wychowawczym. Plan sporzàdzajà sami rodzice i jest on
potwierdzany sàdownie. Ten z rodziców, któremu przyznano opiek´ nad dzieckiem
podejmuje wi´kszoÊç decyzji dotyczàcych wychowania dziecka.
W wypadkach, kiedy nie nadzorowany kontakt rodzica, któremu nie powierzono
bezpoÊredniej opieki nad dzieckiem zagra˝a interesowi dziecka, sàd mo˝e orzec mo˝liwoÊç kontaktu tego rodzica z dzieckiem w postaci nadzorowanych odwiedzin lub brak
mo˝liwoÊci takich odwiedzin. Te orzeczenia majà najcz´Êciej charakter tymczasowy.
Cz´sto spotykanym sposobem orzekania o sposobie sp´dzania czasu z dzieckiem przez rodzica, któremu nie przyznano bezpoÊredniej opieki nad dzieckiem
(Non-custodial Parent) sà, weekendy od piàtku, od godziny 18 (po szkole) do niedzieli, równie˝ do godziny 18, lub jedna albo dwie wizyty w Êrodku tygodnia w okreÊlonych godzinach. JeÊli chodzi o wakacje to rodzic, który nie uzyska∏ mo˝liwoÊci
sprawowania bezpoÊredniej opieki ma mo˝noÊç sp´dzenia nieprzerwanie dwóch
tygodni wakacji z dzieckiem. Oboje rodzice sà na równi uprawnieni do uczestniczenia w aktywnoÊci szkolnej (okresowe spotkania z rodzicami, imprezy sportowe
i inne) i w pozosta∏ych aktywnoÊciach spo∏ecznych dziecka.
A. Nadzorowane odwiedziny. W sytuacji, gdy jeden z rodziców ma doÊwiadczenia z nadu˝ywaniem narkotyków lub alkoholu, przejawia∏ zachowania agresywne
wobec dzieci, lub gdy nie nadzorowane odwiedziny mogà wywrzeç na dziecku niekorzystny wp∏yw, sàd mo˝e orzec o potrzebie nadzoru nad odwiedzinami. Zwykle
to ograniczenie trwa do czasu kiedy rodzic, ograniczony w swoich prawach do
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kontaktu z dzieckiem, nie wyka˝e, ˝e przeszkody te mia∏y charakter przemijajàcy
(z regu∏y kilka miesi´cy uczestniczenia w okreÊlonej terapii). Osobà, która ma zadane nadzorowanie spotkaƒ z dzieckiem, najcz´Êciej nie jest drugi rodzic.
B. Brak mo˝liwoÊci odwiedzin. W sytuacji, kiedy jeden z rodziców jest w stanie
udowodniç, ˝e bezpoÊrednie kontakty drugiego rodzica majà negatywny wp∏yw
na dziecko, sàd mo˝e orzec o zakazie jakichkolwiek kontaktów z dzieckiem. Trzeba zaznaczyç, ˝e tego rodzaju orzeczenia zdarzajà si´ jedynie w sytuacjach ekstremalnego zagro˝enia dobra dziecka.
2. Wspólna opieka prawna (Joint Legal Custody). Dziecko w tym wypadku
zamieszkuje g∏ównie u jednego z rodziców, wskazanego przez sàd (Custodial
Parent), a drugi z rodziców przyznane ma okreÊlone prawa zawarte w rodzicielskim
planie wychowawczym. Oboje rodzice zobligowani sà do podejmowania wspólnie
wszystkich decyzji dotyczàcych wychowania dziecka.
Najcz´Êciej spotykanym sposobem ustalania o sposobach sp´dzania czasu
z dzieckiem, w sytuacji prawnej opieki wspólnej, przez rodzica, z którym dziecko
nie mieszka na sta∏e sà weekendy od piàtku, od godziny 18 (po szkole) do niedzieli, równie˝ do godziny 18, lub jedna, albo dwie wizyty w ciàgu tygodnia w okreÊlonych godzinach popo∏udniowych. JeÊli chodzi o wakacje, to dziecko mo˝e sp´dzaç do szeÊciu tygodni latem z rodzicem, z którym nie mieszka na co dzieƒ, w tym
co najmniej dwa tygodnie nieprzerwanie. Wszystkie te rozwiàzania zawarte sà w rodzicielskim planie wychowawczym, który zawiera z regu∏y zapis, ˝e ka˝dy z rodziców mo˝e korzystaç z pomocy drugiego w bezpoÊredniej opiece nad dzieckiem,
w sytuacji gdy jest to konieczne (tzw. baby sitting).
Oboje rodzice sà na równi uprawnieni do uczestniczenia w aktywnoÊci szkolnej
(okresowe spotkania z rodzicami, imprezy sportowe i inne) i w pozosta∏ych aktywnoÊciach spo∏ecznych dziecka.
3. Opieka wspólna w formie naprzemiennej (Shared Custody lub Joint Physical
Custody). Dzieci w tym wypadku sp´dzajà mniej wi´cej tyle samo czasu z ka˝dym
z rodziców. Mo˝e to oznaczaç, ˝e zamieszkujà cz´Êç tygodnia z jednym z rodziców, a drugà cz´Êç z drugim, lub jeden tydzieƒ z jednym, a nast´pny z drugim.
Oboje rodzice zobligowani sà do podejmowania wspólnie wszystkich decyzji
dotyczàcych wychowania dziecka. Wszystkie przyj´te przez rodziców rozwiàzania
dotyczàce wychowania dziecka, tak jak w innych opisywanych przypadkach sà zawarte w rodzicielskim planie wychowawczym.
W tym wypadku nie okreÊla si´, który z rodziców sprawuje bezpoÊrednià opiek´ nad dzieckiem. JeÊli rodzice uznajà, ˝e sprawowanie opieki naprzemiennej jest
najlepszym rozwiàzaniem w ich wypadku, sàd stojàc na stanowisku, ˝e rodzice sà
najlepiej uprawnieni do podejmowania decyzji w sprawach opieki nad dzieckiem
przychyla si´ najcz´Êciej do ich opinii. Sàd orzekajàc w tego rodzaju sprawach bie-
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rze pod uwag´ mo˝liwoÊci finansowe obojga rodziców, rozstrzygajàc czy sà oni
w stanie w równym stopniu zaspokajaç potrzeby materialne dziecka. Opieka naprzemienna jest formà opieki wspólnej.
4. Opieka rozdzielna. W sytuacji, gdy rodzice majà wi´cej ni˝ jedno ma∏oletnie
dziecko sàd mo˝e orzec, które z dzieci zamieszkuje przy jednym z rodziców, a które
przy drugim. Oboje rodzice sà uprawnieni do podejmowania wspólnie decyzji dotyczàcych wychowania dzieci.
Wizyty powinny byç zaplanowane w ten sposób, ˝e pozwolà sp´dzaç maksimum czasu rodzeƒstwu wspólnie. Na przyk∏ad, sp´dzajà razem ka˝dy weekend
wymiennie u jednego z rodziców. Dzieci przy tego rodzaju rozstrzygni´ciach
powinny sp´dzaç czas wspólnie do kolacji, lub dwa wieczory i noce przy ka˝dym
z rodziców. Wakacje dzieci powinny sp´dzaç wymiennie raz z jednym z rodziców,
raz z drugim, bàdê równà cz´Êç wakacji z jednym i drugim.
Plan opieki rodzicielskiej zawiera z regu∏y zapis, ˝e ka˝dy z rodziców mo˝e
korzystaç z pomocy drugiego w bezpoÊredniej opiece nad dzieckiem, w sytuacji
gdy jest to konieczne (baby sitting).
Czynniki wp∏ywajàce na rosnàca popularnoÊç stosowania opieki wspólnej
w formie naprzemiennej w USA
Istotnym czynnikiem wp∏ywajàcym na stosunkowo cz´ste orzekanie przez sàdy
opieki naprzemiennej jest ch´ç m´˝czyzn do pe∏nienia pe∏niejszej roli w wychowaniu swoich dzieci po rozwodzie. Wielu ojców nie zgadza si´ na rol´ weekendowego goÊcia, podczas gdy matki zajmujà si´ bezpoÊrednià opiekà i decydujà samodzielnie o wszelkich sprawach dotyczàcych rozwoju dzieci. W sytuacji, kiedy tradycyjne role ma∏˝eƒskie zmieniajà si´, co jest szczególnie widoczne w USA, zmienia
si´ wraz z nimi podejÊcie do sprawowania opieki rodzicielskiej po rozwodzie.
Innà przyczynà zwi´kszajàcej si´ popularnoÊci tego rodzaju rozwiàzania jest to,
˝e matki coraz cz´Êciej poÊwi´cajà si´ w∏asnej karierze zawodowej, a samodzielna opieka nad dzieckiem jest cz´sto trudna do pogodzenia z realizowaniem swoich ambicji zawodowych, szczególnie, gdy zmusza kobiet´ do pracy po godzinach.
Sprawia to, ˝e kobiety szukajà po rozstaniu si´ z ojcem dziecka mo˝liwoÊci wspó∏pracy z nim w wychowaniu wspólnego potomstwa.
Cz´sto wybór przez rodziców opieki naprzemiennej jest wyrazem niech´ci
do przykrej w skutkach dla samych rozwodzàcych si´, ale i dla dziecka, walki
o sprawowanie nad nim bezpoÊredniej samodzielnej opieki. Wielu rodziców, jak
i s´dziowie rodzinni coraz cz´Êciej zdajà sobie spraw´ z tego, ˝e w walce tej nie
ma z regu∏y wygranych. Powoduje ona konflikt, który cz´sto skutkuje ca∏kowitym
zerwaniem jakichkolwiek stosunków miedzy rodzicami, co w du˝ym stopniu wp∏ywa na pogorszenie sytuacji dziecka, a cz´sto równie˝ rodzica, który ostatecznie
uzyskuje bezpoÊrednià opiek´ nad dzieckiem. S´dziowie orzekajàc w sprawach
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o opiek´ nad dzieckiem stojà na stanowisku, ˝e najlepszym rozwiàzaniem jest pozwoliç obojgu rodzicom samym decydowaç, jaka forma opieki nad dzieckiem jest
w ich wypadku najkorzystniejsza dla nich i dla samego dziecka i z regu∏y przychylajà si´ do ich decyzji wyboru opieki naprzemiennej.
Wa˝nym czynnikiem wp∏ywajàcym na rosnàcà popularnoÊç stosowania opieki
naprzemiennej sà, udokumentowane badaniami naukowymi, problemy emocjonalne
i spo∏eczne pojawiajàce si´ u dzieci wychowujàcych si´ w rodzinach niepe∏nych. Szacuje si´, ˝e obecnie ok. 1,8 mln dzieci w USA ˝yje w rodzinach niepe∏nych, co sprawia, ˝e kwestia ta staj´ dla spo∏eczeƒstwa amerykaƒskiego palàcym problemem.
Badania psychologiczne dotyczàce wp∏ywu opieki naprzemiennej
na poziom socjalizacji ma∏oletnich dzieci
Badania amerykaƒskiego psychologa Roberta Bausermana z Departamentu
Zdrowia i Higieny Psychicznej w Baltimore6, dotyczàce wp∏ywu formy opieki rodzicielskiej ustalonej po rozwodzie dziecka na jego przystosowanie spo∏eczne, potwierdzajà, ˝e dzieci, które po rozwodzie sp´dzajà porównywalnà iloÊç czasu
z obojgiem rodziców, sà w wi´kszoÊci przypadków lepiej spo∏ecznie przystosowane, ni˝ dzieci pozbawione kontaktu z jednym z rodziców.
R. Bauserman w okresie od 1982 r. do 1999 r. przebada∏ 1846 przypadków dzieci wychowujàcych si´ przy rodzicu, któremu przyznano bezpoÊrednià opiek´ (Sole
Custody) oraz 814 przypadków, kiedy dzieci sp´dza∏y porównywalnà iloÊç czasu
z obojgiem rodziców i oboje rodzice byli zaanga˝owani w podejmowanie wszystkich wa˝nych decyzji dla ˝ycia dziecka (Joint Custody).
W swojej pracy opiek´ wspólnà definiowa∏ jako opiek´ naprzemiennà (Joint
Physical Custody), kiedy dziecko mieszka raz z jednym z rozwiedzionych rodziców,
raz z drugim i sp´dza z nimi porównywalna iloÊç czasu i wspólnà opiek´ prawnà
(Joint Legal Custody), kiedy dziecko zamieszkuje g∏ównie z jednym z rodziców ale
oboje rodzice anga˝ujà si´ w pe∏ni we wszystkie aspekty wychowania dziecka.
Z badaƒ tych wynika, ˝e dzieci, nad którymi rodzice sprawujà wspólnà opiek´
(rozumianà jako opiek´ naprzemiennà i jako wspólnà opiek´ prawnà), wykazujà
mniej problemów emocjonalnych, majà wy˝sze poczucie w∏asnej wartoÊci, tworzà
lepsze relacje w rodzinie i grupie rówieÊniczej, ni˝ dzieci, które majà ograniczony
kontakt z jednym z rodziców. Poziom przystosowania spo∏ecznego dzieci wychowanych przez rodziców realizujàcych wspólnie opiek´ rodzicielskà R. Bauserman
okreÊli∏, jako porównywalny do przystosowania spo∏ecznego dzieci wychowujàcych si´ w rodzinach pe∏nych. Wynika to, jak to okreÊla autor badaƒ „... prawdopodobnie z tego ˝e wspólna opieka rodzicielska zapewnia dziecku mo˝liwoÊç nieskr´powanego kontaktu z obojgiem rodziców”.
6

R. Bauserman, Child Adjustment in Joint-Custody Versus Sole-Custody Arrangements: A Meta-Analytic
Review, AIDS Administration/Department of Health and Mental Hygiene, Journal of Family Psychology,
Vol 16, No. 1.
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Wyniki jego badaƒ wskazujà na to, ze dzieci, aby lepiej przystosowywaç si´
do ˝ycia spo∏ecznego nie koniecznie powinny byç otoczone opiekà naprzemiennà
w Êcis∏ym tego s∏owa znaczeniu ale, ˝e wystarczajàcym gwarantem prawid∏owego
rozwoju spo∏ecznego dziecka jest sp´dzanie przez nie porównywalnej iloÊci czasu
z obojgiem rodziców.
Ponadto rozwiedzione pary, które sprawowa∏y wspólnà opiek´ nad swoimi
dzieçmi sygnalizowa∏y rzadsze konflikty miedzy sobà, ni˝ rodzice z których tylko
jedno sprawowa∏o bezpoÊrednià opiek´ nad dzieckiem. Dzieje si´ tak, zdaniem
autora badaƒ, prawdopodobnie dlatego, ˝e rodzice zmuszeni byli do kooperacji
i wspó∏odpowiedzialnoÊci za decyzje dotyczàce wychowania dziecka.
R. Bauserman podkreÊla jednak, ˝e wspólna opieka rodzicielska nie jest dobrym rozwiàzaniem, kiedy jeden z rodziców wykazuje zachowania agresywne
wobec dziecka lub niedba∏oÊç w sprawowaniu opieki rodzicielskiej, jak te˝ gdy
wykazuje on wyraêne objawy choroby fizycznej, czy psychicznej.
Wyniki tych badaƒ powinny zdaniem R. Bausermana pos∏u˝yç w praktyce sàdowej s´dziom, adwokatom oraz psychologom i pracownikom socjalnym, pomagajàc im okreÊliç ka˝dorazowo, jaka forma sprawowania opieki rodzicielskiej powinna byç orzekana w sytuacji rozwodu rodziców dziecka.
Wp∏yw polityki preferujàcej opiek´ naprzemienna na liczb´ orzekanych
rozwodów w USA
Richard Kuhn z Children’s Rights Council w Waszyngtonie i John Guidubaldi
z Uniwersytetu w Cleveland przygotowali w 1997 r. raport na konferencj´ Children’s
Rights Council w Waszyngtonie7, dotyczàcy wp∏ywu preferencji w przyznawaniu rodzicom opieki naprzemiennej w danym stanie USA a iloÊcià orzekanych w tym stanie rozwodów. W podsumowaniu swojego raportu zawarli stwierdzenie, ˝e w stanach, w których prowadzi si´ polityk´ propagujàcà ustalanie opieki naprzemiennej
nad ma∏oletnimi dzieçmi po rozwodzie rodziców, liczba orzekanych rozwodów
w znaczàcy sposób spada. G∏ówne przyczyny tej tendencji le˝à ich zdaniem w tym,
˝e perspektywa koniecznoÊci wspó∏pracy w wychowaniu dziecka po rozwodzie
os∏abia w rodzicach ch´ç fizycznego rozstania. Wychowawczy plan rodzicielski zawierany przez rodziców w trakcie rozwodu, w którym okreÊlajà oni dok∏adne przedzia∏y czasu, w których dziecko b´dzie pod bezpoÊrednià opiekà ka˝dego z rodziców minimalizuje niebezpieczeƒstwo tego, ˝e jeden z rodziców wyprowadzi si´
na sta∏e do innej miejscowoÊci nara˝ajàc przez to drugiego rodzica i samo dziecko na przykre skutki roz∏àki. Tego rodzaju dzia∏anie mog∏oby spowodowaç zmian´
decyzji sàdu i ustalenie sta∏ego miejsca zamieszkania przy tym z rodziców, który
jest dyskryminowany w mo˝liwoÊciach kontaktów z dzieckiem.
7

Child Custody Policies and Divorce Rates in the US (w:) R. Kuhn, Children’s Rights Council Washington,
D. C & John Guidubaldi, John Carroll University (Cleveland, OH), Kent State University (Kent, OH), 11th
Annual Conference of the Children’s Rights Council, Washington 23–26 October 1997.
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Innym czynnikiem, który wp∏ywa na zmniejszanie si´ liczby rozwodów jest brak
motywacji ekonomicznych ze strony kobiet w dà˝eniu do rozwodu, poniewa˝ alimenty przyznawane matkom na opiek´ nad dzieçmi przy orzeczeniu opieki naprzemiennej, je˝eli w ogóle wyst´pujà, sà znaczàco ni˝sze, ni˝ to ma miejsce w sytuacji gdy opieka przyznana jest tylko jednemu z rodziców (najcz´Êciej matce).
Potwierdzajà to badania statystyczne wykazujàce, ˝e pomi´dzy 1975 r. a 1988 r.,
czyli w okresie wzmacnia polityki preferujàcej opiek´ naprzemiennà, o 6% zmniejszy∏a si´ w USA iloÊç spraw rozwodowych wniesionych w przez kobiety8. Konkludujàc, autorzy raportu twierdzà, ˝e zarówno czynniki spo∏eczne, jak i ekonomiczne
zwiàzane z przyznawaniem naprzemiennej opieki rodzicielskiej majà istotny wp∏yw
na zmniejszenie liczby orzekanych rozwodów w USA.
Analiza materia∏ów êród∏owych wykorzystanych w powy˝szym artykule sk∏ania
do wniosku, ze ustawodawstwo stanowe i wynikajàca z niego praktyka sàdowa
w USA jest próbà dostosowania porzàdku prawnego w zakresie prawa rodzinnego
do zmieniajàcych si´ w ostatnich dwóch dekadach realiów ˝ycia spo∏ecznego i ewolucji modelu wspó∏czesnej rodziny. Zwi´kszajàca si´ aktywnoÊç kobiet na rynku pracy sprawia, ˝e tradycyjny podzia∏ ról w ma∏˝eƒstwie na m´˝czyzn´ – jedynego ˝ywiciela rodziny, który ca∏y swój czas poÊwi´ca karierze zawodowej i kobiet´, która
koncentruje si´ na funkcji opiekuƒczej wobec dzieci przestaje obowiàzywaç. We
wspó∏czesnym spo∏eczeƒstwie amerykaƒskim zarówno kobieta, jak i m´˝czyzna podejmujà w równym stopniu trud ekonomicznego zaspokajania potrzeb rodziny, jak
i wychowania wspólnych dzieci. Logicznà konsekwencjà tego nowego, partnerskiego podzia∏u ról w ma∏˝eƒstwie, jest umo˝liwienie rodzicom równego wp∏ywu na wychowanie dzieci po rozpadzie zwiàzku, co wyra˝a si´ w rosnàcej popularnoÊci orzekania przez sàdy opieki naprzemiennej nad ma∏oletnimi dzieçmi po rozwodzie.
Nie bez znaczenia na prawodawstwo w USA w tym zakresie majà równie˝ alarmujàce opini´ spo∏ecznà badania naukowe, które wykazujà na patologiczne skutki pozbawiania lub ograniczania prawa dziecka do kontaktu z obojgiem rodziców,
równie˝ po rozpadzie ich zwiàzku. Niewàtpliwie narastajàca w ostatnich dekadach
fala przest´pczoÊci, samobójstw i innych patologii wÊród nieletnich wychowujàcych si´ w rodzinach niepe∏nych sk∏oni∏a ustawodawc´ do zweryfikowania obowiàzujàcej wczeÊniej linii orzeczniczej preferujàcej przyznawanie opieki nad dzieckiem
jednemu z rodziców (z regu∏y matce), skazujàc tym samym dziecko na negatywne
skutki utraty, bàdê ograniczenia kontaktu z drugim (z regu∏y ojcem).
Preferowanie opieki naprzemiennej w ustawodawstwie stanowym i praktyce
sàdowej biorà si´ wi´c z przeÊwiadczenia, ˝e nie p∏eç rodzica, ale dobro dziecka,
rozumiane, jako prawo do nieskr´powanego kontaktu z obojgiem rodziców powinno determinowaç form´ opieki rodzicielskiej po rozwodzie.
8

Monthly Vital Statistics Report 21 May 1991.
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Centralna Ewidencja Informacji o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej
i Krajowy Rejestr Sàdowy – skuteczne rejestry
umów majàtkowych ma∏˝eƒskich?
1. Wst´p
Centralna Ewidencja Informacji o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej (zwana dalej
„CEIDG”) oraz Krajowy Rejestr Sàdowy (zwany dalej „KRS”) to rejestry ewidencjonujàce przedsi´biorców, w tym osoby fizyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà, spó∏ki, a tak˝e wspólników tych spó∏ek. Zawierajà dane, które pozwalajà kontrahentom przed zawarciem umowy potwierdziç wiedz´ uzyskanà o przedsi´biorcy. Zapewniajà zatem bezpieczeƒstwo i pewnoÊç obrotu gospodarczego. Do rejestrów ma∏˝onkowie mogà te˝ wpisywaç pewne informacje dotyczàce ustroju majàtkowego, w którym pozostajà. Jest to istotne, gdy˝ wybór ustroju majàtkowego
ma∏˝eƒskiego wp∏ywa na sk∏ad majàtku wspólnego i majàtków osobistych, a przez
to na zakres odpowiedzialnoÊci wobec osób trzecich. Konieczne jest zatem, aby
wierzyciel by∏ poinformowany o pozostawaniu przez ma∏˝onka d∏u˝nika w okreÊlonym ustroju majàtkowym.
Ustawodawca wprowadzi∏ ochron´ kontrahentów ma∏˝onków poprzez uzale˝nienie skutecznoÊci umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej od tego, czy fakt zawarcia umowy oraz jej rodzaj by∏ im wiadomy (art. 471 k.r.o.). Odpowiednio poinformowany wierzyciel mo˝e przed powstaniem wierzytelnoÊci rozwa˝yç, czy w razie niewywiàzania si´ ma∏˝onka z wykonania umowy, ewentualna egzekucja
zaspokoi jego roszczenie. CEIDG oraz KRS powinny u∏atwiaç ma∏˝onkom informowanie kontrahentów o swoim ustroju majàtkowym, a wierzycielom uzyskiwanie tych informacji.
Celem niniejszej pracy jest zbadanie zamieszczonych w obu rejestrach informacji dotyczàcych stosunków majàtkowych ma∏˝eƒskich pod kàtem ich skutecznoÊci
wzgl´dem osób trzecich.
2. Rodzaje umów majàtkowych
Ma∏˝onkowie po zawarciu zwiàzku ma∏˝eƒskiego pozostajà w ustroju wspólnoÊci majàtkowej. Kodeks rodzinny i opiekuƒczy okreÊla sk∏ad majàtków ma∏˝onków,
zasady przynale˝noÊci przedmiotów do tych majàtków oraz zakres odpowiedzialnoÊci za zobowiàzania.
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Ma∏˝onkowie, a tak˝e osoby zamierzajàce zawrzeç zwiàzek ma∏˝eƒski, mogà
jednak zmodyfikowaç ustrój wspólnoÊci ustawowej za pomocà umowy majàtkowej
ma∏˝eƒskiej. Ustawodawca da∏ im mo˝liwoÊç wyboru jednego spoÊród czterech
ustrojów majàtkowych. Aby intercyza by∏a skuteczna wobec osób trzecich, ma∏˝onek powinien poinformowaç je o rodzaju umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej. Nale˝y
zatem odpowiedzieç na pytanie, jakie ustawodawca przewiduje rodzaje umów
majàtkowych ma∏˝eƒskich. Jest to istotna kwestia, gdy˝ od niej w g∏ównej mierze
zale˝y zakres udzielania informacji kontrahentowi, a tym samym skutecznoÊç zawartej przez ma∏˝onków umowy.
Czy wierzycielowi wystarczy wiedza, ˝e ma∏˝onkowie zmodyfikowali wspólnoÊç
ustawowà, ale bez koniecznoÊci informowania go o tym, ˝e jest to wspólnoÊç rozszerzona czy ograniczona? Czy kontrahent powinien wiedzieç tylko, ˝e ma∏˝onek pozostaje w ustroju rozdzielnoÊci, czy musi mieç ÊwiadomoÊç, ˝e jest to rozdzielnoÊç pe∏na, czy te˝ z wyrównaniem dorobków? W trakcie trwania ustroju, dwie intercyzy ustanawiajàce rozdzielnoÊç wywo∏ujà takie same skutki w zakresie zarzàdu majàtkami
i odpowiedzialnoÊcià za d∏ugi. Ró˝nice pojawiajà si´ dopiero w chwili rozwiàzania
umowy albo ustania tego ustroju z innych przyczyn. Przyk∏adowo, gdy ma∏˝onkowie,
pozostajàcy w ustroju rozdzielnoÊci pe∏nej, rozwiodà si´, sytuacja majàtkowa wierzyciela jednego z nich si´ nie zmienia. Sk∏ad majàtków ma∏˝onków pozostaje taki sam.
Natomiast w ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej z wyrównaniem dorobków z chwilà
ustania tego ustroju ma∏˝onek, którego dorobek jest mniejszy ni˝ dorobek wspó∏ma∏˝onka, ma w stosunku do niego roszczenie o wyrównanie dorobku przez zap∏at´ lub
przeniesienie prawa (art. 514 k.r.o.). Roszczenie to wp∏ywa zatem na wielkoÊç majàtku drugiego ma∏˝onka i tym samym na zaspokojenie kontrahenta.
W literaturze przedmiotu z regu∏y wskazuje si´ cztery1 rodzaje umów majàtkowych ma∏˝eƒskich: ograniczonà wspólnoÊç ustawowà, rozszerzonà wspólnoÊç
ustawowà, rozdzielnoÊç majàtkowà i rozdzielnoÊç majàtkowà z wyrównaniem dorobków (art. 47 § 1 k.r.o.). Zdarza si´, ˝e wspólnoÊç umowna liczona jest jako jeden
rodzaj, w którym wymienia si´ dwie podgrupy2. Ponadto wyró˝nia si´ tak˝e umow´ rozwiàzujàcà wczeÊniej zawartà umow´ majàtkowà3. W doktrynie pojawia∏ si´
te˝ odosobniony g∏os, ˝e z art. 471 k.r.o. mo˝na wyinterpretowaç tak˝e dopuszczalnoÊç ustanawiania tzw. intercyz mieszanych4.
Przez to, ˝e jest kilka rodzajów umów majàtkowych i w zwiàzku z tym, ˝e w zale˝noÊci od rodzaju zawartej umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej zmienia si´ sk∏ad ma1

2

3
4

Cztery rodzaje wymienia K. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 491 i n.; J. Ignaczewski, Ma∏˝eƒskie prawo majàtkowe. Komentarz, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2008, s. 174.
J. Gajda, Umowne ustroje majàtkowe (w:) Prawo rodzinne i opiekuƒcze. System prawa prywatnego. Tom 11,
red. T. Smyczyƒski, Warszawa 2009, s. 434–437.
Ibidem, s. 445.
T. Soko∏owski, Zakres swobody intercyzy w znowelizowanych przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2008, Nr 2, s. 45 i n.
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jàtków ma∏˝onków, wierzyciel powinien dok∏adnie wiedzieç w jakim ustroju pozostaje ma∏˝onek–d∏u˝nik. Nie jest wystarczajàce, aby posiada∏ tylko ogólne informacje o ustroju. Artyku∏ 47 k.r.o. nale˝y interpretowaç w ten sposób, ˝e wolà ustawodawcy jest, aby skutecznoÊç intercyzy zale˝na by∏a od mo˝liwie pe∏nej wiedzy kontrahenta co do rodzaju umowy. Zatem musi on wiedzieç, czy ma∏˝onkowie ograniczyli lub rozszerzyli wspólnoÊç, czy te˝ zawarli rozdzielnoÊç majàtkowà, czy rozdzielnoÊç majàtkowà z wyrównaniem dorobków5. Za takà interpretacjà przemawia
równie˝ zasada pewnoÊci obrotu gospodarczego, której realizacja w omawianej
kwestii polega na zapewnieniu stronom umowy mo˝liwie pe∏nej wiedzy, niezb´dnej
dla podejmowania racjonalnych dzia∏aƒ ekonomicznych.
W literaturze przedmiotu rozwa˝ano te˝, czy kontrahent powinien znaç dok∏adnie treÊç umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej. By∏oby to dla niego istotne, gdyby ma∏˝onkowie modyfikowali wspólnoÊç ustawowà i przez to pomniejszyli sk∏ad majàtków osobistych. Kodeks rodzinny z 1950 r. regulowa∏ t´ kwestie expressis verbis.
Zgodnie z art. 28 § 3 k.r. ma∏˝onkowie mogli powo∏ywaç si´ wobec osób trzecich
na umow´ majàtkowà ma∏˝eƒskà tylko wtedy, gdy jej treÊç by∏a tym osobom wiadoma. Natomiast de lege lata uwa˝a si´, ˝e kontrahent nie musi znaç dok∏adnie postanowieƒ umowy6.
3. Cel umowy majàtkowej
Celem umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej powinna byç ochrona majàtku ma∏˝onków. Zdarza si´ jednak te˝ tak, ˝e ma∏˝onek nie zawsze informuje swojego kontrahenta o tym, w jakim ustroju majàtkowym pozostaje. Bywa, ˝e podaje niepe∏nà
informacj´ wskazujàc jedynie, ˝e zawar∏ umow´ majàtkowà ma∏˝eƒskà, ale bez
okreÊlenia jej rodzaju. W takich sytuacjach stosunki majàtkowe ma∏˝onków wzgl´dem tego podmiotu ocenia si´ tak, jakby intercyza w ogóle nie zosta∏a zawarta.
SkutecznoÊç umowy wzgl´dem osób trzecich zale˝y bowiem od tego, czy wiedzia∏y o niej i jej rodzaju przed powstaniem wierzytelnoÊci. Ci´˝ar dowodu spoczywa na ma∏˝onkach.
Uzale˝nienie skutecznoÊci umowy majàtkowej od wskazanych wy˝ej przes∏anek,
nie chroni drugiego ma∏˝onka, który nie zawiera umowy z kontrahentem7. Nie ma on
wp∏ywu na treÊç tej umowy, a nawet mo˝e w ogóle o niej nie wiedzieç. Tym samym
nie ma mo˝liwoÊci zaznaczenia w treÊci umowy, ˝e ma∏˝onkowie podpisali intercyz´. Ustrój umowny jest zatem instytucjà opartà na wzajemnym zaufaniu ma∏˝onków.
5

6

7

P. Warczyƒski, SkutecznoÊç ma∏˝eƒskiej umowy majàtkowej wobec osób trzecich w uj´ciu prawnoporównawczym, „Przeglàd Sàdowy” 2010, nr 10, s. 52.
K. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010,
s. 500–501; T. Smyczyƒski, Umowne ustroje majàtkowe (w:) Prawo rodzinne i opiekuƒcze. System prawa
prywatnego. Tom 11, red. T. Smyczyƒski, Warszawa 2009, s. 499. WàtpliwoÊci w tym zakresie zg∏asza
K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 873.
K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 873.
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Brak mo˝liwoÊci wywarcia wp∏ywu na skutecznoÊç umowy majàtkowej przez
wspó∏ma∏˝onka istotny jest mi´dzy innymi wtedy, gdy ma∏˝onkowie zmodyfikowali
wspólnoÊç ustawowà. Zmienia si´ wówczas, w porównaniu do ustawowej wspólnoÊci majàtkowej, sk∏ad majàtków osobistych, z których prowadzona jest egzekucja. Ma∏˝onkowi nie przys∏uguje te˝ ochrona, gdy kontrahent niepoinformowany
o rozdzielnoÊci majàtkowej ma∏˝eƒskiej, b´dzie ˝àda∏ ustanowienia przez sàd przymusowej rozdzielnoÊci, a nast´pnie podzia∏u majàtku wspólnego. Je˝eli ma∏˝onkowie pozostajà we wspólnoÊci, wierzyciel jednego nich jest uprawniony do wystàpienia z ˝àdaniem do sàdu, aby ten ustanowi∏ rozdzielnoÊç majàtkowà mi´dzy ma∏˝onkami na podstawie art. 52 § 1a k.r.o. Powód musi wówczas uprawdopodobniç,
˝e zaspokojenie wierzytelnoÊci stwierdzonej tytu∏em wykonawczym wymaga dokonania podzia∏u majàtku wspólnego ma∏˝onków. Je˝eli sàd przychyli si´ do jego ˝àdania, to nast´pnie wierzyciel b´dzie móg∏ zajàç prawo d∏u˝nika do ˝àdania podzia∏u majàtku wspólnego. Zaj´cie obejmuje wszystko to, co d∏u˝nikowi przypada∏oby z dzia∏u (art. 912 k.p.c.). W nast´pnej kolejnoÊci kontrahent b´dzie móg∏
uczestniczyç w podziale majàtku wspólnego ma∏˝onków. Uprawnienie to pozwala
wierzycielowi uzyskaç zaspokojenie swojego roszczenia z przedmiotów, które nale˝a∏y do wspólnoÊci majàtkowej. B´dzie ono szczególnie dotkliwe dla ma∏˝onków
pozostajàcych w rozdzielnoÊci, w sytuacji gdy ma∏˝onek nie poinformowa∏ kontrahenta o umowie majàtkowej i jej rodzaju. W takim przypadku stosunki majàtkowe
ma∏˝onków wzgl´dem tej osoby traktuje si´ tak, jakby intercyza w ogóle nie zosta∏a zawarta. Przynale˝noÊç poszczególnych przedmiotów do majàtków osobistych
ma∏˝onków i do majàtku wspólnego ocenia si´ zatem wed∏ug zasad ogólnych dla
wspólnoÊci. Wierzyciel mo˝e doprowadziç do podzia∏u majàtku, który by∏by wspólny, gdyby umowy nie zawarto. Skorzystanie przez kontrahenta z uprawnienia
z art. 52 § 1a k.r.o. i sàdowy dzia∏ majàtku mo˝e zaspokoiç roszczenia wierzyciela
z przedmiotów ma∏˝onka, który nie jest d∏u˝nikiem. B´dzie to jednak podzia∏ skuteczny tylko wzgl´dem tej osoby.
Zawarcie umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej ma znaczenie nie tylko dla ma∏˝onków, ale te˝ ich kontrahentów. Przez zawarcie umowy, ma∏˝onkowie modyfikujà,
w stosunku do ustroju ustawowego, zasady rzàdzàce ich majàtkami, a tym samym
zakres odpowiedzialnoÊci wzgl´dem wierzyciela. Aby intercyza ta by∏a skuteczna wzgl´dem niego musi on wiedzieç o fakcie jej zawarcia i jej rodzaju. W doktrynie zwraca si´ uwag´ na fakt, i˝ stan wiedzy wierzyciela o umowie majàtkowej
ma∏˝onków i jej rodzaju wp∏ywa na zakres jego ochrony8. Dobrze poinformowany
kontrahent mo˝e rozwa˝yç, czy w ogóle zawrzeç umow´. Warto tak˝e wskazaç,
˝e w niektórych przypadkach w interesie wierzyciela by∏oby wykazanie, ˝e ma∏˝onkowie pozostajà w ustroju rozdzielnoÊci, gdy˝ mo˝e zwi´kszyç si´ zaspokojenie

8

J. Gajda, Umowne ustroje majàtkowe (w:) Prawo rodzinne i opiekuƒcze. System prawa prywatnego. Tom 11,
red. T. Smyczyƒski, Warszawa 2009, s. 449.

Rodzina i Prawo Nr 23 2012

53

Anna Urbaƒska

jego roszczenia. Powi´ksza si´ bowiem majàtek osobisty jego kontrahenta. Je˝eli
ma∏˝onkowie pozostawali w ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej ma∏˝eƒskiej i podczas ma∏˝eƒstwa wspólnie nabywali ró˝ne przedmioty, to majàtek osobisty ma∏˝onka-d∏u˝nika, z którego b´dzie mog∏a byç prowadzona egzekucja, b´dzie wi´kszy,
ni˝ gdyby ma∏˝onkowie ci, w tej samej sytuacji, pozostawali we wspólnoÊci. Przyk∏adowo, je˝eli ma∏˝onkowie pozostajàcy w ustawowym ustroju wspólnoÊci kupili
nieruchomoÊç z pieni´dzy pochodzàcych z wynagrodzenia za prac´, to nale˝y ona
do majàtku wspólnego – jest to wspó∏w∏asnoÊç ∏àczna. Je˝eli natomiast zakupu takiego dokonali ma∏˝onkowie ˝yjàcy w ustroju rozdzielnoÊci, wówczas przynale˝y
ona do ich majàtków osobistych, a oni sà wspó∏w∏aÊcicielami w cz´Êciach u∏amkowych. Wierzyciel jednego z ma∏˝onków pozostajàcych we wspólnoÊci nie b´dzie
móg∏ prowadziç egzekucji z nieruchomoÊci wspólnej, chyba ˝e wyka˝e, ˝e ma∏˝onek zaciàgnà∏ zobowiàzanie za zgodà drugiego ma∏˝onka (art. 41 § 1 k.r.o.). Natomiast w sytuacji, gdy ma∏˝onkowie pozostajà w rozdzielnoÊci b´dzie on móg∏ zajàç udzia∏ ma∏˝onka w nieruchomoÊci, gdy˝ jest to jego majàtek osobisty. Sytuacja
kontrahenta ma∏˝onka jest wi´c korzystniejsza, gdy ma∏˝onkowie pozostajà w rozdzielnoÊci. Dlatego mo˝e zdarzyç si´ taka sytuacja, i˝ to wierzyciel b´dzie twierdzi∏,
˝e by∏ poinformowany o umowie majàtkowej d∏u˝nika i jej rodzaju, a drugi ma∏˝onek chcàc chroniç majàtek, b´dzie temu zaprzecza∏.
Majàc na uwadze wy˝ej wymienione powody, istotne jest, aby sytuacja majàtkowa ma∏˝onka by∏a jasna dla jego kontrahenta.
4. Rejestr
Rozwiàzaniem wi´kszoÊci wy˝ej wskazanych problemów by∏by obowiàzek rejestrowania intercyz. Wówczas, gdyby wpisy do rejestru obj´te by∏y zasadà domniemania ich prawdziwoÊci i powszechnej znajomoÊci, na ma∏˝onkach nie cià˝y∏by
obowiàzek informowania kontrahentów o swoim umownym ustroju majàtkowym.
Rejestr powinien byç spójny z Kodeksem rodzinnym i opiekuƒczym i zawieraç
wskazane przez art. 471 k.r.o. informacje potrzebne do wywo∏ania skutecznoÊci
umowy majàtkowej, tj. fakt jej zawarcia oraz rodzaj. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e w Polsce
nie ma obecnie rejestru, do którego ma∏˝onkowie wpisywaliby zawarte umowy majàtkowe ma∏˝eƒskie. Jako przyczyn´ tego stanu rzeczy – jak si´ wydaje nieprzekonujàcà – wskazuje si´, brak Êrodków finansowych9.
Przedstawiciele doktryny wielokrotnie postulowali uregulowanie tej kwestii10.
Wskazywali, ˝e spowodowa∏oby to wzrost bezpieczeƒstwa obrotu gospodarczego
i da∏o wi´kszà ochron´ kontrahentom i ma∏˝onkom. Zaletà wprowadzenia ogólnodost´pnego rejestru by∏oby tak˝e u∏atwienie w post´powaniu egzekucyjnym.
9
10

J. Ignaczewski, Ma∏˝eƒskie ustroje majàtkowe. Art. 31–54 KRO. Komentarz, Warszawa 2008, s. 187.
A. Dyoniak, Majàtkowe stosunki rodzinne (w:) Prawo w okresie przemian w Polsce, Warszawa 1995, s. 111;
J. Ignaczewski, Ma∏˝eƒskie ustroje majàtkowe. Art. 31–54 KRO. Komentarz, Warszawa 2008, s. 187.
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Obecnie komornik wstrzyma si´ z czynnoÊciami egzekucyjnymi, je˝eli mia∏by prowadziç egzekucj´ przeciwko ma∏˝onkom pozostajàcym w umownym ustroju majàtkowym, a d∏u˝nik albo jego ma∏˝onek przed rozpocz´ciem czynnoÊci egzekucyjnej podnieÊliby zarzut wynikajàcy z umowy ma∏˝eƒskiej (art. 822 k.p.c.). Muszà oni
równoczeÊnie okazaç tak˝e umow´ majàtkowà ma∏˝eƒskà oraz przed∏o˝yç komornikowi niebudzàcy wàtpliwoÊci dowód na piÊmie, ˝e zawarcie umowy majàtkowej
ma∏˝eƒskiej oraz jej rodzaj by∏y wierzycielowi wiadome. Po wprowadzeniu rejestru
do systemu prawnego, wpis wystarczy∏by do uznania, ˝e intercyza jest skuteczna wzgl´dem osób trzecich i to nie na komorniku cià˝y∏by element oceny, czy dowód poinformowania wierzyciela o ustroju majàtkowym jest niewàtpliwy11. Artyku∏ 822 k.p.c. ogranicza ma∏˝onkowi tak˝e mo˝liwoÊç wykazania, ˝e informowa∏
kontrahenta o umowie majàtkowej ma∏˝eƒskiej. Udowadniajàc ten fakt, nie mo˝e
si´ on powo∏aç np. na zeznania Êwiadków. Natomiast Kodeks rodzinny i opiekuƒczy nie wskazuje sposobu przekazywania wierzycielowi informacji o intercyzie.
Umowa wzgl´dem osoby trzeciej jest skuteczna, gdy zosta∏a ona poinformowana o umowie i jej rodzaju tak˝e ustnie.
Ponadto zgodnie z art. 7872 k.p.c. zawarcie umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej
nie stanowi przeszkody do nadania klauzuli wykonalnoÊci wed∏ug przepisów
art. 787 i art. 7871 k.p.c. oraz prowadzenia na podstawie tego tytu∏u wykonawczego egzekucji do tych sk∏adników, które nale˝a∏yby do majàtku wspólnego, gdyby umowy majàtkowej nie zawarto. Co prawda przepis ten nie wy∏àcza obrony
ma∏˝onków w drodze powództw przeciwegzekucyjnych, je˝eli umowa majàtkowa
ma∏˝eƒska by∏a skuteczna wobec wierzyciela. Przyj´ta procedura wyd∏u˝a post´powanie egzekucyjne, pociàga za sobà koszty, niepotrzebnie komplikuje egzekucj´, a ma∏˝onkowi dopiero po jakimÊ czasie i procesie sàdowym przyznaje
ochron´. Jest ona zatem niekorzystna zarówno dla ma∏˝onków, jak i dla samego
wierzyciela.
5. Centralna Ewidencja Informacji o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej
Wydaje si´, ˝e ustawodawca zamierza∏ cz´Êciowo przychyliç si´ do postulatów
doktryny wprowadzajàc zmiany odnoszàce si´ do przedsi´biorców w ustawie
o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (zwanej dalej
„u.s.d.g.”)12. Przedsi´biorcà w rozumieniu tej ustawy jest osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna nieb´dàca osobà prawnà, której odr´bna ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà, wykonujàca we w∏asnym imieniu dzia∏alnoÊç gospodarczà. Za przedsi´biorców uznaje si´ tak˝e wspólników spó∏ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich dzia∏alnoÊci gospodarczej (art. 4 u.s.d.g.). Przed11

12

J. Gajda, Umowne ustroje majàtkowe (w:) Prawo rodzinne i opiekuƒcze. System prawa prywatnego. Tom 11,
red. T. Smyczyƒski, Warszawa 2009, s. 451.
Tekst jednolity z dnia 14 paêdziernika 2010 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1447).
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si´biorca b´dàcy osobà fizycznà mo˝e podjàç dzia∏alnoÊç gospodarczà w dniu
z∏o˝enia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej (art. 14 u.s.d.g.).
Przepisy ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, mocà których utworzono Centralnà Ewidencj´ Informacji o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej (art. 23 i n.
u.s.d.g.), zacz´∏y obowiàzywaç 1 lipca 2011 r. Od momentu uchwalenia ustawy, tj.
od 2004 r., czyli przez 7 lat, oczekiwa∏y na wejÊcie w ˝ycie. Do tego czasu by∏y one
kilkakrotnie nowelizowane. Zmiany dotyczy∏y m.in. danych, które wpisuje si´
do rejestru. Nie obejmowa∏y one jednak kwestii stosunków majàtkowych mi´dzy
ma∏˝onkami.
Dane i informacje udost´pniane przez CEIDG sà jawne i obj´te domniemaniem
prawdziwoÊci. Ka˝dy ma prawo dost´pu do zgromadzonych w rejestrze informacji.
Je˝eli do rejestru zosta∏y wpisane dane niezgodnie z wnioskiem lub bez wniosku,
osoba wpisana do CEIDG nie mo˝e zas∏aniaç si´ wobec osoby trzeciej, dzia∏ajàcej
w dobrej wierze, zarzutem, ˝e nie sà one prawdziwe, je˝eli po powzi´ciu informacji o tym wpisie zaniedba∏a wystàpiç niezw∏ocznie z wnioskiem o sprostowanie,
uzupe∏nienie lub wykreÊlenie wpisu (art. 33 u.s.d.g.).
Zadaniem CEIDG jest:
1) ewidencjonowanie przedsi´biorców b´dàcych osobami fizycznymi;
2) udost´pnianie informacji o przedsi´biorcach i innych podmiotach w zakresie
wskazanym w ustawie;
3) umo˝liwienie wglàdu do danych bezp∏atnie udost´pnianych przez Centralnà
Informacj´ Krajowego Rejestru Sàdowego;
4) umo˝liwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzajàcego je organu (art. 23 ust 3 u.s.d.g.).
Wpisy do rejestru dokonywane sà na wniosek albo – w przypadkach okreÊlonych przez ustaw´ – z urz´du (art. 25 ust 4 u.s.d.g.).
Wpisowi do CEIDG podlegajà ogóle informacje dotyczàce przedsi´biorcy: m.in.
firma, PESEL, REGON, NIP, miejsce zamieszkania, przedmiot wykonywanej dzia∏alnoÊci, data rozpocz´cia wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej. Ponadto do rejestru wpisuje si´ wzmiank´ o istnieniu lub ustaniu ma∏˝eƒskiej wspólnoÊci majàtkowej przedsi´biorcy (art. 25 pkt. 1 podpunkt 9 u.s.d.g.). Jest to informacja wpisywana do rejestru na wniosek przedsi´biorcy (art. 26 u.s.d.g.). Wpisuje si´ jà w punkcie 27 wniosku, który brzmi „Informacja o ma∏˝eƒskiej wspólnoÊci majàtkowej”.
Wnioskodawca odpowiadajàcy na pytanie: czy „¸àczy mnie z ma∏˝onkiem wspólnoÊç majàtkowa” ma do wybory dwie odpowiedzi: „tak” i „nie”. Ma∏˝onek wpisuje
tak˝e dat´, od kiedy usta∏a wspólnoÊç majàtkowa. Jest to wpis obowiàzkowy. Czy
b´dzie on wp∏ywa∏ na skutecznoÊç intercyzy?
M. Nazar zawa˝a, ˝e obecnie przepis art. 471 k.r.o. trzeba b´dzie stosowaç
z uwzgl´dnieniem postanowieƒ ustawy o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
z uwagi na wpisy podanych wy˝ej danych do rejestru, który obj´ty jest domniema-
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niem prawdziwoÊci i dane w nim zawarte sà jawne13. Ale czy rzeczywiÊcie wejÊcie
w ˝ycie przepisów ustawy o CEIDG wywiera skutki w sferze majàtkowej ma∏˝onków?14 Nale˝y zastanowiç si´, czy podanie informacji o istnieniu lub ustaniu ma∏˝eƒskiej wspólnoÊci majàtkowej wy∏àcza obowiàzek ma∏˝onka do informowania wierzyciela o intercyzie i jej rodzaju. Wydaje si´, ˝e nie. Wpisowi nie podlega rodzaj umowy, co jest przes∏ankà powo∏ywania si´ na jej skutecznoÊç, tylko ogólna informacja
o tym, czy ma∏˝onek pozostaje we wspólnoÊci ustawowej, bàdê czy ona usta∏a.
Nale˝y spostrzec, ˝e rozdzielnoÊç majàtkowà mo˝na ustanowiç nie tylko
w umowie, ale te˝ na mocy postanowienia sàdu lub z mocy samego prawa. Co
prawda wpisowi podlegajà tak˝e zdarzenia, które wp∏ywajà na wspólnoÊç ustawowà, takie jak informacja o ograniczeniu lub utracie zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych, o ustanowieniu kuratora oraz o og∏oszeniu upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu, o og∏oszeniu upad∏oÊci obejmujàcej likwidacj´ majàtku d∏u˝nika, zmianie postanowienia o og∏oszeniu upad∏oÊci z mo˝liwoÊcià zawarcia uk∏adu na postanowienie o og∏oszeniu upad∏oÊci obejmujàcej likwidacj´ majàtku d∏u˝nika i zakoƒczeniu tego post´powania, ale czy dane te sà wystarczajàce dla wywo∏ania
skutecznoÊci umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej w stosunku do osób trzecich, jak tego wymaga art. 471 k.r.o.?
Do rejestru wpisuje si´ zatem z urz´du (art. 31 u.s.d.g.) informacje, które pozwalajà kontrahentowi uzyskaç informacje o ustanowieniu rozdzielnoÊci pomi´dzy ma∏˝onkami z mocy samego prawa: og∏oszenie upad∏oÊci, o ograniczeniu albo utracie
zdolnoÊci do czynnoÊci prawnej przedsi´biorcy. Nie jest to jednak katalog wyczerpujàcy. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e rozdzielnoÊç powstaje tak˝e poprzez inne, ni˝ wy˝ej
wskazane sytuacje. Zalicza si´ do nich: orzeczenie separacji, ubezw∏asnowolnienie
ma∏˝onka przedsi´biorcy, czy postanowienie sàdu na wniosek jednego z ma∏˝onków, gdy zaistniejà ku temu wa˝ne powody, lub wierzyciela, gdy egzekucja z majàtku wed∏ug zasad okreÊlonych w art. 41 k.r.o. jest bezskuteczna. Wymienione wy˝ej
okolicznoÊci powodujà tak˝e powstanie – z mocy prawa albo na wniosek – rozdzielnoÊci, która jest skuteczna wzgl´dem osób trzecich bez wzgl´du na to, czy o niej
wiedzia∏y, czy nie. Wierzyciel ma∏˝onka wpisanego do CEIDG po przejrzeniu rejestru
nie b´dzie wiedzia∏, z jakiego powodu ma∏˝onkowie pozostajà w ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej, ani czy zawarli umow´ majàtkowà ma∏˝eƒskà.
Rejestr zawiera ogólny zarys sytuacji d∏u˝nika, nie dajàc wierzycielowi pe∏nej
i koniecznej wiedzy o jego stosunkach majàtkowych a ma∏˝onkowi nie da podstaw,
aby powo∏ywaç si´ na skutecznoÊç intercyzy. Nie dostarcza te˝ osobie trzeciej

13

14

J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 189. Natomiast T. Soko∏owski uwa˝a, ˝e ustawodawca uwzgl´dni∏ w cz´Êci postulaty wprowadzenia ogólnodost´pnego rejestru ujawniajàcego sytuacj´ majàtkowo-ma∏˝eƒskà danej osoby w∏aÊnie w ustawie o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Kodeks rodzinny i opiekuƒczy, red. H. Dolecki, T. Soko∏owski, Warszawa 2010, s. 288.
J. Âwieszczakowska, Ochrona praw wierzyciela w przypadku zawarcia przez d∏u˝nika ma∏˝eƒskiej umowy
majàtkowej, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 21, s. 115.
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informacji o tym, czy ma∏˝onek pozostaje w ustawowym, czy w umownym ustroju
wspólnoÊci. Nie zawiera zatem ˝adnej z przes∏anek wskazanych do skutecznoÊci
umowy majàtkowej.
Wpisanie wy˝ej wskazanych danych dotyczàcych stosunków majàtkowych do
CEIDG jest niewystarczajàce aby uznaç, ˝e intercyza jest skuteczna wobec osób
trzecich. Dlatego te˝, aby ma∏˝onek móg∏ powo∏ywaç si´ na umow´ majàtkowà
ma∏˝eƒskà, musi poinformowaç wierzyciela o fakcie zawarcia umowy i jej rodzaju.
Musi to zrobiç w taki sposób, aby w razie ewentualnego procesu móg∏ udowodniç,
˝e jego kontrahent wiedzia∏ o tych okolicznoÊciach. Bezcelowy jest zatem obowiàzek zamieszczania danych dotyczàcych stosunków majàtkowych w CEIDG
w obecnym kszta∏cie.
Usprawiedliwianie braku rejestru umów majàtkowych ma∏˝eƒskich niewystarczajàcymi Êrodkami finansowymi w stosunku do osób fizycznych prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà nie zas∏uguje na uwzgl´dnienie. Ustawodawca tworzàc
CEIDG mia∏ mo˝liwoÊç u∏atwienia ma∏˝onkom i ich kontrahentom zapoznawania
si´ z ich sytuacjà majàtkowà. Natomiast nie tylko nie u∏atwi∏ poznawania tej wiedzy, ale wr´cz przeciwnie, utrudni∏ jà. Przepisy o CEIDG czeka∏y na wejÊcie w ˝ycie kilka lat, by∏y te˝ w tym okresie nowelizowane. Ustawodawca mia∏ zatem czas,
aby odpowiednio przystosowaç rejestr do wymagaƒ okreÊlonych w Kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym, co nie spowodowa∏oby dodatkowych koszów. Obawiam
si´, ˝e przeci´tny przedsi´biorca mo˝e nie wiedzieç, ˝e podanie danych o ustroju majàtkowym w obecnym kszta∏cie jest niewystarczajàce i przez to naraziç si´
na ˝àdanie kontrahenta, aby zaspokoiç swoje roszczenie wed∏ug zasad ogólnych
dla wspólnoÊci.
Dlatego te˝ ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej nale˝y znowelizowaç
tak, aby CEIDG by∏a spójna z Kodeksem rodzinnym i opiekuƒczy i aby ma∏˝onek
móg∏ wpisaç tam informacj´ o zawarciu umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej i jej rodzaju.
6. Krajowy Rejestr Sàdowy
Niektóre informacje o stosunkach majàtkowych ma∏˝eƒskich wpisuje si´ tak˝e
do Krajowego Rejestru Sàdowego. Warto zatem przyjrzeç si´ bli˝ej rozwiàzaniu
obowiàzujàcemu dla wspólników spó∏ek osobowych. W zale˝noÊci od typu spó∏ki,
ponoszà oni odpowiedzialnoÊç za jej zobowiàzania na zasadach ustalonych
w Kodeksie spó∏ek handlowych.
W odniesieniu do wspólników spó∏ki jawnej, cz∏onków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, wspólników spó∏ki partnerskiej, wspólników spó∏ki komandytowej oraz komplementariuszy spó∏ki komandytowo-akcyjnej w dziale 1
rejestru przedsi´biorców zamieszcza si´ dane zwiàzane z ich sferà osobistà (art. 38
ust 2a ustawy o Krajowym Rejestrze Sàdowym). Sà to informacje o pozostawaniu
w zwiàzku ma∏˝eƒskim, zawarciu ma∏˝eƒskiej umowy majàtkowej, powstaniu roz-

58

Rodzina i Prawo Nr 23 2012

Centralna Ewidencja Informacji o Dzia∏alnoÊci Gospodarczej i Krajowy Rejestr Sàdowy...

dzielnoÊci majàtkowej mi´dzy ma∏˝onkami, ograniczeniu zdolnoÊci do czynnoÊci
prawnych. Sà to wiadomoÊci, które podmiot dokonujàcy wpisu jest zobowiàzany
zg∏osiç (art. 47 KRS).
Wniosek z informacjà o ma∏˝eƒskich stosunkach majàtkowych osób wpisanych
do rejestru, jako przedsi´biorcy lub jako wspólnicy osobowych spó∏ek handlowych, mo˝e z∏o˝yç osoba widniejàca w tym Rejestrze oraz jej ma∏˝onek (art. 45
ust 6 ustawy KRS). Zatem je˝eli ma∏˝onek jest wspólnikiem spó∏ki osobowej, jego
wspó∏ma∏˝onek mo˝e ˝àdaç wpisania do Krajowego Rejestru Sàdowego wzmianki o umowie, dotyczàcej stosunków majàtkowych mi´dzy nim a ma∏˝onkiem15.
Zauwa˝yç jednak nale˝y, ˝e z tego uprawnienia wspó∏ma∏˝onek wspólnika b´dzie
móg∏ skorzystaç wtedy, gdy informacja o stosunkach majàtkowych, nie zostanie
w rejestrze ujawniona przez spó∏k´ (art. 38 pkt. 2a w zw. z art. 47 KRS)16.
Odpowiednich przepisów, dotyczàcych ujawniania w KRS informacji o stosunkach majàtkowych ma∏˝eƒskich, nie ma dla cz∏onków zarzàdu spó∏ek kapita∏owych.
Jest to rozwiàzanie niezrozumia∏e, gdy˝ oni tak˝e w okreÊlonych, przez kodeks prawa handlowego, przypadkach ponoszà odpowiedzialnoÊç za zobowiàzania spó∏ki.
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e istnieje domniemanie powszechnej znajomoÊci wpisów
do rejestru przedsi´biorców (art. 15 KRS), dlatego zamieszczenie w nim informacji
o stosunkach majàtkowych ma∏˝eƒskich spowoduje, ˝e wierzyciel nie b´dzie móg∏
zas∏aniaç si´ nieznajomoÊcià wpisu w rejestrze.
Rejestrujàc spó∏k´ osobowà jej wspólnik wpisuje informacj´, o tym, czy pozostaje
on w zwiàzku ma∏˝eƒskim, czy zosta∏a zawarta ma∏˝eƒska umowa majàtkowa oraz czy
powsta∏a rozdzielnoÊç majàtkowa mi´dzy ma∏˝onkami17. Wierzyciel zatem wie o tym,
˝e wspólnik zawar∏ umow´ majàtkowà ma∏˝eƒskà, co jest jednà z przes∏anek powo∏ywania si´ na jej skutecznoÊç. Kodeks rodzinny i opiekuƒczy wymaga jednak kumulatywnie, aby wierzyciel zosta∏ poinformowany tak˝e o rodzaju umowy. Natomiast z Krajowego Rejestru Sàdowego uzyskuje on jedynie informacj´, ˝e wspólnik pozostaje
w umownym ustroju rozdzielnoÊci albo umownym ustroju wspólnoÊci. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e Kodeks rodzinny i opiekuƒczy przewiduje dwa rodzaje rozdzielnoÊci i dwie
mo˝liwoÊci zmiany wspólnoÊci poprzez jej ograniczenie albo rozszerzenie. Wierzyciel
nie zna zatem rodzaju umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej jakiej podlega wspólnik.
Czy mo˝na zgodziç si´ jednak ze stwierdzeniem, ˝e ustawa o Krajowym Rejestrze
Sàdowym wy∏àcza zastosowanie art. 471 k.r.o. w takim zakresie, w jakim ustanawia
si´ jawnoÊç rejestru i domniemanie prawdziwoÊci wpisu?18 Raczej nie, gdy˝ nie jest
15
16
17

18

Art. 27, 89 w zw. z art. 27 k.s.h., art. 103 w zw. z art. 27 k.s.h., art. 126 w zw. z art. 27 k.s.h.
J. Strz´pka, E. Zieliƒska, Kodeks spó∏ek handlowych. Komentarz, red. J. Strz´pka, Warszawa 2012, s. 96.
Rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie okreÊlenia wzorów urz´dowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sàdowego oraz sposobu i miejsca ich udost´pniania (Dz. U. Nr 118, poz. 1247 ze zm.).
J. Âwieszczakowska, Ochrona praw wierzyciela w przypadku zawarcia przez d∏u˝nika ma∏˝eƒskiej umowy
majàtkowej, „Monitor Prawniczy” 2011, nr 21, s. 115; P. Warczyƒski, SkutecznoÊç ma∏˝eƒskiej umowy
majàtkowej wobec osób trzecich w uj´ciu prawno porównawczym, „Przeglàd Sàdowy” 2010, nr 10, s. 55.

Rodzina i Prawo Nr 23 2012

59

Anna Urbaƒska

to przepis lex specialis w stosunku do Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego. Ustawa
o KRS nie zawiera ˝adnych przepisów dotyczàcych skutecznoÊci umowy majàtkowej. Zawiera jedynie informacje o tym, jakie dane wpisuje si´ do rejestru. Przes∏anki
skutecznoÊci intercyzy okreÊla Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Nale˝y zatem uznaç,
˝e wpisy do KRS nie sà wystarczajàce z uwagi na to, ˝e nie informujà wierzyciela
o rodzaju umowy. Nie powodujà skutecznoÊci z art. 471 k.r.o., zatem nie zwalniajà
ma∏˝onka od obowiàzku informowania kontrahentów o rodzaju umowy majàtkowej.
Ostrzegajà one tylko wierzyciela o tym, ˝e wspólnik spó∏ki osobowej mo˝e mieç podpisanà intercyz´. Natomiast pozosta∏e przepisy nie nak∏adajà na osob´ trzecià ˝adnego obowiàzku starannoÊci, aby ustaliç szczegó∏owà t´ kwesti´.
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e dzi´ki domniemaniom stworzonym w ustawie o KRS wpis
do rejestru pozwala jedynie ma∏˝onkowi wykazaç, ˝e kontrahent wiedzia∏ o zawartej umowie majàtkowej. Musi on jednak udowodniç, ˝e poinformowa∏ go o rodzaju
tej umowy.
Ustawodawca nowelizujàc przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego nie
znowelizowa∏ odpowiednio Kodeksu spó∏ek handlowych i ustawy o Krajowym
Rejestrze Sàdowym. Przepisy te wymagajà doprecyzowania, aby bez wàtpliwoÊci
chroni∏y ma∏˝onków i ich kontrahentów. Ponadto celowe wydaje si´ wprowadzenie
mo˝liwoÊci wprowadzenia wpisywania informacji o umowach majàtkowych ma∏˝eƒskich dla cz∏onków zarzàdu spó∏ek kapita∏owych.
7. Zakoƒczenie
Ustawodawca utworzy∏ dwa rejestry, w których sà zamieszczane informacje
o stosunkach majàtkowych ma∏˝eƒskich. KoniecznoÊç cz´stego informowania
kontrahentów o nich nale˝y w g∏ównej mierze do ma∏˝onków, którzy sà przedsi´biorcami. Oni sà najcz´Êciej zainteresowani zawieraniem umów majàtkowych.
CEIDG i KRS ewidencjonujà w∏aÊnie przedsi´biorców, wspólników spó∏ek i cz∏onków zarzàdu spó∏ek kapita∏owych. Stwarzajà tak˝e domniemanie prawdziwoÊci
wpisów i ich jawnoÊci. De lege lata rejestry nie powodujà skutecznoÊci umów majàtkowych ma∏˝eƒskich. Nie wpisuje si´ do nich rodzaju umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej, a do CEIDG tak˝e samego faktu zawarcia umowy. Nale˝y zatem odpowiednio znowelizowaç ustaw´ o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej i Krajowym
Rejestrze Sàdowym i stosowne akty wykonawcze, tak aby wpis informacji o umowie majàtkowej ma∏˝eƒskiej i jej rodzaju by∏ skuteczny wobec osób trzecich.
W obecnym brzmieniu ustawy nie zawierajà podstaw dla zapewnienia tego, tak
istotnego skutku. Natomiast w dalszej kolejnoÊci nale˝y rozwa˝yç utworzenie jednego rejestru, który móg∏by byç prowadzony na przyk∏ad przez notariuszy sporzàdzajàcych omawiane umowy.
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Rozliczenie konkubinatu w oparciu o przepisy
o bezpodstawnym wzbogaceniu
w sprawach krajowych i transgranicznych
Cz´Êç II. Prawo kolizyjne UE
1. Wprowadzenie do cz´Êci II
Publikacja niniejsza stanowi kontynuacj´ artyku∏u pt. „Rozliczenie konkubinatu
w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu w sprawach krajowych
i transgranicznych. Cz´Êç I. Prawo polskie”1.
Przedmiotem pierwszej cz´Êci opracowania by∏o zagadnienie rozliczania konkubinatów na gruncie prawa polskiego. Wskazano w niej pokrótce poglàdy doktryny na ten temat oraz stosowane przez polskà judykatur´ sposoby rozliczania konkubentów (najcz´Êciej by∏ych konkubentów), bardziej szczegó∏owo omawiajàc rozliczanie dokonywane na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.
Cz´Êç druga stanowi prób´ uj´cia problematyki rozliczania konkubinatów z elementem zagranicznym, w tym dwunarodowych, w których jeden z partnerów jest
obywatelem polskim, a drugi – obywatelem innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej. Przedmiotem rozwa˝aƒ b´dà równie˝ konkubinaty dwojga obywateli
polskich, których konkubinat mia∏ miejsce w ca∏oÊci bàdê w cz´Êci za granicà oraz
innych sytuacji z tzw. elementem mi´dzynarodowym – na gruncie regu∏ prawa prywatnego mi´dzynarodowego. Tego typu zwiàzki stajà si´ w dobie powi´kszajàcego si´ obrotu mi´dzynarodowego i przynale˝noÊci Polski do Unii Europejskiej
coraz cz´stszym zjawiskiem obok dwunarodowych ma∏˝eƒstw. Coraz cz´Êciej dochodziç musi w zwiàzku z tym do rozk∏adu niektórych z takich nieformalnych zwiàzków, a w rezultacie do rozliczeƒ mi´dzy by∏ymi partnerami. W wielu wypadkach sà
one dokonywane w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu.
Rozwa˝ania dokonane w publikacji zilustrowane sà na koƒcu przyk∏adami kazusów wraz z rozwiàzaniami prawno-kolizyjnymi. Ca∏oÊç uzupe∏niona jest analizà
jurysdykcji krajowej sàdów w poszczególnych przyk∏adach.

1

K. Kazimierczak, Rozliczenie konkubinatu w oparciu o przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu w prawach
krajowych i transgranicznych. Cz´Êç I. Prawo polskie, „Rodzina i Prawo” 2012, Nr 22, s. 39–51.
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2. Przepisy prawa krajowego i wspólnotowego znajdujàce
zastosowanie do konkubinatów
Rozwa˝ania nad przepisami prawa prywatnego mi´dzynarodowego, majàcymi
zastosowanie do konkubinatów, rozpoczàç nale˝y od przypomnienia, i˝ sà one
czymÊ innym ni˝ rejestrowane zwiàzki partnerskie2. Publikacja niniejsza dotyczy
natomiast jedynie konkubinatów.
Sposób podejÊcia do zwiàzków innych ni˝ ma∏˝eƒstwo ró˝ni si´ w ustawodawstwie poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich, a wÊród takich zwiàzków nale˝y rozró˝niç pary, których zwiàzek jest uznany instytucjonalnie poprzez zarejestrowanie
zwiàzku partnerskiego przez organ publiczny, od par pozostajàcych w zwiàzkach
faktycznych. Nawet jeÊli przepisy niektórych paƒstw cz∏onkowskich regulujà ten
ostatni rodzaj zwiàzków, nale˝y je odró˝niç od zarejestrowanych zwiàzków partnerskich, których formalny charakter umo˝liwia uwzgl´dnienie ich specyfiki i zdefiniowanie majàcych do nich zastosowanie zasad w drodze instrumentu UE3.
W chwili obecnej sytuacja prawna w zakresie prawa kolizyjnego, odnoszàcego
si´ do bezpodstawnego wzbogacenia, jest jednolicie uregulowana na szczeblu
unijnym – przez rozporzàdzenie nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczàce prawa w∏aÊciwego dla zobowiàzaƒ pozaumownych (tzw. Rzym II, publ. w Dz. U. UE L z 2007 r. nr 199, s. 40)4.
Wprost do przepisów tego aktu prawnego odsy∏a ustawa z dnia 4 lutego 2011 r.
Prawo prywatne mi´dzynarodowe5, która w art. 33 stanowi, ˝e prawo w∏aÊciwe dla
zobowiàzania ze zdarzenia nieb´dàcego czynnoÊcià prawnà okreÊla ww. rozporzàdzenie.
Pierwszym problemem, który si´ nasuwa, jest sama dopuszczalnoÊç stosowania do rozliczeƒ mi´dzy konkubentami przepisów rozporzàdzenia. Zgodnie z art. 1
ust. 2 lit. a tego˝ aktu z zakresu zastosowania niniejszego rozporzàdzenia wy∏àczone sà zobowiàzania pozaumowne wynikajàce ze stosunków rodzinnych oraz stosunków uznawanych, zgodnie z prawem dla nich w∏aÊciwym, za majàce podobne
skutki, w tym zobowiàzania alimentacyjne. W myÊl art. 1 ust. 2 lit. b z zakresu rozporzàdzenia wy∏àczono równie˝ zobowiàzania pozaumowne wynikajàce z ma∏˝eƒ-

2

3

4

5

Szerzej o rozró˝nieniu obu typów zwiàzków oraz ich historycznej genezie K. Kazimierczak, tam˝e; omówienie
rejestrowanych zwiàzków partnerskich w Êwietle prawa prywatnego mi´dzynarodowego – M. Plich, Zwiàzki
quasi–ma∏˝eƒskie w polskim prawie prywatnym mi´dzynarodowym, „Paƒstwo i Prawo” 2011, z. 2, s. 84–94.
Motyw 9 projektu rozporzàdzenia w sprawie jurysdykcji, prawa w∏aÊciwego, uznawania i wykonywania orzeczeƒ sàdowych w zakresie skutków majàtkowych zarejestrowanych zwiàzków partnerskich, KOM (2011)
2007, dost´pny na stronach Parlamentu Europejskiego: www.europarl.europa.eu, w chwili oddawania publikacji do druku dok∏adnie pod linkiem: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/
com/com_com(2011)0127_/com_com(2011)0127_pl.pdf
O stanie prawnym sprzed wydania tego˝ aktu i istniejàcych wówczas trudnoÊciach interpretacyjnych –
patrz: P. Mostowik, Bezpodstawne wzbogacenie w prawie prywatnym mi´dzynarodowym, Warszawa 2006.
Dz. U. z 2011 r. nr 80, poz. 432.
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skich ustrojów majàtkowych, z ustrojów majàtkowych stosunków uznawanych,
zgodnie z prawem dla nich w∏aÊciwym, za majàce podobne skutki do ma∏˝eƒstwa,
z dziedziczenia testamentowego i ustawowego.
Tak wi´c ponad wszelkà wàtpliwoÊç z zakresu obowiàzywania rozporzàdzenia
Rzym II wy∏àczone sà sprawy, które obj´te sà zakresem obowiàzywania rozporzàdzenia 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 alimentacyjnych6. Niewàtpliwie nie b´dà obj´te zakresem obowiàzywania
tego˝ aktu prawnego sprawy regulowane przez akty prawne pozostajàce jeszcze
w formie projektów, których zadaniem ma byç regulacja majàtkowych re˝imów
ma∏˝eƒskich7 oraz rejestrowanych zwiàzków partnerskich8.
WàtpliwoÊci budzi wy∏àczenie z zakresu aktu prawnego zobowiàzaƒ wynikajàcych ze stosunków rodzinnych. Konkubinat jest przecie˝ stosunkiem rodzinnym
w szerokim znaczeniu tego s∏owa. Skoro jednak przyjmuje si´ w polskim prawie
krajowym, ˝e podstawà rozliczenia mi´dzy konkubentami sà przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, to nale˝y konsekwentnie przyjàç, ˝e równie˝ w stosunkach transgranicznych do rozliczenia konkubinatu zastosowanie majà normy kolizyjne regulujàce problematyk´ bezpodstawnego wzbogacenia9. Ponadto art. 2
ust. 1 omawianego rozporzàdzenia Rzym II stanowi, ˝e do celów tego˝ aktu szkoda obejmuje wszelkie nast´pstwa wynikajàce z czynu niedozwolonego, bezpodstawnego wzbogacenia i innych obj´tych nim zdarzeƒ. Rozstrzygajàce znaczenie
ma tu s∏owo „wszelkich” prowadzàce do wniosku, ˝e unijny ustawodawca pragnà∏, aby przepisy tego aktu prawnego stosowano szeroko, z pomini´ciem jedynie wyjàtków wynikajàcych wprost z rozporzàdzenia wzgl´dnie z aktów wzgl´dem
niego równorz´dnych.
W tym miejscu zauwa˝yç nale˝y podobieƒstwo omawianych przepisów do art. 1
ust. 2 lit. a rozporzàdzenia nr 593/2008 w sprawie prawa w∏aÊciwego dla zobowiàzaƒ umownych (tzw. Rzym I), który to przepis wy∏àcza stosowanie rozporzàdzenia
„w stosunkach uznawanych, zgodnie z prawem dla nich w∏aÊciwym, za majàce po6
7

8
9

Dz. U. UE. L z 2009 r. nr 7, s. 1 z póên. zm.
Patrz: projekt rozporzàdzenia w sprawie jurysdykcji, prawa w∏aÊciwego, uznawania i wykonywania orzeczeƒ sàdowych w zakresie ma∏˝eƒskich ustrojów majàtkowych, KOM (2011) 126, dost´pny na stronach
Parlamentu Europejskiego: www.europarl.europa.eu, w chwili oddawania publikacji do druku dok∏adnie
pod linkiem: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0126_
/com_com(2011)0126_pl.pdf
Patrz: projekt wymieniony w przypisie nr 3.
Sytuacj´ konkubentów porównaç mo˝na do sytuacji rozliczeƒ mi´dzy ma∏˝onkami, którzy podpisali umow´ o rozdzielnoÊci majàtkowej – na gruncie prawa polskiego stosuje si´ do rozliczeƒ mi´dzy nimi zasady
ogólne, a nie normy k.r.o. – por. E. Skowroƒska–Bocian, Rozliczenia majàtkowe ma∏˝onków w stosunkach
wzajemnych i wobec osób trzecich, wyd. 3, Warszawa 2005, s. 162–168. Nie oznacza to jednak, ˝e na
gruncie prawa kolizyjnego stosunek cywilnoprawny mi´dzy takimi ma∏˝onkami potraktowany byç musi
jako nie majàcy êród∏a w stosunkach rodzinnych. Oznacza to, ˝e o prawie w∏aÊciwym decyduje êród∏o
zobowiàzania. JeÊli jest nim prawo rodzinne, zobowiàzanie ma êród∏o w stosunkach rodzinnych. JeÊli nie
– rozpatrywaç nale˝y je tak, jak ka˝de inne zobowiàzanie o charakterze cywilnoprawnym.
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dobne (do prawa rodzinnego – przyp. autora) skutki”. Tak wi´c aby zastosowanie
znalaz∏o wy∏àczenie z art. 1 ust. 2 lit. a, prawo w∏aÊciwe musi wprost uznawaç dany stosunek za rodzinny bàdê majàcy skutki to˝same z rodzinnym. Dlatego te˝
zgodziç nale˝y si´ z poglàdem, ˝e z kolizyjnego punktu widzenia kwalifikacji zakresu przedmiotowego rozporzàdzenia do negatywnych wyjàtków z zakresu rzeczowego nale˝y zaliczyç równie˝ faktyczne relacje pomi´dzy osobami fizycznymi,
które dà˝à do tego samego lub podobnego celu, jaki zak∏ada ma∏˝eƒstwo i formalnie pojmowane stosunki ma∏˝eƒskie. Warunkiem jednak jest, ˝e taki zwiàzek prawo, okreÊlone na podstawie statusu personalnego, akceptuje i dla stosunków
prawnych realizowanych pomi´dzy takimi osobami wprowadza szczególny re˝im,
który modyfikuje prawa podmiotowe i obowiàzki stron umów, je˝eli sà nimi w∏aÊnie
osoby zwiàzane przedmiotowymi stosunkami szczególnymi wykazujàcymi podobieƒstwo do formalnie pojmowanego stosunku ma∏˝eƒskiego10. A contrario: jeÊli
dany stosunek mi´dzy dwiema osobami ma charakter czysto faktyczny i nie jest
regulowany przez ˝adne szczególne przepisy krajowego porzàdku prawnego,
podlegajàc przepisom nie majàcym charakteru rodzinno-prawnego, np. o bezpodstawnym wzbogaceniu, przyjàç nale˝y, ˝e wy∏àczenie z art. 1 ust. 2 lit. a nie ma
do nich zastosowania, przy czym poglàd ten odnieÊç mo˝na zarówno do rozporzàdzenia nr 593/2008 (Rzym I), jak i do 864/2007 (Rzym II). Stàd te˝ uznaç nale˝y,
˝e bezpodstawne wzbogacenie w ramach konkubinatu podlega unormowaniom
rozporzàdzenia Rzym II.
Poglàd ten uznany mo˝e byç jednak za s∏uszny tylko pod warunkiem prawid∏owego zdefiniowania poj´cia „bezpodstawnego wzbogacenia” na gruncie prawa
kolizyjnego.

3. Definicja bezpodstawnego wzbogacenia na gruncie prawa
kolizyjnego
Zdefiniowanie poj´cia bezpodstawnego wzbogacenia na gruncie prawa kolizyjnego jest cz´Êcià szerszego zagadnienia z dziedziny prawa prywatnego mi´dzynarodowego, a mianowicie problemu kwalifikacji. Na gruncie tradycyjnych, narodowych uregulowaƒ, jak np. polska ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo
prywatne mi´dzynarodowe (Dz. U. nr 46, poz. 290, z póên. zm.)11, polega∏ on
na tym, ˝e tego typu akty prawne pos∏ugiwa∏y si´ siatkà poj´ciowà zaczerpni´tà
z prawa narodowego. Wskazywaç mo˝e ono jako w∏aÊciwe obce prawo meryto10

11

Tak A. J. B˘lohlávek, Rozporzàdzenie Rzym I. Konwencja rzymska. Komentarz, tom I, C. H. Beck, Warszawa 2010, s. 244. Poglàd ten wyra˝ono co prawda na kanwie art. 1 Rozporzàdzenia Rzym I, ale na podstawie przepisu o bardzo podobnym brzmieniu. Dlatego te˝ uznaç nale˝y, ˝e znajduje on równie˝ zastosowanie do omawianego przepisu art. 2 ust. 1 rozporzàdzenia Rzym II.
Uchylona przez ustaw´ z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne mi´dzynarodowe (Dz. U. z 2011 r. nr 80,
poz. 432).
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ryczne, ró˝niàce si´ pod wzgl´dem poj´ciowym od prawa prywatnego mi´dzynarodowego, za pomocà którego nastàpi∏o wskazanie w∏aÊciwego prawa12. Problem
ten rozwiàzaç mo˝na na kilka sposobów, a mianowicie kwalifikujàc stan faktyczny
sprawy wed∏ug merytorycznej legis fori (czyli prawa sàdu), która to metoda nie
sprawdza si´ w wypadku, gdy wskazane prawo obce znaczàco ró˝ni si´ od
prawa sàdu, wed∏ug legis causae (prawa w∏aÊciwego, wskazanego przez norm´
kolizyjnà), co zawiera w sobie wewn´trznà sprzecznoÊç polegajàcà na tym,
˝e w trakcie kwalifikacji wst´pnej danego stosunku prawnego ka˝e szukaç treÊci
poj´cia prawnego w instytucji prawa obcego podczas gdy nie wiadomo jeszcze,
o jakie prawo chodzi13. Innà mo˝liwà koncepcjà jest teoria autonomiczna, zak∏adajàca dà˝enie do uniezale˝nienia norm kolizyjnych prawa prywatnego od prawa
merytorycznego, którego wynikiem jest u˝ywanie poszczególnych terminów
w znaczeniu w∏asnym, niekoniecznie pokrywajàcym si´ ze znaczeniem przypisywanym im w okreÊlonym prawie merytorycznym14. Niekiedy wyró˝nia si´ równie˝
teori´ kwalifikacji wed∏ug kolizyjnej legis fori, zwanà równie˝ teorià funkcjonalnà.
Jest podobna do teorii autonomicznej, poniewa˝ równie˝ opiera si´ o zasad´
odr´bnego charakteru norm kolizyjnych, rzàdzàcych si´ autonomicznà siatkà
poj´ciowà. JednoczeÊnie k∏adzie nacisk na cele norm kolizyjnych i na ich mi´dzynarodowà funkcj´ rozgraniczajàcà15.
Rozwa˝ajàc przydatnoÊç opisanych teorii do interpretacji przepisów rozporzàdzenia Rzym II nale˝y odrzuciç dwie pierwsze. Rozporzàdzenie to jest aktem o charakterze europejskim, a wi´c pe∏ni rol´ nadrz´dnà w stosunku do ustawodawstw
krajowych, zarówno legis causae jak i legis fori. Ju˝ z tego wzgl´du nie mo˝na
interpretowaç go przez pryzmat poj´ç tylko jednego z dwóch porzàdków prawnych. Wydaje si´, ˝e znaczenia poszczególnych poj´ç szukaç nale˝y w samym
prawie unijnym. JeÊli nie zawiera ono definicji legalnej danego poj´cia, nale˝y jego
znaczenie ustaliç pos∏ugujàc si´ teorià autonomicznà lub funkcjonalnà16 przy
zaznaczeniu, i˝ ze wzgl´du na ∏àczàce je podobieƒstwa narzucajà one faktycznie
t´ samà metod´ badawczà.
Rozpatrujàc zagadnienie rozliczania by∏ych konkubentów w oparciu o przepisy
o bezpodstawnym wzbogaceniu nale˝y, oprócz przyj´cia omówionej wy˝ej definicji
konkubinatu, która w wi´kszoÊci systemów prawnych b´dzie podobna, okreÊliç zakres poj´cia „bezpodstawne wzbogacenie”. Poj´cie to nie jest definiowane w omawia12
13
14
15
16

Por. J. Go∏aczyƒski, Prawo prywatne mi´dzynarodowe, wyd. 2, Warszawa 2008, s. 33.
Tak J. Go∏aczyƒski, tam˝e, s. 38.
Tak M. Pazdan, tam˝e, s. 57.
Za stosowaniem tej koncepcji opowiada si´ M. Pazdan – tam˝e, s. 58.
Zdaniem autora zastosowanie obu teorii przynosi podobny rezultat, poniewa˝ obie nakazujà pos∏ugiwanie
si´ tymi samymi metodami badawczymi i szukanie znaczenia terminów prawnych w kontekÊcie szerszym
ni˝ prawo narodowe. Za interpretowaniem norm prawa kolizyjnego w oderwaniu od terminologii narzucanej przez narodowe prawo merytoryczne zdecydowanie opowiada si´ równie˝ P. Mostowik, Bezpodstawne wzbogacenie w prawie prywatnym mi´dzynarodowym, Warszawa 2006, s. 18–19.
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nym rozporzàdzeniu ani te˝ w innych aktach szeroko poj´tego prawa europejskiego,
a wi´c pozostaje tylko okreÊlenie jego zakresu w oparciu o teori´ autonomicznà.
Pewnà wskazówk´ zawiera sam art. 10 rozporzàdzenia Rzym II, który, podobnie
jak prawo polskie, wyró˝nia nienale˝ne Êwiadczenie jako rodzaj bezpodstawnego
wzbogacenia. Poza tym wi´kszoÊç europejskich systemów prawnych definiuje bezpodstawne wzbogacenie w sposób podobny i zasadniczo mo˝na przyjàç, ˝e zakres
poj´cia bezpodstawnego wzbogacenia w znaczeniu autonomicznym pokrywa si´
z zakresem tego poj´cia na gruncie prawa polskiego w uj´ciu ogólnym, unormowanym w art. 405 i nast´pnych k.c. Tez´ t´ udowodniç mo˝na odwo∏ujàc si´ do unormowaƒ obowiàzujàcych w ustawodawstwie innych paƒstw europejskich17.
W prawie niemieckim bezpodstawne wzbogacenie definiuje si´ podobnie, jak
na gruncie polskiego Kodeksu cywilnego. W myÊl art. 812 BGB18, kto w wyniku
Êwiadczenia innej osoby lub w inny sposób osiàga coÊ kosztem tej˝e osoby, jest
zobowiàzany do wydania tego˝. Definicja ta jest praktycznie identyczna z zamieszczonà w art. 405 k.c. w zw. z art. 410 k.c. – wyró˝nia nienale˝ne Êwiadczenie i inne
przypadki bezpodstawnego wzbogacenia. Obowiàzkiem zwrotu obj´te jest wszystko, co wzbogacony uzyska∏ w zwiàzku ze wzbogaceniem, w tym jako odszkodowanie za zniszczenie lub utrat´ przedmiotu wzbogacenia. W razie niemo˝noÊci
zwrotu wzbogacenia z racji jego charakteru lub z innego powodu zobowiàzany jest
zwróciç jego równowartoÊç (art. 818 ust. 1 i 2 BGB). Podobnie, jak w prawie polskim, obowiàzek zwrotu wzbogacenia odpada, jeÊli je˝eli ten, kto korzyÊç uzyska∏
nie jest ju˝ wzbogacony (art. 818 ust. 3 BGB). OdpowiedzialnoÊç wzbogaconego
jest zaostrzona w wypadku z∏ej wiary wzbogaconego, która wyst´puje, gdy ten wiedzia∏ o braku podstawy prawnej wzbogacenia (art. 820 BGB).
Odmiennie ni˝ w Niemczech, w Kodeksie cywilnym francuskim brakuje jednolitego unormowania instytucji bezpodstawnego wzbogacenia, niemniej jednak
doktryna ujmuje je w sposób podobny, a orzecznictwo dopuszcza stosowanie go
do rozliczania konkubentów wzgl´dnie by∏ych konkubentów19.
Powództwa o rozliczenie konkubinatu na podstawie instytucji bezpodstawnego
wzbogacenia sà równie˝ uwzgl´dniane przez sàdy na gruncie amerykaƒskiego
common law20.
17

18

19

20

Pewnych wskazówek dostarcza równie˝ literatura powsta∏a na gruncie samego rozporzàdzenia
Rzym II – A. Dickinson wskazuje np. na fakt, ˝e w wypadku bezpodstawnego wzbogacenia dochodzi
do okreÊlonej straty po stronie zubo˝onego (po angielsku: „harm or loss”), choç obejmuje ono wypadki,
w których nie nastàpi∏a ˝adna rzeczywista strata po stronie zubo˝onego – patrz: A. Dickinson, The Rome II regulation: the law applicable to non – contractual obligations, Oxford University Press Inc., New
York 2008, s. 254. Poglàd ten jest zbie˝ny z opisanym wy˝ej dorobkiem doktryny i judykatury polskiej.
Bürgerliches Gesetzbuch – poszczególne przepisy podane sà wed∏ug t∏umaczenia autora na podstawie tekstu dost´pnego pod nast´pujàcym adresem internetowym: http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html.
Por. orzeczenia francuskiego Sàdu Kasacyjnego – Izby Cywilnej z dnia 24 wrzeÊnia 2008 r. (n° 06-11.294)
oraz z dnia 6 maja 2009 r. (n° 08-12.803).
R. Warner, T. L. Ihara, F. Hertz, Living Together: A Legal Guide for Unmarried Couples, 14-th edition, Berkeley 2008, s. 14, patrz równie˝: wyrok w sprawie Watts v. Watts (Supreme Ct of Wisconsin 1987) – cyt. za:
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Tak wi´c, w Êwietle poczynionych wy˝ej wywodów uznaç nale˝y, ˝e zobowiàzania wynik∏e mi´dzy konkubentami, wzgl´dnie by∏ymi konkubentami, w zwiàzku
z zaistnia∏ym mi´dzy nimi konkubinatem obj´te sà zakresem obowiàzywania rozporzàdzenia nr 864/2007.

4. Art. 10 rozporzàdzenia Rzym II
Normy kolizyjne dotyczàce omawianego zagadnienia zawarte sà w art. 10 rozporzàdzenia nr 864/2007 i majà charakter kaskadowy, tzn. wskazujà ró˝ne ∏àczniki, tj.
kryteria wyboru prawa w∏aÊciwego. Porzàdek wskazania ∏àczników nie jest przypadkowy i oznacza, ˝e organ stosujàcy rozporzàdzenie winien braç je pod uwag´ w takiej kolejnoÊci, w jakiej sà wymienione. Gdyby ∏àcznik wskazany w ust´pie pierwszym z jakiegoÊ powodu by∏ nieodpowiedni dla danego stanu faktycznego, pod uwag´ nale˝y wziàç kolejny ∏àcznik. Gdyby i tego nie da∏o si´ zastosowaç – nast´pny.
Zgodnie z ust. 1 omawianego przepisu art. 10, je˝eli zobowiàzanie pozaumowne z tytu∏u bezpodstawnego wzbogacenia, w tym tak˝e z nienale˝nego Êwiadczenia, dotyczy istniejàcego pomi´dzy stronami stosunku, takiego jak stosunek wynikajàcy z umowy lub z czynu niedozwolonego, który jest ÊciÊle zwiàzany z tym bezpodstawnym wzbogaceniem, podlega ono prawu w∏aÊciwemu dla tego stosunku.
Z treÊci tego˝ przepisu wynika, i˝ do rozliczeƒ zwiàzków typu konkubenckiego
b´dzie on mia∏ zastosowanie raczej wyjàtkowo, a to z powodu tego, ˝e zawiera
∏àcznik „istniejàcego mi´dzy stronami stosunku”. ¸àcznik ten nie jest w∏aÊciwy
z a˝ dwóch powodów. Po pierwsze: konkubinat nie jest stosunkiem prawnym, tylko
faktycznym, a w przepisie chodzi o relacj´ prawnà. Nie sposób broniç poglàdu,
˝e w przepisie chodzi te˝ o stosunek faktyczny, bo w wielu ustawodawstwach,
podobnie jak w polskim, prawo w ˝aden sposób nie odnosi si´ bezpoÊrednio
do konkubinatu i nie ma w ogóle czegoÊ takiego, jak prawo w∏aÊciwe dla zwiàzku
faktycznego. O prawie w∏aÊciwym dla konkubinatu jako takiego mo˝na by mówiç
tylko wtedy, gdyby instytucja zwiàzków faktycznych zosta∏a uregulowana w ustawodawstwie polskim bàdê europejskim, ale póki co – nie jest21.

21

W. P. Statsky, Family Law, Centage Learning, fifth edition 2002, s. 95 – 100 (http://books. google. pl/books?
id=yPul0LxKfkEC&pg=PA95&lpg=PA95&dq=watts+v.+watts+wisconsin+unjust+enrichment+
cohabitation&source=bl&ots=QXVNePBMWJ&sig=z42MT_Bg_YIMILTGp0o6j2A4Sbo&hl=pl&sa=X&ei=
NIOPUPi3CMT1sgbUiYCICA&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=onepage&q=watts%20v.%20watts%20wisconsin
%20unjust%20enrichment%20cohabitation&f=false).
Pomys∏ o uregulowaniu tego zagadnienia na szczeblu unijnym przedstawiono w Zielonej Ksi´dze w sprawie
kolizji przepisów dotyczàcych majàtkowego ustroju ma∏˝eƒskiego, w tym zagadnienia w∏aÊciwoÊci i wzajemnego uznawania. Zawarto w niej pytania dotyczàce tego, czy paƒstwa cz∏onkowskie UE widzà potrzeb´ regulowania kwestii prawa w∏aÊciwego w wypadku zwiàzków o charakterze faktycznym. Dokument ten opublikowany jest w Internecie pod adresem: http://eur-lex.europa.eu//; w chwili oddawania artyku∏u do druku
– pod linkiem: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0400:FIN:PL:PDF. Zielona Ksi´ga by∏a aktem stanowiàcym podstaw´ do rozpocz´cia prac nad projektami aktów prawnych wymienionych w przypisach 3 i 7.
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Wyjàtkiem w Europie jest Szkocja, w której w roku 2006 wydano Family Law Act
(tj. Ustaw´ o prawie rodzinnym), w którym to akcie unormowano skutki konkubinatów, rozumianych jako trwa∏e zwiàzki nieformalne dwu– lub jednop∏ciowe, ró˝niàce
si´ od ma∏˝eƒstw i rejestrowanych zwiàzków partnerskich brakiem zawarcia zwiàzku w sposób sformalizowany22.
Ustawa szkocka przewiduje co prawda szczególne roszczenie o zap∏at´ sumy
pieni´˝nej na wypadek separacji, nie wyklucza jednak roszczeƒ z tytu∏u bezpodstawnego wzbogacenia.
Wracajàc do rozwa˝aƒ nad art. 10 rozporzàdzenia stwierdziç nale˝y, ˝e jego
ust. 1 mo˝e wi´c tylko wyjàtkowo wskazywaç prawo w∏aÊciwe – w sytuacji, w której
bezpodstawne wzbogacenie ma êród∏o w umowie (np. niewa˝nej) lub w czynie niedozwolonym.
Znacznie cz´Êciej podstawà wskazania prawa w∏aÊciwego do rozliczeƒ konkubentów b´dzie art. 10 ust. 2 rozporzàdzenia nr 864/2007, zgodnie z którym w przypadku gdy prawa w∏aÊciwego nie mo˝na ustaliç na podstawie ust. 1, a strony majà, w chwili wystàpienia zdarzenia b´dàcego êród∏em bezpodstawnego wzbogacenia, miejsce zwyk∏ego pobytu w tym samym paƒstwie, stosuje si´ prawo tego
paƒstwa23. Ten ∏àcznik jest „naturalny” dla rozliczania konkubentów, których
najcz´Êciej ∏àczy wspólne miejsce zamieszkania. Nale˝y jednak pami´taç o tym,
˝e rozliczenia majàtkowe o charakterze spornym, przy których ustala si´ prawo
w∏aÊciwe, odbywajà si´ najcz´Êciej mi´dzy by∏ymi konkubentami, nie majàcymi
ju˝ wspólnego adresu. Ró˝ne adresy nie przeszkadzajà w zastosowaniu omawianego ∏àcznika pod warunkiem, ˝e mieszczà si´ w tym samym paƒstwie. Nie wchodzi on jednak w rachub´, gdy byli partnerzy w momencie wniesienia pozwu lub
wniosku do sàdu mieszkajà w ró˝nych krajach. Wówczas si´gnàç nale˝y do trzeciej „kaskady”, czyli do prawa paƒstwa, w którym nastàpi∏o bezpodstawne wzbogacenie (art. 10 ust. 3).
Mo˝e si´ jednak okazaç, ˝e mimo mo˝liwoÊci wskazania prawa w∏aÊciwego
na mocy ust. 1–3 ze wszystkich okolicznoÊci sprawy wyraênie wynika, ˝e zobowiàzanie pozaumowne z tytu∏u bezpodstawnego wzbogacenia pozostaje w znacznie
ÊciÊlejszym zwiàzku z paƒstwem innym ni˝ paƒstwo wskazane tych przepisach.
Wówczas si´gnàç nale˝y do ust. 4, który w takiej sytuacji ka˝e stosowaç prawo tego innego paƒstwa. Wydaje si´, ˝e ust. 4 w wypadku konkubinatów mo˝e mieç zastosowanie stosunkowo cz´sto, korygujàc pozosta∏e ∏àczniki w taki sposób, aby
dostosowaç prawo w∏aÊciwe do miejsca, w którym zeÊrodkowana by∏a wspólna
aktywnoÊç konkubentów. Na przyk∏ad roszczenie majàce êród∏o w konkubinacie
22

23

Szerzej na temat ustawy szkockiej: J. Pawliczak, Szkocki model konkubinatu, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2010, z. 3, s. 695–716.
Zwyk∏ym pobytem jest miejsce, w którym zeÊrodkowana jest aktywnoÊç ˝yciowa osoby fizycznej – tak
M. Pazdan, Prawo prywatne mi´dzynarodowe, Warszawa 2009, s. 53. Szczegó∏owe omówienie definicji
zwyk∏ego pobytu – tam˝e, s. 53–54.
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nie dotyczy czynu niedozwolonego i nie ma êród∏a w umowie, a wi´c odpada ∏àcznik z ust. 1. JednoczeÊnie byli konkubenci nie mieszkajà ju˝ razem, a ka˝de z nich
ma miejsce zwyk∏ego pobytu w innym kraju, a wi´c odpada ∏àcznik z ust. 2. W∏aÊciwe by∏oby wi´c prawo miejsca bezpodstawnego wzbogacenia z ust. 3, ale miejsce to ma niewiele wspólnego z po˝yciem stron i jest doÊç przypadkowe. Wówczas
mo˝na na podstawie art. 10 ust. 4 nie zastosowaç przepisu ust. 3 i wybraç inne prawo, np. prawo miejsca ostatniego wspólnego zwyk∏ego pobytu lub jeszcze inne,
w∏aÊciwe ze wzgl´du na specyfik´ sprawy.
Oprócz norm art. 10, opisanego powy˝ej, w rozporzàdzeniu nr 864/2007 jest
jeszcze art. 14 ust. 1a, pozwalajàcy stronom na dokonanie wyboru prawa – w drodze porozumienia zawartego po wystàpieniu zdarzenia powodujàcego szkod´.
Wybór prawa musi byç przy tym wyraêny lub w sposób dostatecznie pewny wynikaç z okolicznoÊci sprawy i nie mo˝e naruszaç praw osób trzecich. Nic nie stoi
na przeszkodzie, aby z przepisu tego skorzystali byli konkubenci, rozliczajàcy si´
wzajemnie na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.
Ust. 2 powo∏anego artyku∏u ogranicza zakres stosowania prawa wybranego
w przypadku gdy wszystkie elementy stanu faktycznego w chwili wystàpienia zdarzenia powodujàcego szkod´ zlokalizowane sà w paƒstwie innym ni˝ paƒstwo,
którego prawo zosta∏o wybrane. W takiej sytuacji dokonany przez strony wybór nie
wy∏àcza stosowania przepisów prawa tego innego paƒstwa, których nie mo˝na
umownie wy∏àczyç. Dokonanie wyboru takiego prawa wbrew normie cytowanego
przepisu uznaç nale˝y za nieskuteczne. Podobnie art. 14 ust. 3 omawianego
rozporzàdzenia stanowi, i˝ w przypadku, gdy wszystkie elementy stanu faktycznego w chwili wystàpienia zdarzenia powodujàcego szkod´ zlokalizowane sà w jednym lub kilku paƒstwach cz∏onkowskich, dokonany przez strony wybór prawa w∏aÊciwego innego ni˝ prawo paƒstwa cz∏onkowskiego, nie wy∏àcza stosowania przepisów prawa wspólnotowego, w odpowiednich przypadkach w kszta∏cie, w jakim
zosta∏y one wdro˝one w paƒstwie cz∏onkowskim sàdu, których nie mo˝na umownie wy∏àczyç.
Przepis art. 14 adresowany jest do stron danego stosunku – w tym wypadku
konkubentów lub by∏ych konkubentów, spoÊród których jedno zg∏asza wzgl´dem
drugiego roszczenia z tytu∏u bezpodstawnego wzbogacenia. Celem jego jest to,
aby wybór prawa w∏aÊciwego nie narusza∏ tzw. norm wymuszajàcych swoje stosowanie, tj. takich, których stosowania nie mo˝na wy∏àczyç umownie.
Do konkubentów nie znajduje natomiast zastosowania art. 14 ust. 1 lit. b, zgodnie z którym strony mogà poddaç zobowiàzanie pozaumowne wybranemu przez
siebie prawu w przypadku prowadzenia przez wszystkie strony dzia∏alnoÊci gospodarczej, równie˝ w drodze porozumienia swobodnie wynegocjowanego przed wystàpieniem zdarzenia powodujàcego szkod´. Przepis ten jednak odnosi si´ do
stron, które prowadzà dzia∏alnoÊç gospodarczà. Mo˝e on mieç zastosowanie do
sytuacji konkubentów prowadzàcych takowà dzia∏alnoÊç, ale ich sytuacja praw-
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na rozpatrywana byç musi wówczas z punktu widzenia tej˝e dzia∏alnoÊci, w oderwaniu od ∏àczàcego ich stosunku konkubinatu. Z tego powodu przepis ten pozostaje poza zakresem tematyki niniejszej publikacji.
Podsumowujàc powy˝sze rozwa˝ania o zastosowaniu art. 10 rozporzàdzenia
Rzym II do rozliczania konkubinatów, wskazaç nale˝y, ˝e najcz´Êciej znajdzie do
nich zastosowanie ust. 2, nieco rzadziej – ust. 3, a wyjàtkowo – ust. 1. ¸àczniki te
korygowane mogà byç dodatkowo poprzez zastosowanie art. 10 ust. 4 lub art. 14
tego rozporzàdzenia.

5. Przyk∏adowe stany faktyczne, w których zastosowanie
znaleêç mogà przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu
i normy kolizyjnoprawne
Opisane wy˝ej przepisy znaleêç mogà zastosowanie do coraz wi´kszej liczby
stanów faktycznych – w miar´ wzrastania intensywnoÊci przep∏ywu osób w Unii
Europejskiej oraz ich nap∏ywu do krajów wspólnoty i jednoczesnego odp∏ywu poza jej terytorium. Powodowaç mo˝e to trudnoÊci w praktycznym stosowaniu prawa
w poszczególnych sprawach. Dlatego te˝ poni˝ej przedstawione zostanà przyk∏adowe stany faktyczne z elementem mi´dzynarodowym, które mogà byç rozpoznawane przez polskie lub zagraniczne sàdy z objaÊnieniem kwestii jurysdykcji,
a tak˝e propozycjà zastosowania do nich konkretnej normy kolizyjnej.
Kazus 1
Stan faktyczny:
Dwoje obywateli polskich: A i B wyjecha∏o w celach zarobkowych do Wielkiej
Brytanii, gdzie podj´li wspólne po˝ycie na zasadzie konkubinatu. Zamieszkali
wspólnie w wynaj´tym mieszkaniu. Po jakimÊ czasie A wróci∏a do Polski, gdzie zamieszka∏a na sta∏e. Konkubenci uzgodnili, ˝e po powrocie B do Polski wezmà
Êlub. Do czasu powrotu B mia∏ wspomagaç swojà konkubin´, co czyni∏ w formie
regularnych, comiesi´cznych przekazów pieni´˝nych. A przyjmowa∏a te pieniàdze, pomimo ˝e po kilku miesiàcach zwiàza∏a si´ z innym m´˝czyznà. B dowiedzia∏ si´ o owym konkubencie A kilkanaÊcie miesi´cy póêniej i za˝àda∏ od niej
zwrotu wszystkich pieni´dzy, które od niego otrzyma∏a od dnia powrotu do kraju.
A odmówi∏a, wobec czego B postanowi∏ dochodziç swego roszczenia na drodze
sàdowej.
Analiza kolizyjnoprawna:
W przedstawionym stanie faktycznym strony ∏àczy∏ jedynie stosunek faktyczny,
a wi´c wy∏àczony jest ∏àcznik z art. 10 ust. 1 rozporzàdzenia Rzym II, tj. prawo w∏aÊciwe dla okreÊlonego stosunku prawnego bàdê czynu niedozwolonego. Strony
nie majà ju˝ miejsca zwyk∏ego pobytu w tym samym paƒstwie, a wi´c odpada rów-
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nie˝ ∏àcznik z art. 10 ust. 2. Prawem w∏aÊciwym b´dzie zatem w przedmiotowym
wypadku wskazane w art. 10 ust. 3 prawo miejsca bezpodstawnego wzbogacenia,
a wi´c prawo polskie, poniewa˝ wzbogacenie nastàpi∏o na terytorium Polski.
Kazus 2
Stan faktyczny:
Dwoje obywateli polskich: A i B wyjecha∏o w celach zarobkowych do Wielkiej
Brytanii, gdzie podj´li wspólne po˝ycie na zasadzie konkubinatu. Zamieszkali
wspólnie w wynaj´tym mieszkaniu w Londynie. B utrzymywa∏ swoja konkubin´
na bie˝àco i inwestowa∏ w jej wykszta∏cenie. Po jakimÊ czasie konkubinat jednak
si´ rozpad∏ jeszcze w Londynie, a A wróci∏a do Polski, gdzie zamieszka∏a na sta∏e.
B za˝àda∏ od A zwrotu pieni´dzy, które od niego otrzyma∏a w trakcie trwania konkubinatu. A odmówi∏a, wobec czego B postanowi∏ dochodziç swego roszczenia
na drodze sàdowej.
Analiza kolizyjnoprawna:
W przedstawionym stanie faktycznym strony ∏àczy∏ jedynie stosunek faktyczny, nie prawny, a wi´c wy∏àczony jest ∏àcznik z art. 10 ust. 1 rozporzàdzenia
Rzym II, tj. prawo w∏aÊciwe dla okreÊlonego stosunku prawnego bàdê czynu niedozwolonego.
Prawem w∏aÊciwym b´dzie w przedmiotowym wypadku prawo angielskie.
Zastosowanie znajduje bowiem art. 10 ust. 2 rozporzàdzenia Rzym II, poniewa˝
strony mia∏y miejsce zwyk∏ego pobytu w tym samym paƒstwie – Wielkiej Brytanii,
na terenie b´dàcej jej cz´Êcià Anglii. Taki sam efekt da∏oby zastosowanie normy
kolizyjnej z ust. 3, który wskazuje na prawo miejsca bezpodstawnego wzbogacenia, którym w tym wypadku równie˝ jest prawo angielskie. Do stosowania tej˝e normy nie ma jednak podstaw, a to z uwagi na pierwszeƒstwo ust. 2 w kolejnoÊci
zawartych w art. 10 „kaskad”.
Kazus 3
Stan faktyczny:
Obywatelka polska: A i obywatel niemiecki B mieszkali razem, na zasadzie konkubinatu, przez 30 lat w Niemczech, gdzie dorobili si´ wspólnie znacznego majàtku. Po przejÊciu na emerytury przeprowadzili si´ do Polski, gdzie zamieszkali
na sta∏e. Przedmioty majàtkowe, których si´ dorobili, pozosta∏y w wi´kszoÊci
w Niemczech. W Polsce konkubinat si´ rozpad∏, a A za˝àda∏a od B znacznej sumy
pieni´˝nej z tytu∏u bezpodstawnego wzbogacenia, które nastàpi∏o w Niemczech.
Analiza kolizyjnoprawna:
W przedstawionym stanie faktycznym strony ∏àczy∏ jedynie stosunek faktyczny,
a wi´c wy∏àczony jest ∏àcznik z art. 10 ust. 1 rozporzàdzenia Rzym II, tj. prawo w∏aÊciwe dla okreÊlonego stosunku prawnego bàdê czynu niedozwolonego.
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Przepis art. 10 ust. 2 pozwala na zastosowanie prawa niemieckiego, poniewa˝
obie strony mia∏y w chwili wzbogacenia miejsca zamieszkania w Niemczech24.
Podobnie jak w wypadku kazusu nr 2 taki sam efekt da∏oby zastosowanie normy kolizyjnej z ust. 3, który wskazuje na prawo miejsca bezpodstawnego wzbogacenia, którym w tym wypadku równie˝ jest prawo niemieckie. Do stosowania tej˝e
normy nie ma jednak podstaw, a to z uwagi na pierwszeƒstwo ust. 2 w kolejnoÊci
zawartych w art. 10 „kaskad”.
Kazus 4
Stan faktyczny:
Obywatelka polska A i obywatel niemiecki B mieszkali razem, na zasadzie konkubinatu, przez 30 lat w Niemczech, gdzie dorobili si´ wspólnie znacznego majàtku. Po przejÊciu na emerytury przeprowadzili si´ do Polski, gdzie zamieszkali
na sta∏e. Majàtek znajdujàcy si´ w Niemczech spieni´˝yli i zainwestowali w Polsce
w przedsi´wzi´cie jednego z nich – A, po czym konkubinat si´ rozpad∏. B za˝àda∏
sumy pieni´˝nej z tytu∏u bezpodstawnego wzbogacenia, które nastàpi∏o w Niemczech.
Analiza kolizyjnoprawna:
W wypadku, w którym obie strony ∏àczy∏a jakakolwiek umowa, na podstawie
której wspó∏pracowa∏y ze sobà w ramach prowadzonej przez jedno z nich dzia∏alnoÊci gospodarczej (wynika z jakiejÊ umowy ∏àczàcej strony, choçby by∏a ona niewa˝na), zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 1 i w gr´ wejdzie prawo w∏aÊciwe dla tej
umowy25.
JeÊli stron nie ∏àczy∏ ˝aden stosunek prawny, a jedynie, jak w kazusach wy˝ej
opisanych, stosunki faktyczne, to zastosowanie znajdzie art. 10 ust. 2 rozporzàdzenia Rzym II, poniewa˝ strony mia∏y miejsce zwyk∏ego pobytu w tym samym paƒstwie – Polsce.
Zauwa˝yç nale˝y, ˝e w obu wypadkach w danym stanie faktycznym normy
kolizyjne wskazujà na prawo polskie. W wypadku umowy b´dzie to prawo polskie,
poniewa˝ umowa reguluje dzia∏alnoÊç prowadzonà w Polsce, a w wypadku jej braku – równie˝ – z uwagi na miejsce zwyk∏ego pobytu obu stron.
Na marginesie zauwa˝yç nale˝y, ˝e taki sam efekt da∏oby zastosowanie normy
kolizyjnej z ust. 3, która nakazuje stosowaç prawo miejsca bezpodstawnego wzbogacenia, które nastàpi∏o na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
24

25

W prawie niemieckim, odmiennie ni˝ w prawie polskim, przyj´to jako zasad´ rozliczanie by∏ych konkubentów w oparciu o przepisy regulujàce spó∏k´ cywilnà. Konkubinat rozlicza si´ bowiem jako tzw. spó∏k´ faktycznà. Orzecznictwo dopuszcza jednak˝e stosowanie do tego typu rozliczeƒ równie˝ przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu – por. wyrok Bundesgerichtshof (Trybuna∏u Federalnego) z dnia 9 lipca 2008 r.
w sprawie XII ZR 179/05.
Pod warunkiem jednak˝e, ˝e podstaw´ prawnà roszczenia stanowià przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, a nie np. przepisy kontraktowe.
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Jurysdykcja:
Jurysdykcj´ we wszystkich omawianych wy˝ej sprawach ma sàd polski – na zasadzie art. 2 ust. 1 rozporzàdzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 44/2001
z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeƒ sàdowych
oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych – tzw. Bruksela I26.
W myÊl tego przepisu osoby majàce miejsce zamieszkania na terytorium Paƒstwa
Cz∏onkowskiego mogà byç pozywane, niezale˝nie od ich obywatelstwa, przed sàdy tego Paƒstwa Cz∏onkowskiego. Polski sàd nie mo˝e wi´c odrzuciç powództwa
opartego na tych stanach faktycznych na podstawie art. 1099 §1 k.p.c. i ma obowiàzek rozpatrzyç jà co do meritum. Na podstawie tego przepisu jurysdykcj´
krajowa ma bowiem zawsze sàd paƒstwa, na terytorium którego zamieszkuje
pozwany. Gdyby w którymkolwiek z opisanych kazusów miejsce zamieszkania pozwanego w chwili wniesienia pozwu mia∏o miejsce na obszarze innego paƒstwa,
sàdy tego paƒstwa mia∏yby jurysdykcj´ w sprawie z wy∏àczeniem sàdów polskich,
co skutkowa∏oby obowiàzkiem odrzucenia pozwu na mocy art. 1099 §1 k.p.c.
Dla uporzàdkowania rozwa˝aƒ wyjaÊniç nale˝y jeszcze, czy podstawà jurysdykcji w sprawach „konkubenckich”, rozpatrywanych na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, mo˝e byç art. 5 ust. 3 rozporzàdzenia nr 44/2001,
w myÊl którego osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium Paƒstwa
Cz∏onkowskiego, mo˝e byç pozwana w innym Paƒstwie Cz∏onkowskim, je˝eli
przedmiotem post´powania jest czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu
niedozwolonego albo roszczenia wynikajàce z takiego czynu – przed sàd miejsca,
gdzie nastàpi∏o lub mo˝e nastàpiç zdarzenie wywo∏ujàce szkod´.
Rozpatrujàc to zagadnienie nale˝y raczej zgodziç si´ ze stanowiskiem zajmowanym przez doktryn´ polskà i zagranicznà, ˝e przepis ten nie powinien byç wyk∏adany rozszerzajàco i w zwiàzku z tym nie ma zastosowania do spraw z zakresu
bezpodstawnego wzbogacenia, ale te˝ do spraw o prowadzenie cudzych spraw
bez zlecenia27.

6. Podsumowanie
Niniejsze opracowanie jest próbà cz´Êciowego uj´cia w ramy prawne niezdefiniowanego w prawie i nieuregulowanego zjawiska spo∏ecznego w postaci konkubinatu. Zjawisko to nastr´cza wielu problemów prawnikom, a zadaniem tej publika26
27

Dz. U. UE L z 2001 r. nr 12, s. 1.
Tak: U. Magnus, P. Mankowski, European Commentaries on Private International Law, Brussels I Regulation,
München 2009, s. 187; angielski Sàd Najwy˝szy w sprawie Kleinwort Benson v. Lincoln City Council,
orzeczenie dost´pne na stronie internetowej Izby Lordów: http: www.publications.parliament.uk. Cytujà je
równie˝, zgadzajàc si´ z orzeczeniem: M. Âwierczyƒski, Jurysdykcja krajowa w zakresie zobowiàzaƒ deliktowych, „Monitor Prawniczy” 2002, nr 15, s. 695, a tak˝e A. Adamek, A. Fraƒ, Komentarz do art. 5 rozporzàdzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeƒ sàdowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych, LEX/el. 2004.
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cji jest wskazanie w miar´ spójnej i jednolitej koncepcji stosowania okreÊlonych
instytucji prawnych do okreÊlonej grupy stanów faktycznych, z jakimi ma do czynienia praktyka. Z drugiej jednak strony przedstawiciele zawodów prawniczych,
stykajàcy si´ coraz cz´Êciej z konkubinatami, nie ucieknà od dokonywania ka˝dorazowej indywidualnej oceny i subsumpcji poszczególnych zdarzeƒ prawnych i nie
mogà pozwoliç sobie w wypadku tego rodzaju spraw na podejÊcie rutynowe. Jak
to bowiem zwykle bywa, ˝ycie jest znacznie bogatsze od literatury prawniczej,
która nigdy nie b´dzie w stanie przewidzieç wszystkich potencjalnych problemów
i wyzwaƒ, które ono z sobà niesie.

74

Rodzina i Prawo Nr 23 2012

PRAWO RODZINNE W EUROPIE
Wspó∏praca mi´dzynarodowa sàdów
Robert Zegad∏o

Wyrok Trybuna∏u SprawiedliwoÊci Unii Europejskiej
z dnia 26 kwietnia 2012 r. [C 92/12 (PPU)]
W wyroku z dnia 26 kwietnia 2012 r. [C 92/12 (PPU)] Trybuna∏ SprawiedliwoÊci
Unii Europejskiej przypomnia∏ o przepisie art. 56 rozporzàdzenia dotyczàcego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich oraz
w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, uchylajàcego rozporzàdzenie (WE) Nr 1347/2000 (tzw. rozporzàdzenie Bruksela 2 bis). Przepis ten pozwala sàdowi majàcemu jurysdykcj´ w sprawie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej umieÊciç dziecko w placówce opiekuƒczej lub rodzinie zast´pczej w innym paƒstwie
cz∏onkowskim za zgodà w∏aÊciwego organu tego ostatniego uzyskanà przed wydaniem orzeczenia. Art. 56 ust. 1 rozporzàdzenia nak∏ada na sàd, który zamierza umieÊciç dziecko w innym paƒstwie cz∏onkowskim, obowiàzek konsultacji z odpowiednim organem paƒstwa przyjmujàcego, je˝eli jego interwencja jest wymagana w tym
paƒstwie w analogicznych sprawach, zaÊ w ust. 2 jest mowa o wspomnianej zgodzie, która jest wymagana w ka˝dym przypadku. Zgodnie z ust. 3, procedura konsultacji i wyra˝ania zgody jest regulowana w prawie paƒstwa przyjmujàcego.
Z wnioskiem o wydanie wyroku w trybie prejudycjalnym wystàpi∏ irlandzki High
Court, przed którym toczy∏o si´ zainicjowane przez irlandzki organ ds. opieki
nad dzieçmi post´powanie dotyczàce umieszczenia 17-letniej obywatelki Irlandii
w placówce. Ma∏oletnia prowadzi∏a destrukcyjny tryb ˝ycia, mia∏a za sobà próby
samobójstwa. Sàd irlandzki orzek∏ umieszczenie ma∏oletniej w prywatnej placówce
terapeutyczno-wychowawczej w Wielkiej Brytanii po uzyskaniu zgody tej placówki.
Ju˝ po przystàpieniu do wykonania tego orzeczenia sàd irlandzki powzià∏ jednak
wàtpliwoÊci, czy spe∏nione zosta∏y wymagania art. 56 powo∏anego rozporzàdzenia
i wystàpi∏ do Trybuna∏u w trybie prejudycjalnym o ich rozstrzygni´cie.
W omawianym wyroku Trybuna∏ orzek∏, co nast´puje:
1) Orzeczenie sàdu jednego paƒstwa cz∏onkowskiego przewidujàce umieszczenie
dziecka w zamkni´tej placówce opiekuƒczo-wychowawczej po∏o˝onej w innym
paƒstwie cz∏onkowskim, wià˝àce si´ z pozbawieniem wolnoÊci na okreÊlony
czas w celu ochrony tego dziecka, wchodzi w materialny zakres zastosowania
rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczàce-
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go jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich
oraz w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, uchylajàcego
rozporzàdzenie (WE) nr 1347/2000.
2) Zgoda, o której mowa w art. 56 ust. 2 rozporzàdzenia nr 2201/2003, powinna zostaç udzielona – przed wydaniem orzeczenia o umieszczeniu dziecka poza rodzinà – przez w∏aÊciwy organ prawa publicznego. Nie wystarczy, by zgod´ wyrazi∏a
placówka, w której dziecko ma zostaç umieszczone. W okolicznoÊciach takich
jak w sprawie g∏ównej, gdy sàd paƒstwa cz∏onkowskiego, który zarzàdzi∏ umieszczenie dziecka w placówce, ma wàtpliwoÊci, czy w wezwanym paƒstwie cz∏onkowskim zgoda zosta∏a udzielona w sposób wa˝ny – gdy˝ nie by∏o mo˝liwe ustalenie w sposób pewny, jaki organ jest w tym ostatnim paƒstwie w∏aÊciwy – usuni´cie braku jest mo˝liwe w celu zapewnienia, ˝e wymóg uzyskania zgody
z art. 56 rozporzàdzenia nr 2201/2003 by∏ w pe∏ni przestrzegany.
3) Wyk∏adni rozporzàdzenia nr 2201/2003 nale˝y dokonywaç w ten sposób, ˝e orzeczenie sàdu paƒstwa cz∏onkowskiego nakazujàce przymusowe umieszczenie
dziecka w zamkni´tej placówce po∏o˝onej w innym paƒstwie cz∏onkowskim powinno – zanim zostanie wykonane w wezwanym paƒstwie cz∏onkowskim – uzyskaç stwierdzenie wykonalnoÊci w tym paƒstwie cz∏onkowskim. Aby nie pozbawiaç rozporzàdzenia jego skutecznoÊci (effect utile), orzeczenie sàdu wezwanego paƒstwa cz∏onkowskiego dotyczàce wniosku o stwierdzenie wykonalnoÊci
powinno byç wydane szczególnie szybko, a Êrodki zaskar˝enia wnoszone na takie orzeczenie sàdu wezwanego paƒstwa cz∏onkowskiego nie mogà mieç skutku zawieszajàcego.
4) Je˝eli zgoda w trybie art. 56 ust. 2 rozporzàdzenia nr 2201/2003 na umieszczenie dziecka poza rodzinà zosta∏a wydana na okreÊlony czas, nie ma ona zastosowania do orzeczeƒ przed∏u˝ajàcych ten okres umieszczenia. W takich okolicznoÊciach nale˝y wystàpiç o nowà zgod´. Orzeczenie o umieszczeniu dziecka
poza rodzinà wydane w jednym paƒstwie cz∏onkowskim i którego wykonalnoÊç
stwierdzono w innym paƒstwie cz∏onkowskim mo˝e byç wykonywane w tym
ostatnim paƒstwie cz∏onkowskim jedynie przez okres wskazany w orzeczeniu
o umieszczeniu dziecka poza rodzinà.
Podsumowujàc, w ocenie Trybuna∏u organem, o którym mowa w art. 56 ust. 2
rozporzàdzenia, powinna byç instytucja publiczna, zgoda samej placówki lub rodziny zast´pczej nie jest wystarczajàca. Zgoda powinna byç udzielona przed wydaniem orzeczenia o umieszczeniu, niemniej jednak Trybuna∏ dopuÊci∏ wyjàtkowo
mo˝liwoÊç udzielenia takiej zgody ex post, jak w okolicznoÊciach sprawy, na tle
której wydano omawiane orzeczenie, a mianowicie dla usuni´cia wàtpliwoÊci, czy
pierwotna zgoda by∏a udzielona prawid∏owo. Trybuna∏ orzek∏ tak˝e, co istotne,
˝e wspomniana zgoda nie zwalnia ze stwierdzenia wykonalnoÊci jako warunku
wykonania orzeczenia, o którym mowa w art. 56, z tym, ˝e ju˝ po stwierdzeniu
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wykonalnoÊci w pierwszej instancji mog∏oby nastàpiç wykonanie, czyli umieszczenie dziecka. Punkt 4 wskazuje, ˝e zgoda mo˝e byç udzielona na czas oznaczony.
Wówczas po up∏ywie tego czasu konieczna jest kolejna zgoda. Z tezy tej jednoczeÊnie wynika, ˝e umieszczenie w pieczy zast´pczej, o którym mowa w art. 56 rozporzàdzenia, mo˝e nastàpiç tak na czas nieokreÊlony, jak i na czas oznaczony.
Dotychczas nie by∏o wystàpieƒ zagranicznych sàdów i innych w∏aÊciwych organów, w tym tak˝e zagranicznych organów centralnych wyznaczonych na podstawie przepisów powo∏anego rozporzàdzenia, dotyczàcych potencjalnego umieszczenia, dziecka w polskiej placówce lub rodzinie zast´pczej. Niemniej jednak
wnioski takie mogà si´ wkrótce pojawiç, zw∏aszcza po omawianym orzeczeniu,
w którym Trybuna∏ przypomnia∏ o art. 56 rozporzàdzenia.
Wydaje si´ jednak, ˝e wobec braku szczególnych ale niezb´dnych unormowaƒ
w prawie polskim umieszczenie dziecka w Polsce, na podstawie art. 56 rozporzàdzenia jest obecnie niemo˝liwe. W chwili obecnej prawo polskie nie zawiera bowiem wymaganej przez Trybuna∏ procedury konsultacji i wyra˝ania zgody. Ministerstwo SprawiedliwoÊci wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo∏ecznej opracowujà za∏o˝enia takiej regulacji.
W Êwietle dotychczasowych ustaleƒ wydaje si´, ˝e organem w∏aÊciwym do wyra˝ania zgody, o której mowa w art. 56 ust. 2 rozporzàdzenia, b´dzie w Polsce sàd
opiekuƒczy, ale umieszczenie takie by∏oby mo˝liwe tylko po uzyskaniu pozytywnej
opinii w∏aÊciwego starosty w zwiàzku z jego kompetencjami wynikajàcymi z ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast´pczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z póên. zm.). Przes∏anki materialnoprawne udzielenia zgody na umieszczenie (jak np. dobro dziecka, jego zwiàzek z Polskà) znalaz∏yby si´ w tej w∏aÊnie ustawie, a procedura sàdowa – w Kodeksie post´powania
cywilnego.
Sàd opiekuƒczy orzeka∏by na posiedzeniu niejawnym. Post´powanie powinno
toczyç si´ bez udzia∏u uczestników post´powania przed sàdem lub innym organem obcego paƒstwa. Postanowienie dor´czane by∏oby sàdowi lub innemu organowi paƒstwa obcego, a tak˝e staroÊcie, który wyda∏ wspomnianà opini´. Sàd
opiekuƒczy móg∏by zwróciç si´ do sàdu lub innego organu paƒstwa obcego
o wszelkie niezb´dne dokumenty, opinie i informacje. W szczególnoÊci sàd opiekuƒczy zwraca∏by si´ o wskazanie sposobu i zasad pokrycia kosztów sprowadzenia dziecka do Polski, a je˝eli umieszczenie mia∏oby nastàpiç na czas okreÊlony
– tak˝e zasad pokrycia kosztów powrotu dziecka.
Celowe wydaje si´ te˝ uzupe∏nienie Regulaminu urz´dowania sàdów powszechnych o uprawnienie sàdów opiekuƒczych do wszczynania nowej sprawy
„Opm” w odniesieniu do dziecka umieszczonego w polskiej rodzinie zast´pczej,
czy w polskiej placówce opiekuƒczo-wychowawczej na podstawie orzeczenia sàdu
innego paƒstwa cz∏onkowskiego UE. Obj´cie umieszczenia nadzorem przez sàd
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polski wydaje si´ byç bowiem niezb´dne w ka˝dym wypadku, niezale˝nie od nabycia przez nasz sàd jurysdykcji „merytorycznej”, tj. do orzekania w sprawach
odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej. W przypadku bowiem, gdy umieszczenie nast´powa∏oby na czas okreÊlony, przejÊcie tej jurysdykcji by∏oby wàtpliwe.
Stwierdzenie zawarte w tezie pierwszej omawianego wyroku wykracza poza zagadnienia uregulowane w art. 56 rozporzàdzenia, gdy˝ dotyczy zakresu zastosowania ca∏ego rozporzàdzenia. Trybuna∏ stwierdzi∏, ˝e umieszczenie dziecka w zamkni´tej placówce opiekuƒczo-wychowawczej po∏o˝onej w innym paƒstwie cz∏onkowskim, wià˝àce si´ z pozbawieniem wolnoÊci na okreÊlony czas w celu ochrony
tego dziecka, wchodzi w materialny zakres zastosowania rozporzàdzenia. Tego rodzaju sprawy nie sà obj´te wy∏àczeniem z art. 1 ust. 3 lit. g rozporzàdzenia, zgodnie z którym rozporzàdzenie nie ma zastosowania do Êrodków podejmowanych
na skutek czynów karalnych pope∏nianych przez dzieci. Wy∏àczenie to obejmuje
nawet takie same Êrodki, jakie w Polsce orzeka si´ w ramach ingerencji we w∏adz´
rodzicielskà, np. umieszczenie w rodzinie zast´pczej. Warunkiem wy∏àczenia jest
to, ˝e Êrodki te podj´to w reakcji na pope∏nienie przez dziecko czynu karalnego.
Nie jest zaÊ istotne, czy Êrodek stosuje sàd, czy te˝ inny organ, a tak˝e, czy podstawa prawna jest kwalifikowana jako prawo prywatne, czy te˝ jako prawo publiczne. Zgodnie z wyrokiem Trybuna∏u SprawiedliwoÊci z dnia 27 listopada 2007 r.
(C-435/06) rozporzàdzenie znajduje zastosowanie tak˝e do Êrodków, które w danym paƒstwie cz∏onkowskim mogà nale˝eç do prawa publicznego. Orzeczenie to
zosta∏o wydane w sprawie, w której o umieszczeniu dzieci w rodzinie zast´pczej
zadecydowa∏a szwedzka komisja ds. opieki spo∏ecznej.
Teza pierwsza omawianego wyroku mo˝e w Polsce otworzyç dyskusj´, czy
w zakres zastosowania rozporzàdzenia nie wchodzà Êrodki orzekane na podstawie
u.p.n. w zwiàzku ze stwierdzeniem demoralizacji.
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Projekt
z dnia 27 wrzeÊnia 2012 r.

Za∏o˝enia projektu ustawy o zmianie
ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich
i ustawy – Prawo o ustroju sàdów powszechnych
I. Cel projektowanej ustawy
Projektowana ustawa dokonuje niezb´dnych zmian w ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33,
poz. 178, z póên. zm.), zwanej dalej „upn”, polegajàcych na dostosowaniu obowiàzujàcego prawa nieletnich do orzecznictwa Trybuna∏u Konstytucyjnego oraz regulacji i zaleceƒ prawnomi´dzynarodowych, s∏u˝àcych upodmiotowieniu nieletniego
i podwy˝szeniu gwarancji procesowych zarówno na etapie post´powania rozpoznawczego, jak i post´powania wykonawczego.
Opracowanie zmian w ustawie w niezb´dnym zakresie jest równie˝ wynikiem
wniosków Rzecznika Praw Obywatelskich, kierowanych do Ministra SprawiedliwoÊci w zwiàzku z realizacjà Krajowego Mechanizmu Prewencji w policyjnych izbach
dziecka, zak∏adach poprawczych, schroniskach dla nieletnich oraz m∏odzie˝owych
oÊrodkach wychowawczych. Rzecznik wskazywa∏ na brak regulacji zapobiegajàcej
przed∏u˝aniu pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka po og∏oszeniu im postanowienia o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich lub m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym, jak równie˝ na brak regulacji w przedmiocie Êrodków dyscyplinarnych i nagród dla nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich
i zak∏adach poprawczych na poziomie ustawowym.
Dokonanie proponowanych zmian stanowi ingerencj´ w treÊç ustawy w koniecznym zakresie i nie stoi na przeszkodzie dalszym pracom nad wypracowaniem
nowego modelu post´powania z nieletnimi.

II. Zakres projektowanej regulacji
1) zmiany dotyczàce zarzàdzenia obserwacji psychiatrycznej nieletniego
Projektowana ustawa zmierza do realizacji wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego
z dnia 10 lipca 2007 r. (sygn. akt SK 50/06), który odnoszàc si´ do art. 203 § 1 i 2
k.p.k., zmienionego ju˝ w 2008 r., zachowa∏ aktualnoÊç w odniesieniu do post´powania w sprawach nieletnich. Obecny przepis art. 25a upn przewiduje instytucj´
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zarzàdzenia obserwacji psychiatrycznej nieletniego, uregulowanà w sposób analogiczny do zakwestionowanego przez Trybuna∏ Konstytucyjny w przepisach Kodeksu post´powania karnego.
Proponuje si´ wprowadzenie regulacji instytucji obserwacji psychiatrycznej nieletniego w sposób zbli˝ony do regulacji zawartej w obecnym art. 203 § 1 i 2 k.p.k.
2) oznaczenie maksymalnego dopuszczalnego czasu pobytu w policyjnej
izbie dziecka
Istotnym mankamentem obecnych unormowaƒ jest brak mechanizmu zapobiegajàcego wyd∏u˝onym pobytom nieletnich zatrzymanych w policyjnych izbach
dziecka.
Proponuje si´ uzupe∏nienie przepisu okreÊlajàcego podstawy i zasady pobytu
w policyjnych izbach dziecka (obecnie art. 40 upn) o regulacj´, ˝e nieletni w razie
og∏oszenia mu postanowienia o umieszczeniu w schronisku dla nieletnich lub tymczasowym umieszczeniu w m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym, rodzinie
zast´pczej zawodowej albo w zak∏adzie lub placówce, o których mowa w art. 12,
mo˝e przebywaç w policyjnej izbie dziecka przez czas niezb´dny do przekazania
go do w∏aÊciwego oÊrodka, schroniska dla nieletnich itp., nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez okres dalszych 5 dni.
3) wykonanie orzeczenia Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka
z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie Adamkiewicz przeciwko Polsce
(skarga nr 54729/00)
W powo∏anym wyroku Trybuna∏ stwierdzi∏ naruszenie przez Polsk´ art. 6 § 1
Europejskiej Konwencji o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci m.in.
w zakresie wymogu rozpatrywania sprawy przez sàd bezstronny w post´powaniu
poprawczym.
U êróde∏ wyroku Trybuna∏u leg∏o ujawnienie przez s´dziego w treÊci postanowienia o rozpoznaniu sprawy, wydanego na podstawie art. 42 upn, przekonania
o tym, ˝e nieletni pope∏ni∏ czyn karalny, choç kwestia ta powinna byç dopiero rozstrzygana w post´powaniu poprawczym lub opiekuƒczo-wychowawczym. Ârodowisko s´dziowskie od lat podaje w wàtpliwoÊç sens wydawania postanowienia
o rozpoznaniu sprawy, traktujàc je jako czynnoÊç w gruncie rzeczy zb´dnà, przed∏u˝ajàcà post´powanie, skutkujàcà wielokrotnym i niepotrzebnym rejestrowaniem
tej samej sprawy w kilku repertoriach, powtarzaniem czynnoÊci, koniecznoÊcià dor´czania nieistotnych w przekonaniu stron pism przy jednoczesnym niebezpieczeƒstwie wydania przedwczesnego rozstrzygni´cia, czego dobitnym przyk∏adem
by∏a sytuacja opisana przez Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka.
Wyrok Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka nie wskazuje in concreto przepisów ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich, które jego zdaniem naruszajà
Konwencj´ i wymagajà korekty. Jak s∏usznie stwierdzi∏ Trybuna∏, „do (jego) zadaƒ nie
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nale˝y badanie w sposób abstrakcyjny ani ustawodawstwa, ani praktyki krajowej (...),
nale˝y do nich natomiast sprawdzenie, czy w konkretnej sprawie zosta∏y one zastosowane wzgl´dem skar˝àcego w sposób naruszajàcy art. 6 ust. 1 Konwencji.”.
W badanej sprawie Trybuna∏ dostrzeg∏ naruszenie Konwencji (art. 6 § 3c) z powodu nieuzyskania przez skar˝àcego odpowiedniej pomocy adwokackiej w trakcie post´powania wyjaÊniajàcego oraz ze wzgl´du na dopuszczenie przez sàd
dowodu z przes∏uchania nieletniego, przeprowadzonego niezgodnie z przepisem
art. 39 upn.
W tych przypadkach naruszenie Konwencji by∏o nast´pstwem wadliwego procedowania przez sàd, w tym zakresie ustawa nie wymaga zatem korekty.
Trybuna∏, stwierdzajàc naruszenie art. 6 § 1 Konwencji, zauwa˝y∏ jednoczeÊnie
nieprawid∏owoÊç polegajàcà na stwierdzeniu przez s´dziego przed wydaniem
orzeczenia koƒczàcego post´powanie, ˝e „okolicznoÊci ujawnione w toku post´powania wyjaÊniajàcego wskazujà na skar˝àcego jako na sprawc´”. Trudno uznaç,
zdaniem Trybuna∏u, by s´dzia ten nie mia∏ ju˝ wyrobionego zdania w przedmiocie
zagadnienia, którego rozstrzygni´cia mia∏ w póêniejszym terminie dokonaç. Trybuna∏ stwierdzi∏ te˝, ˝e „sam fakt podj´cia przez s´dziego decyzji przed rozpocz´ciem post´powania poprawczego nie mo˝e uzasadniç, sam w sobie, formu∏owania
ocen co do bezstronnoÊci tego s´dziego.”.
Przytoczone in extenso wypowiedzi Trybuna∏u wskazujà, ˝e sam model sàdowego procedowania przez sàd, w tym przez tego samego s´dziego, przed wydaniem orzeczenia o zastosowaniu Êrodka, nie zosta∏ zakwestionowany.
W projektowanej ustawie przewiduje si´ wprowadzenie rozwiàzania, które utrzymuje utrwalonà w polskim systemie prawnym zasad´, i˝ gospodarzem post´powania w sprawach nieletnich niezale˝nie do jego fazy jest sàd rodzinny, nie wykluczajàc to˝samoÊci personalnej s´dziego.
Poniewa˝ dotychczasowy dwuetapowy model procedowania w sprawie nieletniego przed wydaniem orzeczenia merytorycznego dawa∏ podstawy do formu∏owania wàtpliwoÊci, czy s´dzia rodzinny po przeprowadzeniu post´powania wyjaÊniajàcego, kierujàc spraw´ nieletniego do okreÊlonego trybu dalszego post´powania
rozpoznawczego, nie ma ju˝ wyrobionego poglàdu co do Êrodków, które nale˝y
wobec nieletniego zastosowaç, proponuje si´ wprowadzenie zunifikowanego
post´powania w sprawach nieletnich, polegajàce na rezygnacji z podzia∏u tego post´powania na etap post´powania wyjaÊniajàcego i post´powania rozpoznawczego: opiekuƒczo-wychowawczego albo poprawczego.
Taki zabieg pozostaje w zgodzie ze stanowiskiem wyra˝onym przez Europejski
Trybuna∏ Praw Cz∏owieka w cytowanym wy˝ej wyroku, który stwierdzi∏, ˝e to w konkretnej, badanej przez Trybuna∏ sprawie dotychczasowe regulacje zosta∏y zastosowane wzgl´dem skar˝àcego w sposób naruszajàcy art. 6 ust. 1 Konwencji. Nale˝y
wyraênie podkreÊliç, ˝e Trybuna∏ podzieli∏ poglàd, ˝e ze wzgl´du na szczególny
charakter zagadnieƒ pozostajàcych w gestii wymiaru sprawiedliwoÊci dla nielet-
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nich, ten ostatni musi w sposób konieczny przedstawiaç pewne ró˝nice w stosunku do post´powania karnego w sprawach doros∏ych. Sam fakt podj´cia przez
s´dziego decyzji przed rozpocz´ciem post´powania poprawczego równie˝ nie
mo˝e uzasadniaç sam sobie formu∏owania ocen co do bezstronnoÊci s´dziego,
natomiast w konkretnej sprawie, w przypadku, gdy s´dzia w postanowieniu o rozpoznaniu sprawy ujawni∏ swój poglàd, Trybuna∏ stwierdzi∏ naruszenie zasady rzetelnego procesu w toku post´powania wyjaÊniajàcego.
Projektowane rozwiàzanie, znoszàc m.in. obowiàzek wydawania orzeczenia
o rozpoznaniu sprawy w okreÊlonym trybie, uniemo˝liwi powielanie z∏ych praktyk,
polegajàcych na wydawaniu przez s´dziego rodzinnego orzeczenia, w którym wyra˝a on swoje przekonanie o sprawstwie nieletniego przed rozpoznaniem sprawy
na rozprawie lub posiedzeniu.
Realizacj´ celu proponuje si´ przez zastàpienie dotychczasowych przepisów
art. 33–55 upn nowym rozdzia∏em, normujàcym w ca∏oÊci przebieg post´powania,
w którym wskazuje si´ organ prowadzàcy post´powanie (sàd rodzinny), cele post´powania (gromadzenie danych o nieletnim, jego warunkach wychowawczych,
zdrowotnych i bytowych oraz przeprowadzanie innych dowodów) i najistotniejsze
czynnoÊci (w tym przede wszystkim wys∏uchanie nieletniego, jego rodziców lub
opiekuna, a w miar´ potrzeby innych osób), uprawnienie stron, obroƒców i pe∏nomocników do zg∏aszania wniosków dowodowych, a tak˝e pokrzywdzonego
do zg∏aszania takich wniosków do czasu rozpocz´cia rozprawy, okreÊlenie praw
nieletniego, w tym prawa do posiadania obroƒcy i przes∏anek do przyznania mu
obroƒcy z urz´du, a tak˝e zasady zlecania czynnoÊci kuratorowi lub Policji, mo˝liwoÊç przekazania sprawy nieletniego, za jego zgodà, szkole, do której nieletni
ucz´szcza, albo organizacji m∏odzie˝owej, sportowej, kulturalno-oÊwiatowej lub innej organizacji spo∏ecznej, do której nieletni nale˝y.
Uregulowania tego rozdzia∏u co do treÊci powinny odpowiadaç dotychczasowym rozwiàzaniom zawartym w przepisach art. 33–55 upn.
Odst´pstwa od dotychczasowych regulacji sà przede wszystkim nast´pstwem
ujednolicenia post´powania. Poniewa˝ nie przewiduje si´ wydawania postanowienia
o rozpoznaniu sprawy, którego treÊç w obecnym stanie prawnym decyduje o tym,
na jakich zasadach b´dzie procedowa∏ sàd przed wydaniem rozstrzygni´cia koƒczàcego post´powanie w sprawie, proponuje si´, by w przypadku, gdy okolicznoÊci
i charakter sprawy, a tak˝e celowoÊç zastosowania i dobór Êrodków wychowawczych
nie budzà wàtpliwoÊci, sàd rodzinny móg∏ wydaç postanowienie o zastosowaniu
Êrodków wychowawczych, o których mowa w art. 6 pkt 1–8 upn, na posiedzeniu,
tak˝e niejawnym, przy czym odpis postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym wraz z uzasadnieniem dor´cza si´ stronom, którym przys∏uguje apelacja.
W pozosta∏ych przypadkach przewiduje si´ wyznaczenie rozprawy, odbywajàcej si´ przy drzwiach zamkni´tych, chyba ˝e jawnoÊç rozprawy jest uzasadniona ze wzgl´dów wychowawczych.
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W postanowieniu koƒczàcym post´powanie w sprawie nieletniego sàd rodzinny stwierdza, czy nieletni pope∏ni∏ czyn karalny lub wykazuje przejawy demoralizacji oraz orzeka w przedmiocie zastosowania Êrodków okreÊlonych w art. 6, art. 7
§ 1 lub art. 12.
Poza zmianami wynikajàcymi z unifikacji post´powania, proponuje si´ w przepisie regulujàcym zasady zatrzymania nieletniego, który zastàpi obecnà regulacj´
z art. 40 upn, w zwiàzku z ujawnionymi w praktyce organów Êcigania wàtpliwoÊciami, wskazaç, na wzór podobnego rozwiàzania z Kodeksu post´powania karnego,
i˝ uprawnienia Policji do zatrzymania nieletniego przys∏ugujà tak˝e organom Stra˝y Granicznej, w zakresie ich w∏aÊciwoÊci. Z tych samych przyczyn proponuje si´
doprecyzowanie uprawnienia do zatrzymania nieletniego, który samowolnie przebywa poza schroniskiem dla nieletnich, m∏odzie˝owym oÊrodkiem wychowawczym
lub zak∏adem poprawczym, w sytuacji, która obecnie jest uregulowana w przepisie
art. 40 § 7 upn oraz rozszerzenie mo˝liwoÊci umieszczenia nieletniego w policyjnej
izbie dziecka w sytuacji okreÊlonej obecnie w przepisie art. 40a § 1 pkt 1 upn w razie potrzeby jego doprowadzenia.
Konsekwencjà ujednolicenia post´powania powinna byç rezygnacja z odes∏ania w przypadku stosowania Êrodka poprawczego do przepisów Kodeksu post´powania karnego (art. 20 upn), a nadto uchylenie art. 13 oraz modyfikacja (dostosowanie) art. 21, art. 22 § 1, art. 24 § 1, art. 30 § 3 i 5 ustawy.
Jednà z niezwykle istotnych, akcentowanych równie˝ w cytowanym wy˝ej wyroku Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka, gwarancji procesowych nieletniego jest jego prawo do obrony. W projektowanym modelu, tak jak obecnie, ju˝
od chwili wszcz´cia post´powania, nieletni b´dzie móg∏ mieç obroƒc´. Proponuje si´ równie˝ utrzymanie zasady, ˝e z chwilà umieszczenia w schronisku dla nieletnich nieletni musi mieç ustanowionego obroƒc´. Je˝eli interesy nieletniego i jego rodziców albo opiekuna pozostajà w sprzecznoÊci oraz w przypadku obrony
obligatoryjnej, gdy nieletni nie ma obroƒcy, prezes sàdu wyznaczy mu obroƒc´
z urz´du. Nieletni b´dzie móg∏ równie˝ z∏o˝yç wniosek o ustanowienie obroƒcy
z urz´du. Prezes sàdu uwzgl´dni wniosek, je˝eli udzia∏ obroƒcy w sprawie uzna
za potrzebny a nieletni lub jego rodzice nie sà w stanie ponieÊç kosztów wynagrodzenia obroƒcy z wyboru bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie
i rodziny. Dla pe∏niejszego zaakcentowania prawa do obrany nieletniego proponuje si´ równie˝ wyraêne wskazanie w ustawie, ˝e obroƒca nieletniego mo˝e przedsi´braç czynnoÊci procesowe jedynie na korzyÊç nieletniego, uwzgl´dniajàc jego
najlepszy interes.
Zmian o charakterze dostosowawczym b´dzie wymagaç równie˝ rozdzia∏ regulujàcy post´powanie odwo∏awcze.
Nast´pstwem rezygnacji z odes∏ania do stosowania przepisów Kodeksu post´powania karnego w post´powaniu poprawczym, w konsekwencji rezygnacji z wyodr´bniania takiego post´powania, powinna byç równie˝ nowelizacja ustawy
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z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.), polegajàca na odstàpieniu od wy∏àczenia z kognicji wydzia∏ów cywilnych sàdów okr´gowych spraw przeciwko nieletnim o pope∏nienie
czynu karalnego, je˝eli wobec nieletniego zastosowano Êrodek poprawczy lub gdy
Êrodek odwo∏awczy zawiera wniosek o orzeczenie Êrodka poprawczego.
4) uregulowanie w ustawie zasad stosowania nagród i Êrodków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w zak∏adach poprawczych
i schroniskach dla nieletnich
W dniu 28 lutego 2012 r., sygn. akt U 1/12, Rzecznik Praw Obywatelskich wystàpi∏ do Trybuna∏u Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodnoÊci § 65, § 66, § 70,
§ 71, § 72, § 73, § 74, § 90, § 91, § 93, § 94 i § 95 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 17 paêdziernika 2001 r. w sprawie zak∏adów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. Nr 124, poz. 1359, z póên. zm.) z art. 95 § 3 upn oraz
z art. 92 ust. 1 zd. 1 Konstytucji, podnoszàc ˝e system kar i nagród stosowanych
wobec nieletnich przebywajàcych w schroniskach dla nieletnich i zak∏adach poprawczych zosta∏ stworzony na poziomie rozporzàdzenia wydanego w tym zakresie bez wyraênego umocowania ustawowego, a ponadto kwestie obj´te zakwestionowanymi przepisami stanowià materi´ ustawowà.
Podzielajàc powy˝sze stanowisko proponuje si´ dodanie nowego rozdzia∏u
w dziale IV ustawy, zawierajàcego szczegó∏owe uregulowania kwestii przyznawania nagród i stosowania Êrodków dyscyplinarnych wobec nieletnich umieszczonych w zak∏adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Niezb´dne jest wprowadzenie zastrze˝enia, ˝e stosowanie nagród i Êrodków dyscyplinarnych nie mo˝e prowadziç do upokarzajàcego i poni˝ajàcego traktowania.
W odniesieniu do nagród zak∏ada si´ przyj´cie, ˝e dyrektor zak∏adu poprawczego lub schroniska dla nieletnich mo˝e stosowaç wobec wychowanka nagrody i Êrodki dyscyplinarne oraz przewiduje si´ okreÊlenie przes∏anek stosowania
nagród.
W odniesieniu do Êrodków dyscyplinarnych przewiduje si´ wyraêne okreÊlenie
przypadków ich stosowania, obowiàzku wczeÊniejszego wys∏uchania nieletniego
i zasi´gni´cia opinii zespo∏u diagnostyczno-korekcyjnego lub zespo∏u diagnostycznego. OdnoÊnie do decyzji o zastosowaniu Êrodka przewiduje si´ obowiàzek
jej sporzàdzenia na piÊmie, podania do wiadomoÊci wychowankowi i w∏àczenia
do jego akt osobowych, uwzgl´dnienia w szczególnoÊci rodzaju i okolicznoÊci zachowania nieletniego, jego stosunku do tego zachowania, dotychczasowej postawy, cech osobowoÊci i stanu zdrowia nieletniego oraz wskazania przyczyn jego
zastosowania.
Ponadto wyraênie wskazuje si´, ˝e za jedno przewinienie stosuje si´ jeden Êrodek dyscyplinarny, a w przypadku pope∏nienia przez nieletniego wi´kszej liczby
przewinieƒ, stosuje si´ jeden Êrodek dyscyplinarny odpowiednio surowszy.
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Przewiduje si´ ponadto szczegó∏owà procedur´ majàca zastosowanie w przypadku ujawnienia nowych faktów wskazujàcych na niezasadne zastosowanie
wobec nieletniego Êrodka dyscyplinarnego. JednoczeÊnie proponuje si´, w uzasadnionych przypadkach, mo˝liwoÊç zawieszenia wykonania Êrodka dyscyplinarnego, zamiany na inny. jego skrócenia lub darowania. W przypadku ponownego
przewinienia nieletniego, zawieszony Êrodek dyscyplinarny podlega wykonaniu,
chyba ˝e dyrektor postanowi inaczej ze wzgl´dów wychowawczych.
Decyzja o zastosowaniu Êrodka dyscyplinarnego podlegaç b´dzie zaskar˝eniu
do s´dziego nadzorujàcego placówk´.
5) uzupe∏nienie ustawowej regulacji w zakresie stosowania Êrodków
przymusu bezpoÊredniego wobec nieletnich
Wnioskiem z dnia 28 stycznia 2012 r., sygn. K 3/12, Prokurator Generalny wystàpi∏ do Trybuna∏u Konstytucyjnego o stwierdzenie, ˝e przepis art. 95c § 1 upn
w brzmieniu nadanym przez art. 205 pkt 20 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast´pczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), jest niezgodny
z art. 92 ust. 1 oraz z art. 41 ust. 1 w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
W ocenie Prokuratora Generalnego, ustawodawca poza regulacjà ustawowà
pozostawi∏ istotne kwestie dotyczàce stosowania wobec nieletnich Êrodków przymusu bezpoÊredniego, pozostawiajàc wbrew unormowaniom Konstytucji uregulowanie tej problematyki organowi w∏adzy wykonawczej.
Podzielajàc te wàtpliwoÊci proponuje si´ uzupe∏nienie regulacji ustawowej w dziale 4 rozdzia∏u IV ustawy o materi´ do tej pory obj´tà rozporzàdzeniem Rady Ministrów
z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i sposobu u˝ycia Êrodków przymusu bezpoÊredniego wobec nieletnich umieszczonych w zak∏adach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, m∏odzie˝owych oÊrodkach wychowawczych
i m∏odzie˝owych oÊrodkach socjoterapii (Dz. U. z 2011 r. Nr 48, poz. 248).
Rozporzàdzenie to utraci∏o moc dnia 1 stycznia 2012 r., z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast´pczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z póên. zm.),
Regulacj´ nale˝y uzupe∏niç o wyraêne zastrze˝enie, ˝e stosowanie Êrodków
przymusu bezpoÊredniego nie mo˝e zmierzaç do poni˝enia lub upokorzenia nieletniego oraz o wyraêne wskazanie, na czym polega stosowanie poszczególnych
Êrodków przymusu i przes∏anek ich stosowania.
W ustawie nale˝y równie˝ wskazaç, ˝e nieletniego, wobec którego zastosowano Êrodki przymusu bezpoÊredniego, nale˝y objàç wzmo˝onym oddzia∏ywaniem
psychologiczno-pedagogicznym.
Na dyrektora zostanie na∏o˝ony obowiàzek prowadzenia rejestru zastosowanych wobec nieletniego Êrodków przymusu bezpoÊredniego, obejmujàcy imi´, nazwisko oraz imi´ ojca nieletniego, dat´, rodzaj, przyczyn´ oraz godzin´ zastosowania i czas stosowania Êrodka. W ustawie winien znaleêç si´ równie˝ przepis przy-
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znajàcy nieletniemu prawo z∏o˝enia skargi na zastosowanie wobec niego Êrodka
przymusu bezpoÊredniego oraz zobowiàzujàcy dyrektora do niezw∏ocznego jej
przedstawienia, wraz z protoko∏em zastosowania Êrodka przymusu bezpoÊredniego, s´dziemu sprawujàcemu nadzór nad zak∏adem lub oÊrodkiem.
JednoczeÊnie przewiduje si´ upowa˝nienie Ministra SprawiedliwoÊci do okreÊlenia w drodze rozporzàdzenia szczegó∏owych warunków, jakim powinny odpowiadaç izby izolacyjne, sposobu sprawdzania warunków pobytu nieletniego w tych
izbach, szczegó∏owych warunków sprawowania opieki nad stanem zdrowia fizycznego i psychicznego nieletniego, wobec którego zastosowano Êrodek oraz szczegó∏owych warunków prowadzenia dokumentacji zwiàzanej z zastosowaniem Êrodków przymusu bezpoÊredniego, uwzgl´dniajàc cel stosowania Êrodków, formy,
w jakich mogà byç one stosowane, zwiàzanà z ich stosowaniem potrzeb´ doboru
w∏aÊciwych metod oddzia∏ywania wychowawczego na nieletniego oraz majàc
na uwadze koniecznoÊç poszanowania praw i godnoÊci nieletniego oraz zapewnienia bezpieczeƒstwa zak∏adów, schronisk i placówek. Konsekwencjà projektowanych zmian b´dzie uchylenie art. 95c § 1 upn w obecnym brzmieniu.
6) zmiana treÊci upowa˝nienia ustawowego z art. 70e upn
W toku prac legislacyjnych nad projektem rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad nieletnim przez kuratorów sàdowych, sposobu wykonywania obowiàzków przez organizacje m∏odzie˝owe lub inne organizacje spo∏eczne, zak∏ady pracy i osoby godne zaufania oraz
sposobu kontrolowania obowiàzków na∏o˝onych na rodziców lub opiekuna nieletniego, zg∏oszono zastrze˝enia do treÊç przepisu upowa˝niajàcego do wydania tego aktu. Upowa˝nienie zawiera zwrot „rozporzàdzenie okreÊli zasady i tryb wykonywania nadzoru”, który nie spe∏nia wymogu szczegó∏owego okreÊlenia spraw
przekazanych do uregulowania i mo˝e powodowaç problemy w ocenie kontroli
zgodnoÊci przepisów aktu wykonawczego z przepisem upowa˝niajàcym (por. wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2007 r., U 7/06). Proponuje si´ dostosowanie treÊci tego upowa˝nienia do wymogów art. 92 ust. 1 Konstytucji, który
przewiduje, ˝e upowa˝nienie powinno byç szczegó∏owe i powinno pozwalaç
na wydanie rozporzàdzenia w celu wykonania ustawy.
Nale˝y przy tym zauwa˝yç, ˝e zasady i tryb, o których mowa w upowa˝nieniu,
zosta∏y okreÊlone w przepisach art. 70a i n. upn, zatem akt wykonawczy powinien
uzupe∏niaç t´ regulacj´ przez okreÊlenie szczegó∏owych warunków wykonywania
nadzoru.
7) uchylenie art. 83 § 3 upn
W zwiàzku z wejÊciem w ˝ycie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z póên. zm.) w brzmieniu nadanym przepisami ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o bezpieczeƒstwie im-
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prez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1280), a nadto
– wejÊciem w ˝ycie rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeƒ przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub
doprowadzonych w celu wytrzeêwienia, pokoi przejÊciowych, tymczasowych
pomieszczeƒ przejÊciowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu post´powania z zapisami obrazu z tych pomieszczeƒ, pokoi i izb (Dz. U. poz. 638), proponuje si´ uchylenie przepisu art. 83 § 3 upn, który w zwiàzku z opisanymi wy˝ej zmianami staje si´ zb´dny.
Powo∏any wy˝ej przepis art. 15 ust. 10 ustawy o Policji upowa˝ni∏ ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych do okreÊlenia w drodze rozporzàdzenia warunków, jakim powinny odpowiadaç pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych
Policji dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeêwienia, zakres
prowadzonej dokumentacji oraz wzory dokumentów wchodzàcych w jej sk∏ad,
a tak˝e warunki, jakim powinny odpowiadaç pokoje przejÊciowe w jednostkach organizacyjnych Policji, w których mo˝na umieÊciç osoby zatrzymane lub doprowadzone na czas wykonania czynnoÊci s∏u˝bowych, oczekiwania na przewóz do pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeêwienia
albo do policyjnej izby dziecka lub doprowadzenie do jednostki penitencjarnej, warunki, jakim powinny odpowiadaç tymczasowe pomieszczenia przejÊciowe, które
mogà byç tworzone poza jednostkami organizacyjnymi Policji, w których mo˝na
umieÊciç osoby zatrzymane lub doprowadzone w zwiàzku z naruszeniem porzàdku prawnego, na czas niezb´dny do podj´cia decyzji co do dalszego zakresu
i charakteru realizowanych wobec tych osób czynnoÊci s∏u˝bowych, warunki, jakim
powinny odpowiadaç policyjne izby dziecka, regulamin pobytu osób w pomieszczeniach, pokojach i izbach, uwzgl´dniajàc ich lokalizacj´, wyposa˝enie, warunki
techniczne pomieszczeƒ i niezb´dne cz´Êci sk∏adowe, sposób przechowywania
i niszczenia zapisów obrazu z pomieszczeƒ, pokoi i izb oraz udost´pniania ich
uprawnionym podmiotom oraz warunki w∏aÊciwego zabezpieczenia utrwalonego
obrazu przed utratà, zniekszta∏ceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.
JednoczeÊnie zgodnie z art. 83 § 3 upn minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka, majàc
na uwadze stworzenie w∏aÊciwych warunków pobytu nieletnich i przestrzeganie ich
praw, wzgl´dy bezpieczeƒstwa, a tak˝e sprawnoÊç post´powania oraz odpowiednie rozdzielenie nieletnich ze wzgl´du na charakter czynów, których si´ dopuÊcili,
i stopieƒ ich demoralizacji,
Pomimo odmiennej redakcji upowa˝nieƒ, analiza aktów prawnych wydanych
na ich podstawie pozwala na stwierdzenie, ˝e obejmujà one t´ samà materi´.
W szczególnoÊci istotne znaczenie odgrywa za∏àcznik nr 12 do rozporzàdzenia
z dnia 4 czerwca 2012 r., zawierajàcy regulamin pobytu w policyjnej izbie dziecka,
który okreÊla czynnoÊci zwiàzane z przyjmowaniem nieletniego do izby i zwalnia-
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niem go z niej, z prowadzeniem depozytu, sposoby zapewnienia bezpieczeƒstwa
w izbie, zaspokojenia potrzeb edukacyjnych, bytowych i ˝ywnoÊciowych nieletniego oraz zasady kontaktu z bliskimi i obroƒcà.

III. Wyniki konsultacji spo∏ecznych
Projekt zosta∏ przekazany do zaopiniowania Pierwszemu Prezesowi Sàdu Najwy˝szego, Krajowej Radzie Sàdownictwa, prezesom sàdów apelacyjnych, Prokuratorowi Generalnemu, Krajowej Radzie Kuratorów. Rzecznikowi Praw Dziecka,
dyrektorom zak∏adów poprawczych i schronisk dla nieletnich, Stowarzyszeniu S´dziów „Themis”, Stowarzyszeniu S´dziów Polskich „Iustitia”, Stowarzyszeniu
S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce, Fundacji Dzieci Niczyje, Helsiƒskiej Fundacji Praw Cz∏owieka oraz Fundacji Mamy i Taty. Projekt przekazano równie˝ Rzecznikowi Praw Obywatelskich do wiadomoÊci.
Projekt zosta∏ pozytywnie zaopiniowany przez Krajowà Rad´ Sàdownictwa.
W wi´kszoÊci udzielonych odpowiedzi (Pierwszy Prezes Sàdu Najwy˝szego,
prezesi sàdów apelacyjnych w Lublinie, Wroc∏awiu i Poznaniu. Prezes Sàdu Okr´gowego w Gliwicach. M∏odzie˝owy OÊrodek Adaptacji Spo∏ecznej w Koszalinie)
informowano o braku uwag.
Cz´Êç zg∏oszonych uwag uwzgl´dniono, jak np. uwag´ Prezesa Sàdu Apelacyjnego w Krakowie, proponujàcego, by rozpoznawanie za˝aleƒ na zastosowanie
Êrodków dyscyplinarnych pozostawa∏o w kompetencji s´dziego wizytujàcego placówk´.
Uwzgl´dniono propozycj´ Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i doprecyzowano zakres danych osobowych, gromadzonych w rejestrze
Êrodków przymusu bezpoÊredniego, stosowanych wobec nieletnich.
Podzieliç nale˝y poglàd Wiceprezesa Sàdu Apelacyjnego w Warszawie, ˝e obserwacja psychiatryczna nieletniego powinna byç dopuszczalna nie tylko w przypadku nieletniego podejrzanego o pope∏nienie czynu karalnego, ale równie˝ w odniesieniu do nieletniego wykazujàcego przejawy demoralizacji. Jest to uwaga trafna, jeÊli mieç na uwadze treÊç art. 12 upn.
Nie podzielono wàtpliwoÊci Prezesa Sàdu Apelacyjnego w Szczecinie, w którego
ocenie pi´ciodniowy okres pobytu nieletniego w policyjnej izbie dziecka po og∏oszeniu mu postanowienia o zastosowaniu Êrodków z art. 26 lub 27 upn mo˝e okazaç si´ niewystarczajàcy. Liczba miejsc w schroniskach dla nieletnich pozwala
bowiem na wykonanie wszystkich niezb´dnych czynnoÊci zwiàzanych z umieszczeniem nieletniego w schronisku w okresie 5 dni. Podobnie elektroniczny system
kierowania do m∏odzie˝owych oÊrodków wychowawczych umo˝liwia sprawne wykonanie orzeczenia. W takich przypadkach przed∏u˝ajàcy si´ pobyt nieletnich
w izbach jest wynikiem nieprawid∏owoÊci w poszczególnych post´powaniach, nie
zaÊ oznakà braku miejsc.
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OdnoÊnie do obaw Prezesa Sàdu Apelacyjnego w Szczecinie, zwiàzanych ze
zwi´kszeniem wp∏ywu do wydzia∏ów cywilnych sàdów okr´gowych, nale˝y zauwa˝yç, ˝e obecnie liczba za∏atwieƒ w post´powaniu poprawczym w sadach rejonowych nie przekracza 1000 spraw i maleje. JeÊli za∏o˝yç, ˝e nawet w co trzeciej
sprawie wnoszony jest Êrodek odwo∏awczy, wp∏yw spraw z tej kategorii nie przekroczy 6 promili ca∏ego wp∏ywu tych sàdów.
Cz´Êç uwag dotyczy∏a mo˝liwoÊci wydawania orzeczenia w sprawie nieletniego
na posiedzeniu niejawnym. W opinii s´dziego wizytatora, nades∏anej przez Prezesa Sàdu Okr´gowego w Katowicach wskazano, ˝e procedowanie w tym trybie mog∏oby naruszyç dobro nieletniego. Z kolei Wiceprezes Sàdu Apelacyjnego w Rzeszowie podnosi∏, ˝e sporzàdzenie uzasadnienia postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym z urz´du mo˝e spowodowaç znaczne obcià˝enie s´dziów.
Nale˝y zauwa˝yç, i˝ wybór, czy w sprawie wyznaczyç posiedzenie jawne, czy
niejawne, b´dzie zawsze nale˝eç do s´dziego. Wydaje si´, ˝e w niektórych przypadkach lepszy efekt wychowawczy zostanie osiàgni´ty bez udzia∏u nieletniego,
choç nale˝y przychyliç si´ do poglàdu, ˝e tego rodzaju sytuacje b´dà i powinny
zdarzaç si´ sporadycznie. Szczególne znaczenie b´dà mieç w tym wypadku
pisemne motywy rozstrzygni´cia. Nale˝y zresztà zauwa˝yç, ˝e obowiàzek uzasadniania z urz´du orzeczeƒ wydanych na posiedzeniu niejawnym w jeszcze wi´kszym stopniu ni˝ obecnie zbli˝a to post´powanie do zasad obowiàzujàcych w post´powaniu cywilnym.
Propozycja Sàdu Okr´gowego w Katowicach, by zamiast ujednolicenia post´powania wprowadziç odejÊcie od zasady terytorialnego podzia∏u pracy w sàdach
i w domyÊle przekazaç prowadzenie post´powania rozpoznawczego, nast´pujàcego po fazie post´powania wyjaÊniajàcego, innemu s´dziemu, nie zosta∏a
uwzgl´dniona. Przede wszystkim nale˝y mieç na uwadze utrwalonà i powszechnie akceptowanà zasad´ to˝samoÊci personalnej s´dziego prowadzàcego konkretnà spraw´ nieletniego. Po drugie, w chwili obecnej brak jest mo˝liwoÊci
kadrowych w sàdownictwie rodzinnym, które w ka˝dà spraw´ nieletniego – abstrahujàc od krytykowanego powszechnie zb´dnego i kosztownego dublowania
czynnoÊci – anga˝owa∏oby co najmniej dwóch s´dziów bez szczególnie uzasadnionej potrzeby.
Krajowa Rada Kuratorów negatywnie oceni∏a propozycj´ uzale˝nienia mo˝liwoÊci przekazania sprawy nieletniego szkole, do której nieletni ucz´szcza, albo organizacji m∏odzie˝owej, sportowej itp. od zgody nieletniego, w sytuacji, gdy nieletni
pokaza∏ ju˝, ˝e nie potrafi podejmowaç odpowiedzialnych decyzji.
Nale˝y przede wszystkim zauwa˝yç, i˝ tego rodzaju przekazanie sprawy jest
traktowane jako zakoƒczenie post´powania alternatywnego wobec stosowania
Êrodków wychowawczych, w tym Êrodków z art. 6 pkt 4, 6 lub 11 upn, podobnie
jak alternatywnym w istocie sposobem zakoƒczenia post´powania jest skierowanie
sprawy do post´powania mediacyjnego, które jest mo˝liwe równie˝ wy∏àcznie
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za zgodà nieletniego. Niekiedy lepsze efekty wychowawcze przynieÊç mo˝e obdarzenie nieletniego zaufaniem i nawiàzanie z nim wspó∏pracy – takim w∏aÊnie sytuacjom ma s∏u˝yç proponowane rozwiàzanie.
W toku konsultacji spo∏ecznych zg∏oszono równie˝ szereg propozycji zmierzajàcych do g∏´bszych ni˝ za∏o˝one w projekcie zmian o charakterze systemowym.
Wiele interesujàcych propozycji w tym zakresie zg∏osi∏a Krajowa Rada Kuratorów,
jak wyraêne okreÊlenie organów post´powania wykonawczego i zakresu ich kompetencji, obni˝enie górnej granicy wykonywania niektórych Êrodków do 18 lat czy
wprowadzenie nowych Êrodków wychowawczych. Charakter dostosowawczy projektowanych zmian i wyraêne zaw´˝enie zakresu regulacji do niezb´dnych korekt
nie pozwala na uwzgl´dnienie tych propozycji.
Z tych samych przyczyn nie uwzgl´dniono propozycji Fundacji Dzieci Niczyje,
zmierzajàcych do przemodelowania pozycji procesowej pokrzywdzonego w post´powaniu w sprawach nieletnich. Zwi´kszenie uprawnieƒ pokrzywdzonego w tym
post´powaniu musi byç rozwa˝ane przede wszystkim z uwzgl´dnieniem specyficznego charakteru post´powania w sprawach nieletnich: dyskusyjna jest równie˝ teza, i˝ w obecnym stanie prawnym zakres uprawnieƒ pokrzywdzonego jest nadmiernie ograniczony.
Helsiƒska Fundacja Praw Cz∏owieka zaproponowa∏a nowelizacj´ przepisów
upn, a tak˝e ustaw procesowych i Kodeksu karnego w zwiàzku z ujawnionymi
nieprawid∏owoÊciami, polegajàcymi na pociàganiu nieletnich do odpowiedzialnoÊci karnej za sk∏adanie fa∏szywych zeznaƒ. Propozycji tej nie uwzgl´dniono,
dotyczy bowiem kwestii nie wadliwych czy nieprecyzyjnych przepisów, ale b∏´dów w praktyce orzeczniczej. Nie ulega bowiem wàtpliwoÊci, ˝e w zwiàzku z niemo˝noÊcià pouczenia nieletniego o odpowiedzialnoÊci karnej za sk∏adanie
fa∏szywych zeznaƒ nie jest mo˝liwe przypisanie nieletniemu pope∏nienia czynu
karalnego, przewidzianego w art. 233 k.k. Brak takiej mo˝liwoÊci w ˝adnym wypadku nie oznacza jednak przyzwolenia na pos∏ugiwanie si´ k∏amstwem. Nie
uwzgl´dniono równie˝ propozycji, zmierzajàcej do zmiany zasad okreÊlonych
w art. 40 § 7 upn i powrót do stanu prawnego sprzed nowelizacji tego przepisu
w 2011 r. Dokonana wówczas korekta, pozwalajàca na umieszczaniu w policyjnych izbach dziecka nieletnich, którzy samowolnie opuÊcili m∏odzie˝owy oÊrodek wychowawczy, by∏a realizacjà powszechnego w tym czasie postulatu wprowadzenia takiej regulacji. Rozwiàzanie to sprawdza si´ w praktyce i dotyczy – co
nale˝y wyraênie podkreÊliç – tych nieletnich, co do których sàd uzna∏ za uzasadnione stosowanie najsurowszego Êrodka wychowawczego wobec spe∏nienia
przes∏anek z art. 2 upn, nie sposób zatem podzielaç obaw o zagro˝enie tych
nieletnich demoralizacjà.
W zwiàzku z tym, ˝e poza ustawà o post´powaniu w sprawach nieletnich w projekcie przewiduje si´ dokonanie zmian w ustawodawstwie jedynie w niezb´dnym
zakresie, pozostajàcym w Êcis∏ym zwiàzku z tà ustawà, nie uwzgl´dniono propozy-
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cji Helsiƒskiej Fundacji Praw Cz∏owieka, by dokonaç rozszerzenia przedmiotowego w obr´bie art. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post´powaniu sàdowym bez nieuzasadnionej
zw∏oki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843, z póên. zm.).
W najbli˝szym czasie przewiduje si´ rozpocz´cie prac legislacyjnych nad
modernizacjà rozwiàzaƒ ustawowych dotyczàcych funkcjonowania zak∏adów poprawczych i schronisk dla nieletnich w zakresie przekraczajàcym niezb´dnà
interwencj´ ustawodawcy. W ramach tych prac rozwa˝one zostanà propozycje
Helsiƒskiej Fundacji Praw Cz∏owieka, dotyczàce m.in. problemu monitoringu
w tych placówkach.
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ORZECZNICTWO
Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 23 maja 2012 r.
(III CZP 21/12)*
Na pytanie Sàdu Okr´gowego w B., dot. zagadnienia prawnego: „Czy sprawa
z wniosku jednego z rodziców o ustalenie miejsca pobytu dziecka mo˝e byç rozpoznana ∏àcznie – w sk∏adzie jednego s´dziego i dwóch ∏awników ze sprawà
z wniosku drugiego z rodziców o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej tego pierwszego nad ma∏oletnim na podstawie art. 107 § 2 k.r.o. ?” Sàd Najwy˝szy
podjà∏ uchwa∏´:
Nie jest dopuszczalne zarzàdzenie przez sàd po∏àczenia w celu ∏àcznego
rozpoznania sprawy z wniosku o ustalenie miejsca pobytu dziecka ze sprawà
o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej.
Uzasadnienie
Sàd Rejonowy w B., po ∏àcznym rozpoznaniu – w sk∏adzie jednego s´dziego
i dwóch ∏awników – spraw z wniosku Z. z udzia∏em E. o ustalenie miejsca pobytu
ma∏oletniej W. oraz z wniosku E. z udzia∏em Z. o pozbawienie go w∏adzy rodzicielskiej nad ma∏oletnià, postanowieniem z dnia 30 wrzeÊnia 2011 r. oddali∏ wniosek Z.
oraz ograniczy∏ jego w∏adz´ rodzicielskà nad ma∏oletnià do prawa wspó∏decydowania w istotnych sprawach dziecka, dotyczàcych zasad wychowania, zmiany
miejsca sta∏ego pobytu, kierunku i zakresu kszta∏cenia.
Przy rozpoznaniu apelacji Z. od tego orzeczenia Sàd Okr´gowy w B. powzià∏
powa˝nà wàtpliwoÊç prawnà, sprowadzajàcà si´ do kwestii mo˝liwoÊci ∏àcznego
rozpoznania tych spraw i zagadnienie to przedstawi∏ postanowieniem z dnia 23 lutego 2012 r. do rozstrzygni´cia Sàdowi Najwy˝szemu.
W ocenie Sàdu Okr´gowego, za ∏àcznym rozpoznaniem spraw przemawia ich zaz´biajàcy si´ zakres, wzgl´dy ekonomii procesowej oraz dobro dziecka. Jest to szczególnie widoczne w okolicznoÊciach sprawy, w której spór co do wykonywania w∏adzy
rodzicielskiej dotyczy w przewa˝ajàcej mierze w∏aÊnie kwestii ustalenia miejsca sta∏ego pobytu dziecka. Ten spór sprawia, ˝e rodzice nie mogà w∏adzy rodzicielskiej wykonywaç wspólnie. Konflikt jest nasilony tak dalece, ˝e gdyby E. nie z∏o˝y∏a wniosku
o pozbawienie ojca w∏adzy rodzicielskiej, sàd by∏by zmuszony wszczàç z urz´du po-

* Uchwa∏a jest opublikowana m.in. w: Biul. SN 2012/5/11, Lex nr 1168715.
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st´powanie w tym przedmiocie na podstawie art. 107 k.r.o. Rozstrzygni´cie o w∏adzy
rodzicielskiej sprawia, ˝e nie ma ju˝ odr´bnego rozstrzygni´cia o istotnej sprawie
dziecka, jakà jest ustalenie miejsca jego pobytu, bowiem kwestia ta stanowi integralny element orzeczenia o w∏adzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania.
Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:
Przepisy prawa okreÊlajàce sk∏ad sàdu majà charakter ustrojowy, a o ich wadze
Êwiadczy sankcja niewa˝noÊci post´powania w wypadku ich naruszenia (art. 379
pkt 4 k.p.c.). Zasadà wynikajàcà z art. 47 § 1 k.p.c., który ma zastosowanie tak˝e
w post´powaniu nieprocesowym poprzez odes∏anie z art. 13 § 2 k.p.c., jest rozpoznawanie spraw w sk∏adzie jednego s´dziego. Rozpoznanie sprawy w innym sk∏adzie mo˝e nastàpiç, je˝eli stanowi tak przepis szczególny. Przepisem takim jest
art. 509 k.p.c., wskazujàcy sprawy rozpoznawane przez sàd w pierwszej instancji
w sk∏adzie jednego s´dziego i dwóch ∏awników, w tym spraw´ o pozbawienie lub
ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej. O tym zatem, w jakim sk∏adzie sàd rozpoznaje
spraw´, decyduje jej przedmiot, a nie okolicznoÊci faktyczne.
Rozpoznanie obu spraw mog∏oby nastàpiç ∏àcznie przy za∏o˝eniu, ˝e ustalenie
miejsca pobytu dziecka stanowi sk∏adnik w∏adzy rodzicielskiej. Takie za∏o˝enie jednak nie ma podstawy prawnej. O tym, jakie prawa i obowiàzki mieszczà si´ w poj´ciu w∏adzy rodzicielskiej decydujà przepisy prawa materialnego, a przede wszystkim przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego (art. 95 § 1, 96, 98, 101). Wynika
z nich, ˝e do w∏adzy rodzicielskiej zalicza si´ prawa i obowiàzki w zakresie pieczy
nad dzieckiem, zarzàdu jego majàtkiem i reprezentowania go. Kodeks rodzinny
i opiekuƒczy osobno reguluje kontakty z dzieckiem, wyraênie wskazujàc w art. 113
§ 1 w brzmieniu zmienionym ustawà z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy
– Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220,
poz. 1431), ˝e prawo i obowiàzek rodziców oraz dziecka do utrzymywania ze sobà
kontaktów jest niezale˝ne od w∏adzy rodzicielskiej. W § 2 tego przepisu okreÊlone
zosta∏o poj´cie kontaktów z dzieckiem, które w szczególnoÊci obejmuje przebywanie z nim, bezpoÊrednie porozumiewanie si´, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych Êrodków porozumiewania si´ na odleg∏oÊç, w tym ze Êrodków komunikacji elektronicznej. Przebywanie zaÊ obejmuje odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego sta∏ego pobytu. Niewàtpliwie zatem ustalenie miejsca pobytu dziecka ∏àczy si´ ze sferà kontaktów z nim, a ta, jak wskazano, jest niezale˝na od w∏adzy rodzicielskiej. Wniosek taki wynika tak˝e z brzmienia art. 4451
k.p.c., dotyczàcy post´powania w sprawie o rozwód lub separacj´, który wyraênie
rozdziela poj´cia w∏adzy rodzicielskiej i ustalenia kontaktów z dzieckiem.
Samo ustalenie miejsca pobytu dziecka przy jednym z rodziców nie pozbawia
drugiego w∏adzy rodzicielskiej ani jej nie ogranicza. Stanowisko to jest ugruntowane w orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego (por. zw∏aszcza uchwa∏´ Sàdu Najwy˝sze-
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go z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 20/11, OSNC 2012, Nr 1, poz. 4 i przytoczone
w niej wczeÊniejsze orzeczenia). Rozstrzygni´cie o miejscu pobytu dziecka jest
zatem rozstrzygni´ciem o istotnej sprawie dziecka (art. 582 k.p.c.), a nie rozstrzygni´ciem o pozbawieniu lub ograniczeniu w∏adzy rodzicielskiej, nawet w sytuacji,
w której brak porozumienia rodziców w tej kwestii stanowi g∏ówne zarzewie konfliktu. Sprawa taka nie mieÊci si´ wi´c w wyczerpujàcym wyliczeniu spraw rozpoznawanych w sàdzie pierwszej instancji w sk∏adzie jednego s´dziego i dwóch ∏awników. Kwestia ta nie mo˝e budziç wàtpliwoÊci wobec brzmienia art. 5821 k.p.c., który
w sprawach o kontakty z dzieckiem nakazuje odpowiednie stosowanie art. 582.
Po∏àczenie oddzielnych spraw w celu ∏àcznego rozpoznania lub tak˝e rozstrzygni´cia mo˝e nastàpiç, jak wynika z art. 219 k.p.c., je˝eli sà one ze sobà w zwiàzku lub mog∏y byç obj´te jednym pozwem. O tym, kiedy roszczenia mogà byç
obj´te jednym pozwem, rozstrzyga art. 191 k.p.c. Przepisy te majà zastosowanie
w post´powaniu nieprocesowym poprzez art. 13 § 2 k.p.c. Chodzi o roszczenia
jednego rodzaju, a wi´c takie, które nale˝à do jednego trybu post´powania (post´powanie procesowe lub nieprocesowe), rodzaju post´powania (zwyk∏e lub odr´bne), dla których zachodzi ta sama w∏aÊciwoÊç sàdu i jego sk∏ad. Sprawy, dla
których w∏aÊciwy jest ró˝ny sk∏ad sàdu, nie mogà byç zatem rozpoznawane ∏àcznie, chyba ˝e pozwala na to przepis szczególny. Taki wyjàtek zawiera art. 47 § 2
pkt 1 k.p.c., dotyczàcy spraw z zakresu prawa pracy, a w sprawach o rozwód i separacj´ art. 4451 k.p.c., zawierajàcy zakaz wytoczenia odr´bnej sprawy m.in.
o ustalenie kontaktów, co oznacza, ˝e rozstrzygni´cie w tym przedmiocie zapada
w orzeczeniu o rozwodzie lub separacji, a wi´c w sk∏adzie ∏awniczym. Po nowelizacji dokonanej ustawà z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 44, poz. 854) taki wyjàtek zawiera te˝ art. 4453.
Poza post´powaniem o rozwód lub separacj´ sprawy te nie mogà byç, z uwagi
na ró˝ny sk∏ad sàdu, rozpoznawane ∏àcznie. Naruszenia przepisów o sk∏adzie sàdu
nie uzasadnia, wbrew obawom Sàdu Okr´gowego, wzglàd na dobro dziecka ani
na ekonomi´ procesowà. Nie ma przeszkód, aby sprawy te zosta∏y rozpoznane
w zbli˝onym czasie, a nawet w tym samym dniu, w sk∏adzie sàdu w∏aÊciwym dla
ka˝dej z nich.
Z tych wzgl´dów podj´to uchwa∏´, jak na wst´pie.
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Uchwa∏a sk∏adu siedmiu s´dziów Sàdu Najwy˝szego
z dnia 5 czerwca 2012 r. (III CZP 72/11)
Po rozstrzygni´ciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika
Praw Dziecka we wniosku z dnia 26 sierpnia 2011 r., ZSR/500/12/2011/AK: „Czy
zgodne ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem w sprawie o rozwód, w tym tak˝e w porozumieniu „zatwierdzonym” przez sàd, zwalnia sàd z obligatoryjnego
orzekania o kontaktach z dzieckiem na zgodny wniosek rodziców o zaniechanie
orzekania o kontaktach?”, Sàd Najwy˝szy
podjà∏ uchwa∏´:
Porozumienie ma∏˝onków o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem
po rozwodzie nie zwalnia sàdu z obowiàzku orzeczenia o tych kontaktach
w wyroku rozwodowym (art. 58 § 1 k.r.o. ).
Uzasadnienie
Rzecznik Praw Dziecka, powo∏ujàc si´ na art. 10 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia
6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 ze zm.), wystàpi∏ do Sàdu Najwy˝szego o rozstrzygni´cie rozbie˝noÊci wyk∏adni art. 58 § 1 k.r.o.
przez udzielenie odpowiedzi na wskazane pytanie.
Zagadnienie przedstawione do rozstrzygni´cia Rzecznik po∏àczy∏ z treÊcià
art. 58 § 1 k.r.o. w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 3 a ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431 – dalej: „ustawa z dnia 6 listopada 2008 r.”), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 13 czerwca 2009 r. Powo∏anym przepisem wprowadzony
zosta∏ obowiàzek orzeczenia w wyroku orzekajàcym rozwód tak˝e o sposobie
utrzymywania kontaktów rodziców z dzieckiem. Zdaniem Rzecznika, od wejÊcia
w ˝ycie wymienionej ustawy niejednolicie jest rozstrzygany problem, czy w sprawie
o rozwód zgodne ustalenie przez rodziców kontaktów z dzieckiem, w tym tak˝e
w porozumieniu „zatwierdzonym” przez sàd, zgodny wniosek rodziców mo˝e spowodowaç zaniechanie orzekania przez sàd o tych kontaktach. Rzecznik podniós∏,
˝e analiza prawomocnych wyroków sàdów powszechnych orzekajàcych rozwód
wskazuje, i˝ pomija∏y one rozstrzygni´cie o kontaktach rodziców z dzieckiem, odsy∏ajàc do porozumienia zawartego przez rodziców lub powierzajàc w∏adz´ rodzicielskà obojgu rodzicom odst´powa∏y od orzekania o sposobie utrzymywania kontaktów, albo szczegó∏owo okreÊla∏y te kontakty lub ustala∏y, ˝e prawo rodziców
do kontaktów z dzieckiem jest nieograniczone. Zdaniem Rzecznika, wyk∏adnia j´-
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zykowa art. 58 § 1 k.r.o. prowadzi do wniosku, ˝e na sàdy orzekajàce rozwód na∏o˝ony zosta∏ obowiàzek orzekania o kontaktach rodziców z dzieckiem, co jest
zgodne tak˝e z zamierzonym dà˝eniem do uregulowania w tym orzeczeniu wszystkich spraw zwiàzanych z rodzinà. Kontakty z dzieckiem uj´te zosta∏y nie tylko jako
uprawnienie, ale tak˝e obowiàzek rodziców i dziecka, co oznacza, ˝e nie podlegajà one swobodnej dyspozycji rodziców. Stanowisko rodziców nie mo˝e wp∏ywaç
na zakres obligatoryjnej kognicji sàdu, która nie jest uzale˝niona od szczegó∏owoÊci i zgodnoÊci okreÊlenia przez nich kontaktów, mo˝e byç natomiast przes∏ankà
oceny zdolnoÊci rodziców do wspó∏dzia∏ania w przysz∏oÊci dla dobra dziecka oraz
decyzji o pozostawieniu w∏adzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Ponadto, skoro
plan wychowawczy, b´dàcy najbardziej po˝àdanà formà aktywnoÊci rodziców, dotyczàcà okreÊlenia stosunków rodzinnych na wypadek rozwodu, nie wp∏ywa na zakres kognicji sàdu, to tym bardziej nie powinien byç skuteczny zgodny wniosek rodziców o zaniechanie orzekania o kontaktach z dzieckiem. Nie uchyla tak˝e tego
obowiàzku sàdu dalsze wspólne zamieszkiwanie rodziców, tak jak nie ma podstaw
do pomijania rozstrzygni´ç o w∏adzy rodzicielskiej oraz o alimentach. Rzecznik
zwróci∏ uwag´, ˝e orzeczenie o kontaktach rodziców z dzieckiem stanowi minimum
gwarancji ich realizowania, co nie stoi jednak na przeszkodzie szerszym kontaktom
w odniesieniu do miejsca, czasu i cz´stotliwoÊci. Waga i spo∏eczna donios∏oÊç
funkcji opiekuƒczych wskazuje na potrzeb´ ca∏oÊciowego ich regulowania na
wypadek rozwodu ma∏˝eƒstwa rodziców, natomiast w praktyce podnoszone jest,
˝e zgodne stanowisko rodziców w kwestii kontaktów z dzieckiem nie wymaga ingerencji sàdu w stosunki rodzinne, co jest przyczynà odst´powania od orzekania
o tych kontaktach.
Prokurator Generalny opowiedzia∏ si´ za stanowiskiem, ˝e w sprawie o rozwód
zgodne ustalenie kontaktów rodziców z dzieckiem, w tym tak˝e w formie porozumienia uwzgl´dnionego w ca∏oÊci przez sàd, nie zwalnia sàdu z obowiàzku orzekania w wyroku rozwodowym o tych kontaktach.
Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:
W art. 58 § 1 k.r.o. , zarówno w poprzednio obowiàzujàcym brzmieniu, zw∏aszcza po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego oraz Kodeksu post´powania cywilnego dokonanej ustawà z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy
Kodeks rodzinny i opiekuƒczy (Dz. U. Nr 45, poz. 234), jak i nadanym mu przez
ustaw´ z dnia 6 listopada 2008 r., majàcà zastosowanie do stosunków w niej unormowanych, chocia˝by powsta∏y przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie (art. 9), ustanowiona zosta∏a zasada integralnoÊci wyroku orzekajàcego rozwód. Oznacza ona,
˝e sàd ma obowiàzek rozstrzygni´cia o wszystkich sprawach dotyczàcych rodziny,
które sà ÊciÊle ze sobà powiàzane. Mimo rozwiàzania ma∏˝eƒstwa, trwa stosunek
pokrewieƒstwa wzgl´dem wspólnych dzieci i nie zmienia si´ charakter w∏adzy ro-
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dzicielskiej, ale mo˝e dojÊç do zmiany sposobu jej wykonywania, trwa prawo i obowiàzek do utrzymywania przez rodziców kontaktów ze wspólnym dzieckiem. Te
skutki rozwodu wià˝à si´ z nakazem okreÊlenia przez sàd obowiàzków i uprawnieƒ
rodziców wzgl´dem dziecka. Wyrazem koncentracji ca∏okszta∏tu spraw dotyczàcych rodziny w sprawie o rozwód sà mi´dzy innymi art. 58 k.r.o., art. 444, 445, 4451,
4452 oraz 730 k.p.c. Podobne stanowisko wyra˝one zosta∏o w orzecznictwie Sàdu
Najwy˝szego, tak˝e w okresie obowiàzywania art. 32 ustawy z dnia 27 czerwca
1950 r. – Kodeks rodzinny (Dz. U. Nr 34, poz. 308) (uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego
z dnia 5 stycznia 1953 r., C 688/51, OSN 1954, Nr II, poz. 26; postanowienie
z dnia 15 kwietnia 1967 r., III CR 307/65, OSNCP 1967, Nr 10, poz. 188). Póêniej
wskazywano na potrzeb´ konkretyzowania rozstrzygni´ç o w∏adzy rodzicielskiej
i sposobie jej wykonywania w razie powierzenia wykonywania jej jednemu z rodziców i ograniczenia tej w∏adzy drugiego rodzica oraz uwzgl´dniania mo˝liwoÊci,
wprowadzonej w art. 58 k.r.o. , powierzania tej w∏adzy obojgu rodzicom (por.
uchwa∏a pe∏nego sk∏adu Izby Cywilnej Sàdu Najwy˝szego z dnia 18 marca
1968 r., III CZP 70/66, OSNCP 1968, Nr 5, poz. 77). Zmiana art. 58 k.r.o. , wià˝àca
si´ z ustawà z dnia 6 listopada 2008 r., nie wprowadzi∏a zmiany zasad orzekania
przez sàd rozwodowy o sprawach rodziny, która trwa po rozwiàzaniu ma∏˝eƒstwa,
a nawet sprecyzowa∏a zakres obligatoryjnej kognicji sàdu.
W orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego ukszta∏towa∏o si´ jednolite stanowisko, wywodzone z wyk∏adni j´zykowej art. 113 § 1 k.r.o. , ˝e prawo do utrzymywania przez
rodziców kontaktów z dzieckiem nie nale˝y do sfery sprawowania w∏adzy rodzicielskiej (por. uchwa∏y z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66; z dnia 26 wrzeÊnia
1983 r., III CZP 46/83, OSNCP 1984, Nr 4, poz. 49, z dnia 14 czerwca
1988 r., III CZP 42/88, OSNCP 1989, Nr 10, poz. 156, z dnia 21 paêdziernika
2005 r., III CZP 75/05, OSNC 2006, Nr 9, poz. 142, z dnia 8 marca
2006 r., III CZP 98/05, OSNC 2006, Nr 10, poz. 158 oraz postanowienia z dnia 5 maja 2000 r., II CKN 761/00, nie publ., z dnia 7 listopada 2000 r., I CKN 115/00,
OSNC 2001 Nr 3, poz. 50). Wskazane zosta∏o, ˝e jest to uprawnienie odr´bne
od w∏adzy rodzicielskiej, wynikajàce z najbli˝szego pokrewieƒstwa, ale ÊciÊle z tà
w∏adzà zwiàzane i s∏u˝y dobru dziecka. Przyj´te zosta∏o równie˝ w judykaturze,
na gruncie art. 58 § 1 k.r.o. w brzmieniu sprzed 13 czerwca 2009 r., ˝e sàd rozwodowy, ograniczajàc w∏adz´ rodzicielskà jednego z ma∏˝onków do okreÊlonych obowiàzków i uprawnieƒ w stosunku do dziecka, mo˝e okreÊliç wykonywanie prawa
do osobistych kontaktów tego rodzica z dzieckiem (por. uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66; z dnia 20 marca 1992 r., III CZP 16/92,
OSNCP 1992, Nr 9, poz. 162 i z dnia 21 paêdziernika 2005 r., III CZP 75/05). Mimo
niewymienienia wprost w art. 58 § 1 k.r.o. koniecznoÊci uregulowania w wyroku
orzekajàcym rozwód utrzymywania osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem
przyjmowano, ˝e jest ono obj´te kognicjà sàdu rozwodowego ze wzgl´du na Êcis∏y zwiàzek pomi´dzy w∏adzà rodzicielskà a kontaktami osobistymi, na co wskazy-

Rodzina i Prawo Nr 23 2012

97

wa∏a równie˝ wyk∏adnia funkcjonalna, systemowa i historyczna. Drugà zmianà
art. 58 § 1 k.r.o. wprowadzono obowiàzek zamieszczenia w takim wyroku orzeczenia o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz mo˝liwoÊç zawarcia przez ma∏˝onków
porozumienia o sposobie wykonywania w∏adzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem, które sàd uwzgl´dnia, je˝eli jest zgodne z dobrem dziecka
(art. 58 § 1 k.r.o. ). Mo˝liwoÊç pozostawienia w∏adzy rodzicielskiej obojgu rodzicom
uzale˝niona zosta∏a od ich zgodnego wniosku, przedstawienia porozumienia oraz
stwierdzenia przez sàd, ˝e zasadne jest oczekiwanie, i˝ b´dà oni wspó∏dzia∏aç
w sprawach dziecka (art. 58 § 1 a k.r.o. ). Nowelizacja art. 113 § 1 k.r.o. jednoznacznie okreÊli∏a, ˝e prawo i obowiàzek rodziców i dziecka do utrzymywania ze sobà
kontaktów jest niezale˝ne od w∏adzy rodzicielskiej.
Nowa treÊç tych przepisów nie daje podstaw do przyj´cia, ˝e sàd zosta∏ zwolniony z obowiàzku obj´cia wyrokiem ca∏okszta∏tu spraw dotyczàcych rodziny, które
zosta∏y w nich wymienione. Nie mo˝e wp∏ynàç na zaniechanie rozstrzygni´cia tych
kwestii równie˝ zgodny wniosek rozwodzàcych si´ ma∏˝onków. Na takie rozumienie art. 58 § 1 i § 1 a k.r.o. wskazuje wyk∏adnia j´zykowa, a w jej ramach u˝ycie
zwrotu „rozstrzyga”, który nie pozostawia wàtpliwoÊci, ˝e ustanawia obowiàzek
sàdu. Taki sam wniosek wynika z wyk∏adni systemowej i funkcjonalnej; skupienie
w jednym orzeczeniu wszystkich kwestii dotyczàcych rodziny uwzgl´dnia skutki
rozwodu ma∏˝onków i ukszta∏towanie spraw rodziny w zakresie, w jakim ona b´dzie trwaç po rozwiàzaniu ma∏˝eƒstwa. Na systemowà zgodnoÊç wskazuje równie˝
zmieniona treÊç art. 4451 k.p.c., dajàca pierwszeƒstwo post´powaniu w sprawie
o rozwód do rozstrzygania o w∏adzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem oraz
art. 441 i 442 k.p.c., wymagajàce prowadzenia dowodów dla wyjaÊnienia sytuacji
dzieci stron. Tylko w jednym wyjàtkowym wypadku, przewidzianym w art. 57 § 2
k.r.o. , wola stron wp∏ywa na orzeczenie sàdu. Istotne i celowe jest stworzenie tytu∏u egzekucyjnego mo˝liwego do wykorzystania w razie braku zgody lub woli do respektowania praw rodziców wzgl´dem dziecka, okreÊlonych wyrokiem rozwodowym. W uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. podkreÊlono,
˝e obligatoryjna cz´Êç wyroku rozwodowego zostaje rozszerzona na orzekanie
o kontaktach z dzieckiem (Sejm VI kadencji, druk Nr 629). Oznacza to, ˝e wyk∏adnia art. 58 § 1 k.r.o. , ukszta∏towana w orzecznictwie w okresie poprzedzajàcym t´
zmian´, uzyska∏a normatywny wyraz.
Poza sprawami, które zosta∏y obj´te art. 58 § 1 k.r.o. w poprzednim brzmieniu,
zmiana obowiàzujàca od dnia 13 czerwca 2009 r. spowodowa∏a obligatoryjne obj´cie wyrokiem orzekajàcym rozwód rozstrzygni´cia o kontaktach rodziców
z dzieckiem, wyodr´bniajàc je obok rozstrzygni´cia o w∏adzy rodzicielskiej. JednoczeÊnie przewidziana zosta∏a mo˝liwoÊç uzgodnienia przez nich spraw zwiàzanych
ze sposobem wykonywania w∏adzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem, które
mogà byç okreÊlone w porozumieniu. W razie zgodnego wniosku rodziców o pozostawienie im obojgu w∏adzy rodzicielskiej, sporzàdzenie przez nich porozumie-
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nia jest obligatoryjne. W obu wypadkach porozumienie podlega ocenie sàdu,
w odniesieniu do zgodnoÊci z dobrem dziecka, a w drugim przyj´cie go za podstaw´ orzeczenia jest uzale˝nione tak˝e od stwierdzenia, ˝e sà przes∏anki do uznania,
i˝ rodzice b´dà wspó∏dzia∏aç w sprawach dziecka. Oznacza to, ˝e od oceny sàdu
uzale˝nione jest, czy porozumienie mo˝e byç podstawà orzeczenia („uwzgl´dnienia porozumienia”) oraz pozostawienia obojgu rodzicom w∏adzy rodzicielskiej.
W treÊci wyroku musi byç zamieszczone okreÊlenie powierzenia w∏adzy rodzicielskiej, sposobu jej wykonywania oraz kontaktów z dzieckiem. Niedopuszczalne jest
natomiast odwo∏anie si´ do treÊci porozumienia jako swoistego za∏àcznika. Nawet
w razie uznania porozumienia za miarodajnie okreÊlajàce sposób wykonywania
w∏adzy rodzicielskiej i kontakty z dzieckiem, sàd powinien przenieÊç jego treÊç
do sentencji wyroku. Porozumienie nie mo˝e byç traktowane jak ugoda, a zatem
nie mo˝e doprowadziç do umorzenia post´powania w tym zakresie, nie stanowi tytu∏u egzekucyjnego. Tytu∏em takim jest orzeczenie sàdu podlegajàce przymusowemu wykonaniu, a zatem konieczne jest dok∏adne sprecyzowanie uprawnieƒ i obowiàzków ka˝dego z rodziców. JeÊli rodzice nie dojdà do porozumienia tam, gdzie
jest ono obligatoryjne, to sàd orzeka o w∏adzy rodzicielskiej przez powierzenie jej
jednemu z rodziców i ograniczeniu w∏adzy drugiego z nich do okreÊlonych uprawnieƒ i obowiàzków wzgl´dem dziecka. Stosownie do art. 113 § 1 k.r.o., w brzmieniu nadanym przez ustaw´ z dnia 6 listopada 2008 r., utrzymywanie kontaktów rodziców z dzieckiem jest prawem i obowiàzkiem zarówno rodziców, jak i dziecka.
Znaczenie tych kontaktów dla rozwoju dziecka wskazuje na potrzeb´ ich nale˝ytego okreÊlenia. Powierzenie rodzicom dokonania tego okreÊlenia w porozumieniu,
polegajàcego na sprecyzowaniu uprawnieƒ wymienionych przyk∏adowo w art. 113
§ 2 k.r.o., mo˝e wp∏ynàç na wyszczególnienie ich, stosownie do realnych mo˝liwoÊci rodziców, jak te˝ powinno u∏atwiaç respektowanie przyj´tych zobowiàzaƒ b´dàcych wynikiem przeprowadzonych negocjacji. Przepis art. 58 § 1 k.r.o. nie przewiduje mo˝liwoÊci zaniechania rozstrzygni´cia przez sàd orzekajàcy rozwód o w∏adzy rodzicielskiej nad wspólnym ma∏oletnim dzieckiem obojga ma∏˝onków i o kontaktach rodziców z dzieckiem, nawet w razie z∏o˝enia przez nich zgodnego wniosku w tym kierunku.
Z tych wzgl´dów Sàd Najwy˝szy podjà∏ powy˝szà uchwa∏´ na podstawie art. 1
pkt 1 lit. b w zwiàzku z art. 60 § 2 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r.
o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U. nr 240, poz. 2052 ze zm.).
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Doktrynalne podstawy i prawne uwarunkowania
ochrony ˝ycia ludzkiego w fazie prenatalnej
– perspektywa mi´dzynarodowa
(Warszawa, dnia 24–25 wrzeÊnia 2012 r.)
Mi´dzynarodowa konferencja prawnicza poÊwi´cona doktrynalnym podstawom
i prawnym uwarunkowaniom ochrony ˝ycia ludzkiego w fazie prenatalnej odby∏a
si´ na Uniwersytecie Warszawskim. Dostojny patronat nad konferencjà obj´∏a Jej
Królewska WysokoÊç Maria Teresa Wielka Ksi´˝na Luksemburga, a tak˝e: Jego
Ksià˝´ca WysokoÊç Paul von Oldenburg oraz Minister SprawiedliwoÊci Rzeczypospolitej Polskiej dr Jaros∏aw Gowin
Uczestników konferencji przywita∏ dr hab. Aleksander St´pkowski z Uniwersytetu Warszawskiego i Centrum Prawnego Ordo Iuris, podkreÊlajàc, ˝e jest to spotkanie teoretyków i praktyków zajmujàcych si´ prawami cz∏owieka z ró˝nych perspektyw, tak teoretycznych, jak i praktycznych. Nast´pnie dr Tomasz Sieniow z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw∏a II przybli˝y∏ informacje o Fundacji
– Instytut na rzecz Paƒstwa i Prawa, której celem jest promowanie ÊwiadomoÊci publicznej i wspieranie osób nara˝onych na wykluczenie spo∏eczne oraz tych, którzy
nie mogà sami si´ broniç. List od Prymasa Polski Arcybiskupa Józefa Kowalczyka,
z ˝yczeniami owocnych obrad naukowych, odczyta∏ ks. dr Maciej Olczyk z Prymasowskiego Wy˝szego Seminarium Duchownego w Gnieênie.
Sesja pierwszego dnia konferencji oscylowa∏a wokó∏ problematyki zatytu∏owanej „Prenatalna faza ˝ycia ludzkiego w krajowych systemach prawnych”.
Pierwszy wyk∏ad pt. „Niemieckie prawo konstytucyjne a ochrona ˝ycia ludzkiego
w fazie prenatalnej” wyg∏osi∏ prof. Christian Hillgruber z Uniwersytetu w Bonn. Prezentujàc krajowe przepisy na poziomie prawa konstytucyjnego podkreÊli∏, ˝e wspó∏czesna biomedycyna mo˝e byç b∏ogos∏awieƒstwem i przekleƒstwem dla ludzkoÊci,
poniewa˝ post´p w naukach medycznych umo˝liwi∏ ingerencj´ w proces powstawania i przemijania ˝ycia ludzkiego, co powoduje realne niebezpieczeƒstwo, ˝e cz∏owiek a nie los (przeznaczenie) b´dzie decydowa∏ o prawie do ˝ycia i Êmierci. Dlatego te˝ prezentowana tematyka, dotyczàca ludzkiego zarodka, wymaga refleksji.
Niemiecki Trybuna∏ Konstytucyjny (Verfassungsgerichtshof) dwukrotnie wypowiada∏ si´ na temat ochrony ˝ycia nienarodzonego, uznajàc prawo do ˝ycia jako
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wartoÊç autotelicznà. W 1993 r. pozostawi∏ bez odpowiedzi pytanie o to, czy zarodek jest cz∏owiekiem oraz czy stosowany w normach Konstytucji RFN, chroniàcych
godnoÊç cz∏owieka oraz gwarantujàcych prawo do ˝ycia i nietykalnoÊci osobistej,
zaimek „ka˝dy” obejmuje te˝ zarodek. Ch. Hillgruber zauwa˝y∏ jednak, ˝e z tego
orzeczenia federalnego TK mo˝na wyprowadziç wniosek, ˝e zarodek powsta∏y
w drodze in vitro podlega ochronie prawnej dot. poszanowania godnoÊci i prawa
do ˝ycia. Dalej idàce orzeczenie FTK z 1999 r. dotyczy∏o aborcji i w jego wyniku
podkreÊlono, ˝e nasciturisowi przys∏uguje ochrona prawna do ˝ycia i godnoÊci,
ale Trybuna∏ nie rozstrzygnà∏ definitywnie o statusie zarodka. Ostateczny wniosek
brzmi, ˝e wsz´dzie, gdzie istnieje ludzkie ˝ycie, przys∏uguje mu godnoÊç ludzka
i ka˝de ˝ycie, niezale˝nie od kondycji, jest równe z mocy konstytucji, która nie wartoÊciuje tego ˝ycia. FTK wyraênie opowiedzia∏ si´ przeciwko koncepcji stadialnej
ochrony ˝ycia i ró˝nicowania stopnia ochrony ze wzgl´du na wiek czy stadium rozwoju. W konsekwencji paƒstwo niemieckie jest zobowiàzane szanowaç i broniç
˝ycie ludzkie przed urodzeniem tak samo jak po urodzeniu. Niemiecki TK podniós∏,
˝e obowiàzek ochrony nie ma charakteru absolutnego, ale nie mo˝na go ustanowiç na zbyt niskim poziomie.
Prawo niemieckie pozwala na pozyskiwanie i selekcj´ komórek ludzkich (zarodków), ale jedynie w celu wywo∏ania cià˝y oraz zapewnienia ochrony prawa
do urodzenia i wychowania. Niemieckie ustawodawstwo dopuszcza sztuczne wytworzenie trzech embrionów, które mogà byç przeniesione do cia∏a kobiety jedynie za wiedzà i wolà dawców. Dawczyni i dawca ponoszà odpowiedzialnoÊç,
poniewa˝ przyj´to, ˝e rodzicielstwo nie jest spadkiem, który mo˝na przyjàç lub
odrzuciç, lecz prawem i obowiàzkiem. Uszanowano równie˝ poglàd, ˝e prawo
zarodka do ˝ycia nie mo˝e byç uzale˝nione od swobodnej oceny jakiejkolwiek
osoby trzeciej i wbrew woli kobiety nie mo˝na usunàç komórek. Prawo to nakierowane jest na ochron´ dobra dziecka i przewiduje równie˝ sytuacj´ przeniesienia zarodka do cia∏a matki zast´pczej w przypadku Êmierci matki lub innych
medycznych wypadków za zgodà rodzica biologicznego. Odrzucono mo˝liwoÊç
wykorzystania „osieroconych zarodków” w badaniach naukowych i eksperymentach. ˚ycie ludzkie nie mo˝e stanowiç Êrodka do innego celu. Prawo dziecka
mo˝e byç wykonywane tylko dla jego dobra i nie mo˝e byç inaczej wykorzystywane. Paƒstwo broni przed diagnostykà zarodka, z uwagi na naruszenie nietykalnoÊci a tak˝e ze wzgl´du na to, ˝e nie jest to zabieg leczniczy i zachodzi niebezpieczeƒstwo jego uÊmiercenia na skutek badaƒ selekcyjnych, ujawniajàcych
wady. Prawo rodziców do opieki nad dzieçmi i ich wychowania ma charakter
fiducjarny i mo˝e byç wykonywane tylko dla ich dobra, zgodnie z art. 6 ust. 2 niemieckiej ustawy zasadniczej, a tym samym nie jest prawem rozporzàdzania
godnoÊcià i ˝yciem potomstwa. Ch. Hillgruber wskaza∏, ˝e nale˝y pami´taç o absolutnie chronionej godnoÊci ludzkiej, której nie mo˝na naruszaç nawet w wypadku ograniczenia prawa do ˝ycia. Na pytanie, czy zygota i blastocysta przypo-
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minajà cz∏owieka Ch. Hillgruber odpowiedzia∏, ˝e tak, tak w∏aÊnie wszyscy wyglàdaliÊmy na poczàtku, a wiedza ta powinna kszta∏towaç naszà etyk´ i prawo,
oddajàc szacunek ˝yciu zarodka.
Ch. Hillgruber doda∏ tak˝e, ˝e w kontekÊcie zasad konstytucyjnych, niestety,
stan prawny, wynikajàcy z obowiàzujàcego w Niemczech ustawodawstwa jest zupe∏nie inny w zakresie diagnostyki prenatalnej i przedimplantacyjnej. W praktyce
sprowadza si´ do dopuszczenia aborcji lub rezygnacji z implantacji. To jest – jego
zdaniem – niezgodnoÊç mi´dzy stanem po˝àdanym oraz mi´dzy normatywnie
nadrz´dnym prawem konstytucyjnym a zwyk∏ym ustawodawstwem.
Tematyk´ orzecznictwa sàdowego dotyczàcego ochrony ˝ycia nienarodzonego
w Stanach Zjednoczonych przybli˝y∏ William Saunders z Americans United for Life
w wyk∏adzie przeprowadzonym za pomocà teletransmisji. Na wst´pie wyrazi∏ wielkà radoÊç, ˝e konferencja ta odbywa si´ w Warszawie, która – jako miejsce doÊwiadczone zaprzeczeniem wszelkich form ochrony ˝ycia – powinna poczàtkowaç
i propagowaç ochron´ ˝ycia w ca∏ym Êwiecie. Nast´pnie zauwa˝y∏, ˝e w Konstytucji USA, ani ˝adnym ustawodawstwie nie pojawia si´ s∏owo aborcja, której prawne
dopuszczenie wynika z orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego USA. Zaznaczy∏ przy tym,
˝e separacja w∏adzy wykonawczej i sàdowniczej na poziomie federalnym i stanowym mia∏a stanowiç platform´, której celem by∏o ograniczenie niektórych z∏ych
i absurdalnych praw ustanowionych przez egzekutyw´. Czternasta poprawka konstytucyjna stanowi, ˝e nie mo˝na zabieraç ˝ycia bez w∏aÊciwego postanowienia
prawnego. SN USA odrzuci∏ koncepcj´ nadania zarodkowi osobowoÊci prawnej
w 1973 r., przyznajàc kobiecie prawo do aborcji w ka˝dym czasie i bez ˝adnych
przyczyn. W kolejnych sprawach SN USA wskaza∏, ˝e szeroka definicja zdrowia zezwala na aborcj´. Potwierdzi∏ to nast´pnie w 1992 r. w∏aÊnie z powo∏aniem si´
na czternastà poprawk´ i prawo do wolnoÊci. W. Saunders podkreÊli∏, ˝e w Konstytucji USA nie ma przyzwolenia na aborcj´, ale ta Konstytucja sta∏a si´ elementem
gry politycznej. Dlatego, aby chroniç ˝ycie, ta ochrona musi byç sformu∏owana
jasnymi i precyzyjnymi s∏owami, poniewa˝ zawsze zachodzi pokusa gier interpretacyjnych i politycznych. Brak precyzyjnego ustawodawstwa w USA powoduje,
˝e z embrionami mo˝na robiç rzeczy niewyobra˝alne co powoduje, ˝e naukowe
fakty mówiàce o tym, ˝e dziecko pocz´te jest dzieckiem mo˝na ignorowaç z przyczyn politycznych. W ocenie W. Saundersa, SN USA zwróci∏ si´ niejako przeciwko
Konstytucji. Zauwa˝y∏, ˝e Polacy i Europejczycy stajà wobec tego samego problemu i zagro˝enia.
O zasadach ochrony ˝ycia ludzkiego i rodziny w Êwietle Konstytucji W´gier
(wesz∏a w ˝ycie 1.01.2012 r.) i nowej ustawy o ochronie rodziny mówi∏ György
Ciráki z Ministerstwa Zasobów Ludzkich. WyjaÊni∏ t∏o spo∏eczno-polityczne towarzyszàce przyj´ciu na W´grzech Konstytucji odnoszàcej si´ do chrzeÊcijaƒstwa,
w tym spadek populacji oraz du˝e zró˝nicowanie spo∏eczne. Paƒstwo w´gierskie
da∏o wyraz, ˝e wraz z KoÊcio∏em podejmuje si´ ochrony ˝ycia i wartoÊci istotnych
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dla narodu w´gierskiego, czego oznakà jest odniesienie si´ w preambule do
Króla Stefana, który zbudowa∏ paƒstwo oparte na wartoÊciach chrzeÊcijaƒskich.
Na podobnych wartoÊciach wyra˝onych w ustawie zasadniczej opiera si´ ustrój
Irlandii, Bu∏garii i Grecji. G. Ciráki zaznaczy∏, ˝e Konstytucja w´gierska wpisuje si´
w pewnà tradycj´ Europy, wspólne dziedzictwo wartoÊci duchowych i moralnych,
podkreÊlajàc, ˝e Traktat Lizboƒski odnosi si´ do podobnych êróde∏. Konstytucja
w´gierska proklamuje prawo do ˝ycia i ochron´ zarodka od momentu pocz´cia.
Rodzina jest niezale˝nà wspólnotà, majàcà swe êród∏o w historii ludzkoÊci
przed powstaniem idei paƒstwowoÊci, dlatego W´gry zdecydowa∏y chroniç prawa
rodzinne i prawo do ˝ycia w kontekÊcie narodu. Tym samym paƒstwo w´gierskie
uznaje zastane fakty i promuje – za instrumentami mi´dzynarodowymi – podejÊcie
prorodzinne w perspektywie spo∏ecznej i ekonomicznej.
Po tym nastàpi∏a o˝ywiona dyskusja. Szereg pytaƒ dotyczy∏o eugeniki, m.in.
podnoszono problem pogodzenia zakazu eugeniki z prawem do aborcji. Ch. Hillgruber poinformowa∏, ˝e jego wyk∏ad dotyczy∏ regulacji konstytucyjnej, ale wed∏ug
ustawy uchwalonej w ubieg∏ym roku diagnostyka preimplantacyjna jest dopuszczalna. Jest te˝ diagnostyka prenatalna, która umo˝liwia aborcj´ w niektórych przypadkach. W kwestii zap∏odnienia in vitro powiedzia∏, ˝e czasami zdarzajà si´
przypadki, ˝e kobieta ju˝ po powstaniu embrionu zmienia zdanie i nie mo˝na jej
przymuszaç do implantacji. W sprawie aborcji tylko kobieta podejmuje decyzj´.
Kolejny panel poÊwi´cony by∏ karnoprawnej ochronie ˝ycia. Tematyk´ „Polskie
prawo karne a ochrona osób nienarodzonych” przybli˝y∏a dr Ma∏gorzata Ga∏àzka
z KUL. Konstytucja RP stanowi standardy ochrony ˝ycia, dajàc tym samym podstawy do kszta∏towania dalszych, szczegó∏owych przepisów prawnych. M. Ga∏àzka
podnios∏a, ˝e nie mo˝na si´ zgodziç z poglàdem, ˝e milczenie Konstytucji w zakresie ochrony prenatalnej jest zgodà na jej zupe∏ny brak. Równie˝ Trybuna∏ Konstytucyjny dnia 28 maja 1997 r. (K. 26/96) stwierdzi∏, ˝e nie mo˝na ró˝nicowaç wartoÊci ˝ycia ze wzgl´du na jego fazy rozwojowe lub inne powody. ˚ycie ludzkie jest
dobrem chronionym przez prawo karne ale polskie prawo karne ró˝nicuje zakres
tej ochrony prawnej – podnios∏a M. Ga∏àzka – w zale˝noÊci od stadium rozwoju;
istniejà odr´bne przepisy penalizujàce czyny przeciwko ˝yciu ludzkiemu ale zagro˝one ró˝nymi sankcjami. PodkreÊli∏a równie˝, ˝e s∏ownikowe znaczenie „pocz´cia”
jest równe „zap∏odnieniu” a tak˝e przywo∏a∏a uchwa∏´ Sàdu Najwy˝szego z dnia
26 paêdziernika 2006 r. (I KZP 18/06), z której wynika, ˝e jest „dziecko pocz´te”
a po narodzeniu (od chwili porodu) – „cz∏owiek, dziecko”, oceniajàc takà interpretacj´ jako prawid∏owà.
Z kolei dr hab. Micha∏ Królikowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci przedstawi∏ rozwa˝ania o przenoszeniu argumentów bioetycznych
do figur prawnych. PodkreÊli∏, ˝e Trybuna∏ Konstytucyjny rozstrzygnà∏, i˝ co si´ tyczy zasady godnoÊci i jej ochrony nie stosuje si´ przepisów konstytucyjnych o zasadzie proporcjonalnoÊci. GodnoÊç cz∏owieka albo si´ szanuje, albo si´ jej nie sza-
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nuje, nara˝ajàc na odpowiedzialnoÊç prawnà. DelikatnoÊç materii wymusza zastosowanie zasady ostro˝noÊci w kwestii oceny momentu rozpocz´cia ochrony ˝ycia
ludzkiego, zak∏adajàcej, ˝e jeÊli si´ nie wie, kiedy coÊ si´ zacz´∏o, to lepiej si´gnàç
wczeÊniej. M. Królikowski odniós∏ si´ tak˝e do przywo∏anego przez M. Ga∏àzk´
orzeczenia TK, wykazujàcego spór mi´dzy dwoma poglàdami dotyczàcymi podmiotowej czy przedmiotowej ochrony ˝ycia cz∏owieka (cz∏owieka jako podmiotu
praw czy ˝ycia ludzkiego jako wartoÊci konstytucyjnej).
Przedstawiona problematyka wywo∏a∏a o˝ywionà dyskusj´, w ramach której zaproponowano m.in. narzucenie ram prawnych dla technik medycznych, bowiem
obecnie prawo najcz´Êciej sankcjonuje tylko ju˝ zastany stan faktyczny wynikajàcy z mo˝liwoÊci medycznych, np. handlu Êrodkami wczesnoporonnymi, komórkami rozrodczymi etc. Podniesiono, ˝e prawa dziecka, na stra˝y których stoi Rzeczniku Praw Obywatelskich, sà wartoÊcià konstytucyjnà. Zadano równie˝ pytanie,
które pozosta∏o bez czytelnej odpowiedzi: jak to jest mo˝liwe, ˝e ˝ycie ludzkie w fazie prenatalnej w prawie karnym nie jest ˝yciem cz∏owieka? Zauwa˝ono równie˝
i podkreÊlono, ˝e w sprawie Tysiàc przeciwko Polsce Europejski Trybuna∏ Praw
Cz∏owieka zbudowa∏ prawo proceduralne matki pomijajàc kwesti´ prawa podmiotowego dziecka (skarga Nr 5410/03 dost´pna na http://bip.ms.gov.pl/pl/prawaczlowieka/europejski-trybunal-praw-czlowieka/orzecznictwo-europejskiegotrybunalu-praw-czlowieka/orzeczenia-w-sprawach-dotyczacych-polski/rok-2007).
Prof. José Miguel Serrano-Ruiz Calderon z University Complutense w Madrycie
omówi∏ problematyk´ eugeniki prenatalnej i jej prawnà argumentacj´. Na wst´pie
przypomnia∏ proces Roe przeciwko Wade, który zosta∏ rozstrzygni´ty na poczàtku
lat 70-tych przez Sàd Najwy˝szy USA. W wyniku tej sprawy aborcja zosta∏a uznana w USA za legalnà przez ca∏y okres cià˝y (z niewielkimi dopuszczalnymi ograniczeniami w ostatnich trzech miesiàcach cià˝y), co oznacza do dziÊ, i˝ w wyniku tej
decyzji USA majà najbardziej liberalne przepisy dotyczàce legalnoÊci przerywania
cià˝y w zachodnim Êwiecie. Sàd uzna∏, ˝e wi´kszoÊç przepisów zakazujàcych
aborcji stanowi naruszenie konstytucyjnego prawa do ochrony prywatnoÊci (to
znaczy sprzeciwi∏ si´ ingerencji paƒstwa w tej dziedzinie, decyzj´ o aborcji pozostawiajàc kobiecie), co spowodowa∏o zmian´ przepisów w 48 na 50 stanów USA.
Decyzja SN uczyni∏a prawo do aborcji „fundamentalnym prawem konstytucyjnym”
ka˝dej kobiety, co oznacza, ˝e ˝aden przepis prawa nie mo˝e si´ temu prawu
sprzeciwiaç, ani go ograniczaç ale w praktyce wprowadzono jednak szereg ograniczeƒ, takich jak np. wycofanie finansowania aborcji z wi´kszoÊci funduszy stanowych. Nast´pnie wyrazi∏ poglàd, ˝e filozofia eugeniki, wyra˝ana przez sukcesorów
poglàdu naturalnej selekcji znajduje swe podstawy w darwinizmie i zak∏ada ulepszenie rodzaju ludzkiego poprzez eliminacj´ s∏abych jednostek. Wydawa∏oby si´,
˝e podejÊcie do eugeniki zmieni∏o si´ po doÊwiadczeniach II wojny Êwiatowej.
Sprawa Costa i Pavan przeciwko W∏ochom (skarga nr 54270/10), w∏oskiej pary,
która chcia∏a zgody we W∏oszech na procedur´ in vitro i selekcj´ zarodków przed
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zabiegiem, ˝eby nast´pne dziecko urodzi∏o si´ zdrowe (powodowie mieli jednà
córk´ chorà na mukowiscydoz´), zosta∏a rozstrzygni´ta przez ETPCz na korzyÊç
w∏oskiej pary. ETPCz stwierdzi∏ naruszenie art. 8 EKOPC, zwracajàc uwag´ na niespójnoÊç prawa w∏oskiego, które dopuszcza∏o in vitro w ÊciÊle okreÊlonych wypadkach (m. in. niep∏odnoÊç), ale pozbawi∏o t´ par´ uzyskania zgody na zabieg in vitro
po∏àczony z eliminacjà zarodków-nosicieli choroby. Jednym z argumentów skar˝àcych by∏o to, ˝e w∏oskie prawo dopuszcza aborcj´ terapeutycznà ze wzgl´dów
zdrowotnych. Mogliby wi´c, choç brzmi to okrutnie, staraç si´ o zdrowe dziecko
do skutku, dokonujàc kolejnych aborcji, podczas gdy oni chcieli zgody na innà,
znacznie mniej drastycznà drog´. W konsekwencji sàd w∏oski wyrazi∏ zgod´ na jednorazowà selekcj´ zarodków na potrzeby in vitro w przypadku pary, która cierpia∏a na ci´˝kà wad´ genetycznà.
Powy˝szà tematyk´ rozwinà∏ dr Olgierd Pankiewicz z Centrum Prawnego – Ordo
Iuris, odnoszàc si´ do Konstytucji RP i przepisów ustawowych. Zauwa˝y∏, ˝e has∏o
zwolenników eugeniki: „cierpienie jest z∏em, wi´c wyeliminujmy cierpienie” wprost
prowadzi do eliminacji cz∏owieka, który cierpi. Rodzicielstwo zak∏ada rezygnacj´ rodziców z w∏asnych dóbr na rzecz dobra wspólnych dzieci i takà postaw´ powinno
wspieraç spo∏eczeƒstwo poprzez zapewnienie pomocy, opieki zdrowotnej.
Dr Thomas Piskernigg z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Austrii przybli˝y∏ êród∏a koncepcji wrongful birth, wrongful concetion i wrongful life w austriackim
systemie prawnym, zadajàc na wst´pie pytania: 1/ co b´dzie gdy upoÊledzone
dziecko urodzi si´ czy zostanie poddane aborcji, jeÊli diagnoza okaza∏aby si´ b∏´dna; 2/ jakie b´dà skutki pocz´cia dziecka mimo nieskutecznej antykoncepcji lub
sterylizacji oraz 3/ czy w takim przypadku rodzicom przys∏uguje odszkodowanie
w wyniku doznania szkody (w prawie austriackim: ka˝dy uszczerbek w prawach
majàtkowych lub osobistych). Kwestie te omówi∏ na kanwie wyroku austriackiego
Sàdu Najwy˝szego (Oberster Gerichtshof) z dnia 25 maja 1999 r. (1Ob 91/99k),
zgodnie z którym sàd nakaza∏ osobom, odpowiedzialnym za b∏´dnà diagnoz´ i niezastosowanie aborcji upoÊledzonego dziecka, zadoÊçuczynienie, zasàdzajàc rekompensat´ za dodatkowe wysi∏ki rodziców zwiàzane z niepe∏nosprawnoÊcià
dziecka. Wyrok ten opar∏ na uznaniu, ˝e utrzymanie dziecka nale˝y postrzegaç
jako szkod´ w rozumieniu austriackiego Kodeksu cywilnego oraz, ˝e aborcja niepe∏nosprawnego dziecka, zapobiegajàca „obcià˝eniom zwiàzanym z utrzymaniem”, by∏a mo˝liwa do przeprowadzenia zgodnie z prawem ale nie zosta∏a dokonana ze wzgl´du na b∏´dnà diagnoz´. Z kolei w innej sprawie SN wyrokiem z dnia
14 wrzeÊnia 2006 r. odrzuci∏ powództwo rodziców o odszkodowanie za utrzymanie
narodzonego dziecka, stwierdzajàc, ˝e utrzymania dziecka nie mo˝na by∏o postrzegaç jako szkod´ w rozumieniu austriackiego Kodeksu cywilnego.
Powy˝sze sprawy doprowadzi∏y do dualizmu linii orzeczniczych, przyczyniajàc
si´ do prezentowania ró˝nych poglàdów prawno-naukowych, na które najwi´kszy
wp∏yw mia∏ spór mi´dzy pozytywizmem prawniczym a zwolennikami prawa natury.
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Dyskusje prowadzone sà szczególnie w konstytucyjnoprawnej literaturze. W Konstytucji austriackiej brak jest ogólnej zasady ochrony godnoÊci ludzkiej i nie ma
mowy o prawie podstawowym chroniàcym godnoÊç cz∏owieka. Mo˝na znaleêç
tylko odniesienia do godnoÊci cz∏owieka. Ze wzgl´du jednak na obowiàzywanie
równie˝ dokumentów mi´dzynarodowych dotyczàcych praw cz∏owieka, które wymieniajà godnoÊç cz∏owieka jako za∏o˝enie podstawowe, nie mo˝na podwa˝aç
zasadniczego znaczenia ochrony godnoÊci cz∏owieka dla regulacji ustawowych,
takich jak np. prawo do odszkodowania. Austriacki Trybuna∏ Konstytucyjny (Verfassungsgerichtshof) okreÊli∏ (VfSlg 13635/1993), ˝e „˝aden cz∏owiek nie mo˝e byç
nigdy postrzegany i traktowany jak zwyk∏y Êrodek do osiàgni´cia jakichkolwiek
celów”, a godnoÊç ludzkà okreÊli∏ jako „ogólnà zasad´ wyznaczajàcà system
wartoÊci porzàdku prawnego”. W niedawnym orzeczeniu VfGH (U 466/11 ua,
Abschnitt 5.5.) stwierdzono, ˝e „równie˝ prawa gwarantowane przez Kart´ Praw
Podstawowych mogà byç dochodzone przez Trybuna∏em Konstytucyjnym jako
prawa gwarantowane w konstytucji oraz, ˝e w zakresie obowiàzywania Karty Praw
Podstawowych stanowià miernik w procedurze generalnej kontroli norm.”. Dotyczy
to na pewno przypadków, w których gwarancja wynikajàca z Karty Praw Podstawowych cechuje si´ podobnym sposobem sformu∏owania i stopniem precyzji co konstytucyjnie gwarantowane prawa w Austrii.
Zdaniem referenta, w prawie austriackim nie mo˝na ustanowiç odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej za utrzymanie dziecka wynikajàcej z b∏´dnej diagnozy prenatalnej, nieskutecznej aborcji, sterylizacji czy antykoncepcji, bowiem wzbudza∏oby to
co najmniej wàtpliwoÊci z perspektywy ochrony godnoÊci ludzkiej. Wed∏ug austriackiego Kodeksu cywilnego nawet dziecko nienarodzone ma od momentu pocz´cia
prawo do ochrony i posiada podmiotowoÊç prawnà na równi z dzieckiem narodzonym. Dominuje poglàd, ˝e paƒstwo nie mo˝e p∏aciç odszkodowania np. za przeprowadzenie sterylizacji, ale istnieje mo˝liwoÊç odpowiedzialnoÊci prawnej i obcià˝enia
odszkodowaniem z tytu∏u utrzymania urodzonego dziecka w niektórych, precyzyjnie okreÊlonych przypadkach, np. lekarza za b∏àd w sztuce lekarskiej lecz nie
za urodzenie dziecka. W prawie austriackim najwa˝niejsze jest pocz´cie i w tym momencie dziecko uzyskuje podmiotowoÊç prawnà. W latach 2006 i 2010 w Austrii
podj´to inicjatywy ustawodawcze dà˝àce do kategorycznego wykluczenia roszczeƒ
odszkodowawczych za utrzymanie dziecka.
T. J. Piskernigg przybli˝y∏ równie˝ ostatnio wydany wyrok Trybuna∏u SprawiedliwoÊci Unii Europejskiej z dnia 18 paêdziernika 2011 r. z wniosku z∏o˝onego w trybie prejudycjalnym przez Bundesgerichtshof w Niemczech w sprawie Oliver Brüstle
przeciwko Greenpeace eV (C-34/10, publ. w Dz. U. UE z 10.12.2011, 2011/C
362/07), dotyczàcy odczytania poj´cia „embrion” w rozumieniu art. 6 (2) lit. c dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz. U. UE L 213, s. 13).
Z motywów wst´pnych dyrektywy TSUE wywiód∏, ˝e poj´cie „embrion” nale˝y in-
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terpretowaç szeroko, tak˝e ze wzgl´du na godnoÊç cz∏owieka. TSUE uzna∏, ˝e embrionem ludzkim jest ka˝da ludzka komórka jajowa poczàwszy od jej zap∏odnienia,
ka˝da niezap∏odniona ludzka komórka jajowa, w którà wszczepiono jàdro komórkowe pochodzàce z dojrza∏ej komórki ludzkiej oraz ka˝da niezap∏odniona komórka
jajowa, która zosta∏a pobudzona do podzia∏u i dalszego rozwoju w drodze partenogenezy, stwierdzajàc, ˝e zap∏odnienie, klonowanie, ale tak˝e sama partenogeneza mo˝e „zapoczàtkowaç proces rozwoju jednostki ludzkiej”. Z tego wyprowadzi∏ konkretne zakazy majàce chroniç embrion. W zakresie powy˝szej dyrektywy
dozwolone sà wy∏àcznie dzia∏ania dla celów terapeutycznych lub diagnostycznych,
które sà stosowane do embrionu ludzkiego i sà dla niego u˝yteczne. Wy∏àczone sà
natomiast dzia∏ania, które obejmujà wykorzystanie embrionów ludzkich do celów
przemys∏owych, handlowych lub naukowych oraz gdy procedura techniczna b´dàca przedmiotem wniosku patentowego wymaga uprzedniego zniszczenia embrionów ludzkich lub ich u˝ycia jako materia∏u wyjÊciowego, bez wzgl´du na stadium,
w którym do tego dochodzi.
Tematyka wyk∏adów drugiego dnia konferencji odnosi∏a si´ do poczàtkowej fazy
˝ycia ludzkiego w perspektywie filozoficzno-mi´dzynarodowej.
Pierwszy wyk∏ad wyg∏osi∏a prof. Paloma Durán y Lalaguna z University Complutense w Madrycie, za poÊrednictwem teletransmisji, na temat poj´cia
„Gender” i ochrony praw cz∏owieka. Gender (ang.) odnosi si´ do kwestii p∏ci kulturowej lub p∏ci spo∏ecznej, gdzie sprawa p∏ci biologicznej pozostaje na uboczu.
Gender, nazywany spo∏eczno-kulturowà to˝samoÊcià p∏ciowà, oznacza role spo∏eczne, zespó∏ cech i zachowaƒ, ról p∏ciowych i stereotypów przypisanych kobietom i m´˝czyznom przez spo∏eczeƒstwo oraz kultur´. Idea ta zwiàzana jest z ruchem feministycznym, w pewnym sensie promujàcym równoÊç mi´dzy kobietà
a m´˝czyznà. Historycznie feminizm w poczàtkach XX w. i wczeÊniej by∏ ruchem
bardzo radykalnym oraz agresywnym z uwagi na znacznà nierównoÊç mi´dzy
kobietà a m´˝czyznà. W nast´pnym etapie, nazywany umiarkowanym, skupi∏ si´
na poszukiwaniu równoÊci by w aktualnych czasach podejmowaç konkretne polityki zmierzajàce do ∏àczenia zatrudnienia i aktywnego udzia∏u kobiet w spo∏eczeƒstwie z rolà (macierzyƒstwem) kobiety. W tym okresie w politykach krajowych, ale tak˝e mi´dzynarodowych, na postulat równoÊci mogà powo∏ywaç si´
tak m´˝czyêni jak i kobiety. W XX w. przewa˝a∏o jednak przekonanie, ˝e np. aborcja stanowi realizacj´ praw kobiety i m´˝czyzna pozostawa∏ na boku. Unia Europejska próbuje wprowadziç m´˝czyzn do debaty na temat równoÊci – podkreÊli∏a P. D. Lalaguna, poniewa˝ w Êwietle praw cz∏owieka nie ma odr´bnych, specyficznych praw dla kobiet, które powinny byç tylko np. obj´te wi´kszà ochronà
zdrowia z uwagi na macierzyƒstwo.
Dr hab. A. St´pkowski dokona∏ krytycznej analizy m.in. filozofii Petera Singera
i jego nast´pców relatywizujàcych ochron´ prawa do ˝ycia dziecka tak˝e po urodzeniu. PodkreÊli∏, ˝e akceptacja takich stanowisk oznacza, ˝e cele i interesy ludzi
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mogà stanowiç usprawiedliwienie przemocy wobec s∏abszych, co prowadzi do depersonalizacji, dehumanizacji cz∏owieka, i takie poglàdy we wspó∏czesnym Êwiecie, po doÊwiadczeniach minionego wieku sà przera˝ajàce.
Nicolas T. Nikas JD – Prezes Fundacji Bioetycznej w USA, nawiàzujàc do nauki
KoÊcio∏a Katolickiego (Jana Paw∏a II i Benedykta VI) podkreÊli∏, ˝e demokracja bez
wartoÊci zamienia si´ w zawoalowany totalitaryzm.
Dr Jane Adolphe z Ave Maria School of Law w USA, cz∏onek adwokatury
w Nowym Yorku (USA) oraz w Albercie (Kanada), dzia∏a∏a przy ONZ oraz Mi´dzynarodowym Trybunale Karnym – zaprezentowa∏a antropologiczne uwarunkowania sposobu pojmowania praw cz∏owieka oraz rodziny na gruncie prawa mi´dzynarodowego.
Na uwag´ zas∏uguje równie˝ komentarz by∏ego s´dziego Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka Javiera Borrego z Hiszpanii do linii orzeczniczej ETPCz w zakresie prawa do aborcji w oparciu o regu∏y dotyczàce prawa do prywatnoÊci kobiety a nie prawa do ˝ycia i wykluczenie roli ojca. Zwróci∏ uwag´, ˝e Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz∏owieka tworzy pewien system ochrony z Europejskim
Trybuna∏em, odpowiedzialnym za interpretowanie jej zapisów i jest instrumentem
˝ywym, zapewniajàcym dost´p do Trybuna∏u przeci´tnemu obywatelowi. Sà jednak sprawy stanowiàce próby wp∏ywania organizacji na interpretacj´ zapisów Konwencji przez Trybuna∏, wyszukujàcych skrajne przypadki, w celu niejako wymuszenia zmian prawa krajowego w wyniku orzecznictwa ETPCz. Trybuna∏ jednak stoi
na stanowisku, ˝e nie mo˝e zast´powaç parlamentów krajowych w zakresie stanowienia prawa i mo˝e jedynie interpretowaç prawa krajowe w kontekÊcie i duchu
Konwencji o Ochronie Praw Cz∏owieka.
J. Borrego przypomnia∏, ˝e ETPCz rozpatrywa∏ sprawy dot. ˝ycia nienarodzonego w konfrontacji z innymi prawami matki. W 2004 r. rozstrzyga∏ w sprawie
Vo przeciwko Francji (skarga Nr 53924/00) z punktu widzenia przestrzegania standardu prawa do ˝ycia. W sprawie tej lekarz rozpoczà∏ czynnoÊci zmierzajàce
do usuni´cia mechanicznego Êrodka antykoncepcyjnego, ale omy∏kowo podjà∏ te
czynnoÊci wobec innej kobiety, która b´dàc w cià˝y zg∏osi∏a si´ na badania kontrolne i tylko nosi∏a to samo nazwisko co kobieta oczekujàca w tym samym czasie
na wykonanie tej us∏ugi. W toku zabiegu dosz∏o do nieodwracalnego uszkodzenia
p∏odu, które spowodowa∏o jego Êmierç. Rodzice doprowadzili do wszcz´cia
dwóch post´powaƒ przeciwko lekarzowi: cywilnego (o zadoÊçuczynienie i odszkodowanie) oraz karnego (domagajàc si´ skazania lekarza za nieumyÊlne
zabójstwo). Sàdy francuskie nie skaza∏y lekarza w post´powaniu karnym za nieumyÊlne zabójstwo stwierdzajàc, ˝e francuska ustawa karna nie okreÊla jednoznacznie, czy „nieumyÊlnym zabójstwem” jest tak˝e doprowadzenie do Êmierci
p∏odu. Sàd francuski podkreÊli∏, ˝e podstawowà zasadà rzàdzàcà ponoszeniem
odpowiedzialnoÊci karnej jest to, ˝e w czasie pope∏nienia danego czynu musi istnieç przepis precyzyjnie okreÊlajàcy czyn zabroniony. Vo wystàpi∏a do Trybuna∏u
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ze skargà przeciwko Francji twierdzàc, ˝e wy∏àczenie we francuskim porzàdku
prawnym mo˝liwoÊci pociàgni´cia do odpowiedzialnoÊci karnej lekarza, który
spowodowa∏ Êmierç p∏odu, narusza obowiàzek wynikajàcy z art. 2 Konwencji. Trybuna∏ wzià∏ pod uwag´ fakt, ˝e na gruncie art. 2 Konwencji nie sposób jednoznacznie przyjàç, by p∏ód podlega∏ takiej samej ochronie, jak cz∏owiek od chwili
narodzin oraz to, i˝ istnia∏y rozbie˝noÊci mi´dzy zakresami ochrony p∏odu ludzkiego, okreÊlanymi w porzàdkach prawnych Paƒstw-Stron EKOPCz. Trybuna∏ nie
uzna∏ si´ jednak w∏aÊciwym do ustanawiania jednolitych standardów moralnych
dla ca∏ej Europy i nie znalaz∏ argumentów, aby jednoznacznie rozstrzygnàç wàtpliwoÊci w tej mierze. W dalszej kolejnoÊci Trybuna∏ podkreÊli∏, ˝e co prawda
sprawca czynu nie zosta∏ skazany w post´powaniu karnym, ale rodzice dziecka
mieli realnà mo˝liwoÊç dochodzenia odszkodowania i zadoÊçuczynienia w post´powaniu cywilnym. To zaÊ wyczerpywa∏o w wystarczajàcy sposób – zdaniem Trybuna∏u – obowiàzek ochrony p∏odu, wynikajàcy z art. 2 EKOPCz.
Póêniej podobny problem rozpatrywany by∏ w sprawie Tysiàc przeciwko Polsce
z punktu widzenia prawa do prywatnoÊci (art. 8 EKOPCz). ETPCz rozpatrywa∏ równie˝ w 2010 r. spraw´ A.B.C. przeciwko Irlandii (skarga nr 25579/05). Konstytucja
Republiki Irlandii chroni prawo do ˝ycia p∏odu i zgodnie z orzeczeniem irlandzkiego Sàdu Najwy˝szego z 1992 r. aborcja jest dopuszczalna wyjàtkowo, w przypadkach, gdy cià˝à stanowi realne zagro˝enia dla ˝ycia matki. Skar˝àcymi w tej sprawie by∏y trzy kobiety, które przeprowadzi∏y zabieg usuni´cia cià˝y w Wielkiej
Brytanii: A – z powodów ekonomicznych, B – z powodu braku gotowoÊci psychologicznej na macierzyƒstwo oraz C – ze wzgl´du na zagro˝enie ˝ycia (choroba
nowotworowa). OdnoÊnie dwóch pierwszych skar˝àcych Trybuna∏ zauwa˝y∏,
˝e spoÊród 47 paƒstw-stron Konwencji, aborcja dost´pna jest: na ˝yczenie w 30
z nich, z powodów zdrowotnych w blisko 40 z nich, z powodów ekonomicznych
zaÊ w ok. 35 z nich. Istnieje zatem relatywnie szeroki europejski konsensus co
do dost´pnoÊci aborcji. Z drugiej jednak strony nie ma zgody co do naukowej
i prawnej definicji poczàtku ˝ycia cz∏owieka a egzystencja p∏odu i matki sà ze sobà nieroz∏àcznie powiàzane. Je˝eli zatem przyjmuje si´, ˝e paƒstwu przys∏uguje
szeroki margines oceny co do okreÊlania w swoim systemie prawnym momentu
poczàtku ˝ycia ludzkiego, to tym samym przys∏uguje mu podobnie szeroki margines oceny i ustalanie proporcji ochrony interesów kobiety i p∏odu, gdy pozostajà
ze sobà w konflikcie. Bioràc pod uwag´ istnienie g∏´bokiego, tradycyjnego przekonania Irlandczyków na temat koniecznoÊci ochrony ˝ycia pocz´tego, Trybuna∏
nie dopatrzy∏ si´ naruszenia granic tego marginesu oceny przez Irlandi´ w przypadku dwóch pierwszych skar˝àcych, którym prawo krajowe nie pozwala∏o na
przeprowadzenie aborcji. W przypadku trzeciej skar˝àcej ETPCz zauwa˝y∏, ˝e co
prawda orzeczenie Sàdu Najwy˝szego z 1992 r. dawa∏o jej podstaw´ do ubiegania si´ o przeprowadzenie aborcji ale z drugiej strony wcià˝ obowiàzywa∏ przepis
ustawy karnej z 1861 r., przewidujàcy odpowiedzialnoÊç karnà kobiety sp´dzajà-
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cej p∏ód. W prawie irlandzkim nie istnia∏a efektywna i dost´pna procedura pozwalajàca na ustalenie prawa trzeciej skar˝àcej do aborcji w sytuacji, gdy nie mo˝na
by∏o wykluczyç, czy cià˝a nie spowoduje nawrotu choroby nowotworowej.
W zwiàzku z tym – bioràc pod uwag´, ˝e w Êwietle orzeczenia SN z 1992 r. aborcja w takiej sytuacji by∏aby dozwolona – Trybuna∏ stwierdzi∏ naruszenie art. 8 Konwencji (prawo do prywatnoÊci).
Natomiast w sprawie Evans przeciwko Wielkiej Brytanii (skarga nr 6339/05) Trybuna∏, a nast´pnie Wielka Izba, poszukiwa∏ odpowiedzi na pytanie, jakà ochron´
gwarantuje EKOPCz embrionom powsta∏ym w wyniku zap∏odnienia in vitro i rozwijajàcym si´ poza organizmem kobiety. Skar˝àca zarzuci∏a, ˝e brytyjska ustawa
o ludzkim zap∏odnieniu i embriologii, dopuszczajàca w przypadku wycofania zgody partnera na zap∏odnienie (w tym przypadku by∏ego m´˝a) arbitralnà mo˝liwoÊç
unicestwienia embrionów powsta∏ych in vitro, narusza przepisy Konwencji (art. 2
– prawo embrionów do ˝ycia, art. 8 – prawo skar˝àcej do poszanowania jej ˝ycia
prywatnego i rodzinnego oraz art. 14 – zakaz dyskryminacji). Trybuna∏ nie uzna∏
by w tej sprawie dosz∏o do naruszenia Konwencji, wskazujàc na obowiàzywanie
w tym zakresie tych samych zasad co w przypadku spraw kobiet ci´˝arnych. Z tego wyroku wynika tak˝e, ˝e zakres ochrony embrionu nie zmienia si´ z uwagi
na to czy rozwija si´ on in vivo, czy in vitro. Paƒstwo-Strona dysponuje pewnà
swobodà uznania co do stopnia intensywnoÊci prawnej ochrony p∏odu ludzkiego,
lecz ta ochrona powinna byç jednakowa dla wszystkich embrionów, niezale˝nie
od tego, czy powsta∏y one z pomocà biotechnologii. W orzeczeniu w sprawie
Evans Trybuna∏ rozwija tez´, zaprezentowanà w sprawie Vo przeciwko Francji,
zgodnie z którà brak ochrony prawa do ˝ycia p∏odu w ustawodawstwie krajowym
nie powoduje sprzecznoÊci z art. 2 Konwencji nawet w sytuacji, gdy embrion
powsta∏ in vitro i nie jest chroniony dzi´ki ochronie ˝ycia matki. Ze sprawy tej równie˝ wynika, ˝e embrion wszczepiony do cia∏a matki staje si´ jej sprawà, jest przez
nià chroniony i od niej zale˝y, ale przed zabiegiem wszczepienia nale˝y do praw
kobiety i m´˝czyzny.
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