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Wspomnienie o Profesorze Zbigniewie Radwaƒskim
W dniu 20 grudnia 2012 r. zmar∏ prof. dr Zbigniew Radwaƒski – jeden z najwi´kszych autorytetów w zakresie prawa cywilnego, Mistrz i Nauczyciel dla prawników
cywilistów wielu pokoleƒ.
Profesor urodzi∏ si´ 31 sierpnia 1924 r. w Chojnicach. Studia prawnicze ukoƒczy∏ na Wydziale Prawnym Uniwersytetu Poznaƒskiego w roku 1948. Nast´pnie
odby∏ aplikacj´ s´dziowskà i aplikacj´ adwokackà – zakoƒczone egzaminami
uprawniajàcymi do wykonywania tych zawodów. Jednak˝e pozosta∏ na Uniwersytecie Poznaƒskim (im. A. Mickiewicza), gdzie uzyskiwa∏ kolejne stopnie naukowe – na
tytule profesora zwyczajnego koƒczàc. Pe∏ni∏ tam mi´dzy innymi funkcj´ dyrektora
Instytutu Prawa Cywilnego, kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Handlowego,
dziekana Wydzia∏u Prawa i Administracji oraz rektora Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
W uznaniu Jego dzia∏alnoÊci naukowej zosta∏ wybrany na rzeczywistego cz∏onka Polskiej Akademii Nauk, gdzie w czasie jednej z kadencji pe∏ni∏ funkcj´ jej wiceprezesa.
W latach 1989-1993, z powo∏ania premiera Tadeusza Mazowieckiego, przewodniczy∏ Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
By∏ przewodniczàcym Sàdu Polubownego przy Zwiàzku Banków Polskich.
Pe∏ni∏ funkcj´ redaktora naczelnego wielu periodyków prawniczych, jak
w szczególnoÊci w: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Orzecznictwo
Sàdów Polskich, Przeglàd Legislacyjny. Pod jego redakcjà powsta∏ wielotomowy
System Prawa Prywatnego.
W latach 1996-2010 przewodniczy∏ Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego,
a w obecnej kadencji by∏ jej Cz∏onkiem.
Zaanga˝owania Pana Profesora w dzie∏o modernizacji polskiego prawa cywilnego nie sposób przeceniç. Przygotowane pod kierownictwem Profesora projekty,
które zosta∏y wniesione do Sejmu jako przed∏o˝enia rzàdowe, przyczyni∏y si´ do
przystosowania polskiego prawa cywilnego do nowych realiów spo∏eczno-gospodarczych i stanowi∏y wype∏nienie zobowiàzaƒ implementacyjnych zwiàzanych najpierw z przygotowaniem Polski do przystàpienia do Unii Europejskiej, a od 1 maja
2004 r. z cz∏onkostwem w UE. Projekty te podejmowa∏y zawsze tematy donios∏e
i aktualne, o istotnym znaczeniu spo∏ecznym i praktycznym. Tytu∏em przyk∏adu
mo˝na wskazaç nowelizacje Kodeksu cywilnego w zakresie zawierania umów,
odpowiedzialnoÊci za szkody wyrzàdzone przy wykonywaniu w∏adzy publicznej,
s∏u˝ebnoÊci przesy∏u.
Nie tylko z racji przewodniczenia Komisji Kodyfikacyjnej, ale i ze wzgl´du na osobiste zainteresowania Pan Profesor by∏ g∏´boko zaanga˝owany w przygotowanie
wszystkich najwa˝niejszych nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, które
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mia∏y miejsce od koƒca lat 90-tych, wprowadzajàcych ma∏˝eƒstwo konkordatowe,
instytucj´ separacji, nowej regulacji ma∏˝eƒskich stosunków majàtkowych i wreszcie przebudowy regulacji dotyczacej stosunków mi´dzy rodzicami i dzieçmi.
Wielkim niedokoƒczonym dzie∏em Pana Profesora, ale kontynuowanym przez
Komisj´ Kodyfikacyjnà, jest stworzenie nowej kompleksowej kodyfikacji prawa
cywilnego, która w sposób systematyczny, spójny i ca∏oÊciowy regulowa∏aby
w przysz∏oÊci podstawowe instytucje prawa cywilnego.
Profesor Zbigniew Radwaƒski zosta∏ odznaczony przez Prezydenta Bronis∏awa
Komorowskiego najstarszym i najwy˝szym odznaczeniem paƒstwowym Rzeczypospolitej Polskiej – Orderem Or∏a Bia∏ego. Order ten nadawany jest najwybitniejszym
Polakom.
Robert Zegad∏o
Sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego
Redaktor Naczelny „Rodziny i Prawa”
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ARTYKU¸Y
Magdalena Arczewska
„W tej pracy trzeba rozumieç i kochaç ludzi.
Trzeba chcieç im pomagaç i wyciàgaç z problemów, z którymi sobie nie radzà. Trzeba
mówiç, s∏uchaç, prosiç i t∏umaczyç. Rozstrzygaç sprawy, zach´caç do zgody, a czasem do
przebaczenia sobie nawzajem. Trzeba mieç do
tego du˝o cierpliwoÊci, dobroci, du˝o si∏y i wiary, ˝eby samemu nie zwàtpiç i nie wypaliç si´.”
/Wypowiedê jednego z badanych s´dziów
bioràcych udzia∏ w badaniu/

S´dziowie rodzinni o sobie – wyniki badania 2012
Wprowadzenie
Sàdy rodzinne to wyspecjalizowane instytucje, które zajmujà si´ kompleksowo
sprawami dotyczàcymi rodziny. Zakres spraw pozostajàcych w ich kompetencji
jest bardzo szeroki. Obejmuje on problematyk´ prawa rodzinnego i opiekuƒczego,
demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób uzale˝nionych, a tak˝e
sprawy wynikajàce z wielu innych ustaw. Takie uj´cie kompetencji sàdów rodzinnych powoduje, ˝e orzekajàcy w nich s´dziowie na co dzieƒ korzystajà z przepisów nale˝àcych do wielu dziedzin prawa. Poza tym, sàd rodzinny wydajàc orzeczenie w danej sprawie dopiero rozpoczyna prac´ dotyczàcà danej rodziny – wydanie
orzeczenia rozpoczyna post´powanie wykonawcze, które mo˝e potrwaç wiele lat
– cz´sto a˝ do uzyskania przez dziecko pe∏noletnioÊci. Rozpoczynajàc proces pracy z rodzinà, sàd rodzinny musi wspó∏pracowaç z wieloma instytucjami, przede
wszystkim nale˝àcymi do systemu pomocy spo∏ecznej. Zatem s´dzia rodzinny nie
tylko kieruje post´powaniem sàdowym i odpowiada za prawid∏owe rozstrzygni´cie
sprawy, ale nadzoruje wykonanie wyroku i dba o szybkie wykonanie orzeczeƒ odpowiadajàcych dobru dziecka i rodziny.
Choç po zmianie ustawy o ustroju sàdów powszechnych1, sàdy rodzinne sta∏y
si´ jedynie fakultatywnie tworzonymi wydzia∏ami w sàdach rejonowych, nie znaczy
1

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sàdów powszechnych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192).
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to, ˝e zawód s´dziego rodzinnego przesta∏ istnieç. Tym bardziej wr´cz wszelkie
dzia∏ania, majàce wzmacniaç t´ grup´ s´dziów, wydajà si´ konieczne a wymogi
stawiane temu s´dziemu nadal muszà mieç szczególny charakter. Przede wszystkim bowiem, s´dzia rodzinny musi posiadaç ugruntowanà i bardziej wszechstronnà ni˝ inni s´dziowie wiedz´ prawniczà, ale tak˝e „byç spo∏ecznikiem wyczulonym
na sprawy rodziny i m∏odzie˝y, przekonanym osobiÊcie o potrzebie podejmowania
dzia∏aƒ na rzecz umacniania i ochrony rodziny. Powinien te˝ posiadaç cennà, a niecz´sto spotykanà umiej´tnoÊç nawiàzywania kontaktów i zdobywania zaufania
osób, w których ˝ycie ma ingerowaç”2. Oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych,
s´dzia rodzinny powinien byç cz∏owiekiem charakteryzujàcym si´ du˝à wra˝liwoÊcià na sprawy dziecka oraz ch´cià niesienia pomocy rodzinie. Wymogi te oraz
kszta∏towanie kompetentnych kadr orzekajàcych w sprawach rodzinnych nadal
pozostajà wielkim wyzwaniem3. Dlatego te˝ warto zwróciç uwag´, jak s´dziowie rodzinni postrzegajà swojà sytuacj´ oraz jak oceniajà wspó∏prac´ z innymi s∏u˝bami
dzia∏ajàcymi na rzecz dziecka i rodziny w Polsce.
Nota metodologiczna
Prezentowane poni˝ej wyniki badaƒ powsta∏y na podstawie analizy kwestionariuszy ankiet wype∏nionych przez 82 s´dziów rodzinnych orzekajàcych w wydzia∏ach rodzinnych i nieletnich sàdów rejonowych oraz s´dziów specjalizujàcych si´
w tematyce rodzinnej a orzekajàcych w sàdach okr´gowych (w szczególnoÊci
w wydzia∏ach rodzinnych odwo∏awczych). Badanie zosta∏o zrealizowane w okresie
wrzesieƒ–listopad 2012 r., przy czym 36 kwestionariuszy zebrano podczas obrad
XIV Kongresu Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce „Sàdownictwo rodzinne w obliczu zmian legislacyjnych”, który odby∏ si´ w Zakopanem
w dniach 9–13 wrzeÊnia 2012 r., a pozosta∏ych 46 kwestionariuszy zebrano droga
pocztowà za zgodà Prezesów Sàdów Okr´gowych i dzi´ki wspó∏pracy z s´dziami
wizytatorami ds. rodzinnych z okr´gów lubelskiego (22), gdaƒskiego (4), wroc∏awskiego (11) i olsztyƒskiego (9).
S´dziowie bioràcy udzia∏ w badaniu – charakterystyka badanej grupy
W grupie badanych s´dziów przewa˝ali s´dziowie z du˝ym doÊwiadczeniem
orzeczniczym w sprawach rodzinnych – a˝ 29 s´dziów orzeka∏o w tych sàdach
od 11 do 20 lat, kolejnych 21 – od 21 do 30 lat. A˝ 5 badanych s´dziów orzeka∏o
w zakresie spraw rodzinnych d∏u˝ej ni˝ 31 lat, 15 s´dziów mia∏o doÊwiadczenie nie
2
3

8

Z. Wasilkowska, Aktualny model sàdów rodzinnych w Polsce, „Problemy Rodziny” 1979, nr 1, s. 41.
M. Arczewska, Role s´dziów rodzinnych w lokalnym systemie pomocy dziecku i rodzinie [w:] D. Trawkowska (red.), Pomoc spo∏eczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozwa˝ania o publicznej trosce o dziecko
i rodzin´, Wydawnictwo Edukacyjne akApit, Toruƒ 2011, s. 211.

Rodzina i Prawo Nr 24 2013

S´dziowie rodzinni o sobie – wyniki badania 2012

przekraczajàce 5 lat, a kolejnych 8 orzeka∏o w sàdach rodzinnych nie d∏u˝ej ni˝
10 lat, przy czym 65 s´dziów zadeklarowa∏o, i˝ orzeka w sàdach rejonowych,
a 16 – w sàdach okr´gowych (wynik nie sumuje si´ do 82, poniewa˝ jeden z respondentów nie poda∏ odpowiedzi). Warto podkreÊliç, i˝ a˝ 55 s´dziów obj´tych
badaniem pe∏ni∏o szczególne funkcje w sàdzie – prezes sàdu, przewodniczàcy
wydzia∏u, zast´pca przewodniczàcego wydzia∏u, wizytator ds. rodzinnych.
Tabela 1. Sta˝ pracy w sàdownictwie rodzinnym oraz p∏eç badanych

èród∏o: Opracowanie w∏asne
Powo∏anie do zawodu
Badania potwierdzi∏y tez´ sformu∏owanà w 2007 r. przez Autork´, i˝ choç zawód
s´dziego rodzinnego stanowi powo∏anie, to s´dziowie wykonujàcy ten zawód trafiajà do wydzia∏ów rodzinnych w drodze przypadku, a poczucie „misji” czy „powo∏ania”
kszta∏tuje si´ u nich z czasem. A˝ 68 badanych twierdzàco odpowiedzia∏o na pytanie
dotyczàce koniecznoÊci powo∏ania do pracy w zawodzie s´dziego rodzinnego.
S´dziowie uzasadniali odpowiedzi dotyczàce powo∏ania, odwo∏ujàc si´ do koniecznoÊci posiadania szczególnej intuicji czy wra˝liwoÊci na ludzkà krzywd´ i dobro
dziecka, ale tak˝e odpornoÊci psychicznej. WÊród innych cech badani wymieniali ponadto cierpliwoÊç, umiej´tnoÊç s∏uchania oraz rozwiàzywania konfliktów. SpoÊród
s´dziów bioràcych udzia∏ w badaniu, a˝ 62 zadeklarowa∏o, ˝e nie mieli oni wp∏ywu
na to, w jakim wydziale b´dà orzekaç po otrzymaniu nominacji s´dziowskiej. Co niezwykle istotne, a˝ 66 s´dziów pozytywnie odpowiedzia∏o na pytanie: „Czy majàc
mo˝liwoÊç ponownego wyboru zawodu i zaplanowania Êcie˝ki kariery, zdecydowa∏aby si´ Pani/ zdecydowa∏by si´ Pan ponownie na prac´ w sàdzie rodzinnym?”.
Warto od razu zwróciç uwag´, ˝e w literaturze mo˝na spotkaç przeciwstawne
opinie dotyczàce kwestii powo∏ania do zawodu s´dziego rodzinnego. Zdaniem
M. Andrzejewskiego: „(...) w odniesieniu do s´dziów bardziej zasadne jest odwo∏anie do kryteriów znamionujàcych profesjonalizm w wykonywanym zawodzie (...),
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ni˝ do ulotnej kategorii „szczególnego powo∏ania” do zawodu i do idealizujàcego
opisu elementów sylwetki s´dziego rodzinnego”4. Z kolei H. Haak prezentuje
poglàd, zgodnie z którym: „S´dzia zatrudniony w sàdzie rodzinnym powinien wyró˝niaç si´ szczególnymi cechami i w∏aÊciwoÊciami osobistymi, predestynujàcymi
go do tej pracy, a wi´c zaanga˝owaniem spo∏ecznym, aktywnoÊcià zawodowà,
wra˝liwoÊcià na cudze k∏opoty; zawód s´dziego rodzinnego powinien staç si´
szczególnym powo∏aniem. Wi´cej – s´dzia rodzinny powinien odczuwaç szczególnà sk∏onnoÊç (powo∏anie) do zajmowania si´ sprawami zwiàzanymi z problematykà rodziny.”5. Ten w∏aÊnie poglàd jest bli˝szy Autorce.
Wykres 1. Wp∏yw na profil wydzia∏u, w którym s´dzia rozpoczyna∏ karier´
zawodowà
50

LiczebnoÊç

40

M1. Prosz´ wskazaç p∏eç.
Kobieta
M´˝czyzna
Brak odpowiedzi

30

20

10

0

Tak
Nie
Brak informacji
P1. Czy rozpoczynajàc karier´ zawodowà mia∏a Pani/mia∏ Pan wp∏yw na wybór
wydzia∏u, w którym rozpocz´∏a Pani/rozpoczà∏ Pan karier´ orzeczniczà?

èród∏o: Opracowanie w∏asne
Wiedza i doÊwiadczenie
Zdaniem a˝ 78 s´dziów, orzekanie w sprawach wymaga nie tylko znajomoÊci
norm pranych, ale tak˝e bogatej wiedzy pozaprawnej. W opinii s´dziów, najbardziej potrzebna w ich pracy jest wiedza z zakresu psychologii ogólnej (71 wskazaƒ)
4

5

M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej (Dziecko Rodzina Paƒstwo), Kantor Wydawniczy, Zakamycze, Kraków 2003, s. 57.
H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sàd opiekuƒczy, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruƒ 2002, s. 161.
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i psychologii dzieci´cej (61 wskazaƒ). Niezwykle potrzebne sà tak˝e, ich zdaniem,
umiej´tnoÊci z zakresu komunikacji interpersonalnej (68 wskazaƒ). Z kolei wiedza
pedagogiczna wydaje si´ potrzebna w opinii 54 s´dziów, z zakresu etyki w opinii 48, seksuologii – 29, a socjologii – 37. Warto podkreÊliç, ˝e a˝ 33 s´dziów bioràcych udzia∏ w badaniu ukoƒczy∏o studia podyplomowe (wskazywane kierunki to
pedagogika specjalna, psychologia, prawo rodzinne, prawo europejskie i profilaktyka uzale˝nieƒ).
S´dziowie wskazywali tak˝e na znaczenie doÊwiadczenia zawodowego, jako
czynnika wp∏ywajàcego na jakoÊç wydawanych orzeczeƒ. Zdaniem 45 s´dziów
jest ono potrzebne i ma wp∏yw na prac´ s´dziego. Wynik ten nie mo˝e dziwiç,
wszak decyzje, które s´dzia rodzinny musi podejmowaç, wymagajà od niego nie
tylko rozleg∏ej wiedzy, ale tak˝e doÊwiadczenia.
Wykres 2. Dziedziny, z których wiedza jest potrzebna s´dziemu rodzinnemu
w toku pracy
80
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1. Psychologia ogólna
2. Psychologia dzieci´ca
3. Psychologia rozwojowa
4. Psychologia kliniczna

50
40
30

5. Socjologia
6. Pedagogika
7. Seksuologia
8. Etyka

20

9. Komunikacja interpersonalna

10

10. Inna, jaka?
11. Brak odpowiedzi

0

èród∏o: Opracowanie w∏asne
Zmiany organizacyjne dotyczàce likwidacji sàdów rodzinnych i sàdów
rejonowych
Z pewnoÊcià nie stanowi zaskoczenia wynik odpowiedzi uzyskanych na pytanie dotyczàce skutków likwidacji sàdów rodzinnych. W opinii a˝ 68 badanych s´dziów zmiana ta wp∏ynie niekorzystnie na funkcjonowanie, przy czym a˝ 54 badanych uzna∏o, i˝ wp∏ynie to zdecydowanie niekorzystnie na funkcjonowanie sàdów
rodzinnych, a 14 s´dziów wskaza∏o wariant odpowiedzi „wp∏ynie raczej niekorzystnie”. Tylko dwóch badanych wyrazi∏o poglàd, ˝e likwidacja sàdów rodzinnych
wp∏ynie korzystnie na funkcjonowanie tych instytucji, jednak nie uzasadnili oni
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tego stanowiska. Nie mniej krytycznie s´dziowie rodzinni wyra˝ali si´ w odpowiedzi na pytanie dotyczàce likwidacji kilkudziesi´ciu sàdów rejonowych, która nastàpi∏a z dniem 1 stycznia 2013 r. A˝ 53 s´dziów uzna∏o powy˝szà zmian´ za niekorzystnà, a tylko 5 za korzystnà. Niemniej jednak zgodne w tej kwestii opinie s´dziów stanowià reakcj´ na wdra˝ane przez Ministerstwo SprawiedliwoÊci reformy,
które zdaniem s´dziów, ale i ekspertów w perspektywie d∏ugofalowej doprowadziç
mogà do obni˝enia kwalifikacji orzekajàcych s´dziów, a nawet do likwidacji pionu
rodzinnego6.
Reforma polegajàca na likwidacji kilkudziesi´ciu sàdów rejonowych spotka∏a si´
tak˝e z bardzo ostrym sprzeciwem Stowarzyszenia S´dziów Polskich „Iustitia”, które
w komunikacie z dnia 2 stycznia 2013 r. oÊwiadczy∏o: „Dnia 1 stycznia ˝egnamy
79 sàdów rejonowych, zlikwidowanych przez ministra sprawiedliwoÊci z nieracjonalnych powodów, dla zrealizowania politycznych ambicji”7. Z kolei s´dziowie rodzinni
w uchwale z dnia 12 wrzeÊnia 2012 r., podsumowujàcej obrady XIV Kongresu Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce, zadeklarowali, i˝ w zwiàzku
z wprowadzanymi przez Ministerstwo SprawiedliwoÊci reformami zamierzajà nadal
monitorowaç dzia∏ania tego resortu i odpowiednio na nie reagowaç.
Wspó∏praca sàdu rodzinnego z instytucjami pomocy dziecku i rodzinie
w Êrodowisku lokalnym
Prawo nak∏ada na s´dziego rodzinnego obowiàzek wspó∏dzia∏ania z organami,
instytucjami i organizacjami spo∏ecznymi zajmujàcymi si´ na danym terenie problematykà rodziny, dzieci i m∏odzie˝y, sprawami oÊwiaty i wychowania oraz zdrowia.
Wszyscy badani s´dziowie spójnie okreÊlali najbli˝szy kràg wspó∏pracy, wskazujàc
na instytucje, które biorà udzia∏ w niesieniu pomocy dziecku i rodzinie. Szczególny
nacisk badani s´dziowie k∏adli na znaczenie roli kuratora rodzinnego, który dostarcza
s´dziemu informacji niezb´dnych w procesie decyzyjnym. Kolejnym wa˝nym ogniwem wspó∏pracy sà Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz OÊrodki Pomocy Spo∏ecznej. S´dziowie wskazywali tak˝e na wspó∏prac´ z Policjà, szko∏ami i placówkami
oÊwiatowymi, bieg∏ymi sàdowymi oraz s∏u˝bà zdrowia. WÊród innych instytucji s´dziowie wskazywali organizacje pozarzàdowe dzia∏ajàce lokalnie na rzecz rodziny, placówki opiekuƒczo-wychowawcze, rodzinne oÊrodki diagnostyczno-konsultacyjne.
6

7

Por.: Uchwa∏a XII Kongresu Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce, Zakopane 17 wrzeÊnia 2010 r., dokument dost´pny pod adresem: http://www.mwreklama.i365.pl/SSSRWP/aktualnosci.html;
Skarga konstytucyjna Krajowej Rady Sàdownictwa w sprawie nowelizacji prawa o ustroju sàdów powszechnych z dnia 23 stycznia 2012 r., dokument dost´pny pod adresem: http://www.iustitia.pl/content/view/802/257/.; Uchwa∏a XIV Kongresu Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce, Zakopane 12 wrzeÊnia 2012 r., dokument dost´pny pod adresem: http://kurator.webd.pl/wp-content/uploads/
2012/10/uchwala-xiv-kongresu-sssr.pdf.
Komunikat: http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/731311,likwidacja-sadow-rejonowych-na-pomorzu-sedziowie-protestuja,id,t.html?cookie=1.
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Wykres 3. Instytucje i s∏u˝by z którymi wspó∏pracujà s´dziowie rodzinni
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1. Kuratorska s∏u˝ba sàdowa

70

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

60

3. OÊrodki Pomocy Spo∏ecznej

50

4. Policja

40

5. S∏u˝ba zdrowia
6. Szko∏y i inne placówki oÊwiaty

30

7. Biegli sàdowi

20

8. Inne, jakie?

10

9. Brak odpowiedzi

0

èród∏o: Opracowanie w∏asne
Sprawà kluczowà wydaje si´ ustalenie jak uk∏ada si´ ta wspó∏praca. Otó˝ a˝ 74
s´dziów pozytywnie oceni∏o wspó∏prac´ z kuratorami rodzinnymi (bardzo dobrze
– 50, dobrze 24). Wspó∏praca ta ma charakter bie˝àcy i dotyczy zbierania informacji o rodzinie w drodze rodzinnego wywiadu Êrodowiskowego, w celu podejmowania decyzji s∏u˝àcych dobru dziecka, w tym wyboru metod pracy z rodzinà obj´tà
nadzorem. Co istotne, w opinii a˝ 54 badanych na przestrzeni ostatnich kliku lat
jakoÊç tej wspó∏pracy nie uleg∏a zmianie, w opinii 18 uleg∏a ona poprawie (8 – zdecydowanie lepiej, 10 – lepiej), a tylko zdaniem 4 pogorszy∏a si´ (3 – gorzej, 1 – zdecydowanie gorzej). W opinii s´dziów problemem we wspó∏pracy z kuratorami bywa
lakonicznoÊç sporzàdzanych wywiadów i nieterminowe ich dostarczanie s´dziemu.
Jak s´dziowie oceniajà wspó∏prac´ ze s∏u˝bami socjalnymi? JeÊli chodzi
o wspó∏prac´ z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, to w opinii 39 badanych
uk∏ada si´ ona bardzo dobrze (14) lub dobrze (25). Zdaniem 24 s´dziów poprawnie, a tylko 1 s´dzia oceni∏ t´ wspó∏prac´ êle. A˝ 13 badanych wybra∏o wariant odpowiedzi „nie wspó∏pracuj´”. Pozytywnie nale˝y oceniç wyniki dotyczàce przebiegu wspó∏pracy na linii s´dzia rodzinny – PCPR na przestrzeni ostatnich lat. Otó˝
zdaniem 19 badanych wspó∏praca uleg∏a poprawie (4 – zdecydowanie lepiej,
15 – lepiej), a w opinii 38 s´dziów jej jakoÊç nie uleg∏a zmianie. Tylko dwóch respondentów oceni∏o, i˝ wspó∏praca ta uleg∏a pogorszeniu (1 – zdecydowanie gorzej, 1 – gorzej). Wspó∏praca sàdu rodzinnego z PCPR dotyczy wymiany informacji na temat funkcjonowania placówek opiekuƒczo-wychowawczych i dost´pnych
wolnych miejsc dla ma∏oletnich kierowanych do umieszczenia w tych placówkach,
uzyskiwania opinii o kandydatach na rodziców zast´pczych, wspó∏praca w ramach
spotkaƒ konsultacyjnych i grup roboczych. Zdarza si´ te˝, ˝e PCPR zwraca si´
do sàdu z proÊbà o interpretacj´ przepisów.
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W opinii 37 badanych s´dziów wspó∏praca z OÊrodkami Pomocy Spo∏ecznej
uk∏ada si´ bardzo dobrze (6) lub dobrze (31). Kolejnych 23 badanych oceni∏o jà
poprawnie, a tylko 5 niekorzystnie (êle – 4, bardzo êle – 1). 11 uczestników badania wybra∏o wariant odpowiedzi „nie wspó∏pracuj´” – co jest zrozumia∏e w odniesieniu do s´dziów sàdów okr´gowych, którzy orzekajà g∏ównie w sprawach rozwodowych i dotyczàcych ustanowienia separacji. Równie˝ pozytywnie nale˝y
oceniç wyniki dotyczàce przebiegu wspó∏pracy na linii s´dzia rodzinny – OPS
na przestrzeni ostatnich lat. Otó˝ zdaniem 13 badanych wspó∏praca uleg∏a poprawie (5 – zdecydowanie lepiej, 8 – lepiej), a w opinii 48 s´dziów jej jakoÊç nie uleg∏a
zmianie. Tylko jeden respondent oceni∏, i˝ wspó∏praca ta uk∏ada si´ zdecydowanie gorzej. Wspó∏praca sàdu rodzinnego z OPS dotyczy zbierania opinii i informacji o sytuacji ma∏oletnich i ich rodzin obj´tych nadzorem, wskazywania spraw
wymagajàcych interwencji sàdu rodzinnego, wskazywanie kandydatów na opiekunów prawnych.
Wykres 4. Wspó∏praca sàdu rodzinnego z OÊrodkami Pomocy Spo∏ecznej
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èród∏o: Opracowanie w∏asne
W opinii s´dziów, problemem we wspó∏pracy z PCPR i OPS jest fakt, i˝ pracownicy systemu pomocy spo∏ecznej sà przyzwyczajeni do pracy w systemie godzinowym („pracujà od-do”) a nie zadaniowym. Zdaniem s´dziów, prowadzi to do sytuacji, w których gdy wymagane jest natychmiastowe podj´cie dzia∏aƒ w godzinach
popo∏udniowych, zaanga˝owanie s∏u˝b socjalnych jest niestety rzadkoÊcià. Kadrze
zatrudnionej w tych strukturach s´dziowie zarzucali brak profesjonalizmu, biernoÊç
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oraz formalizm. Niemniej jednak warto podkreÊliç, i˝ w opinii badanych s´dziów,
pracownicy socjalni w mniejszych oÊrodkach sà bardziej zaanga˝owani we wspó∏dzia∏anie i otwarci na wspó∏prac´.
JeÊli chodzi o wspó∏prac´ sàdu rodzinnego z Policjà, to w opinii 43 badanych s´dziów wspó∏praca ta uk∏ada si´ bardzo dobrze (8) lub dobrze (35). Kolejnych 23 badanych oceni∏o jà poprawnie, a tylko 2 niekorzystnie (êle – 1, bardzo êle – 1). 9 uczestników badania wybra∏o wariant odpowiedzi „nie wspó∏pracuj´” w odniesieniu do Policji.
W opinii a˝ 50 badanych na przestrzeni ostatnich kliku lat jakoÊç tej wspó∏pracy nie uleg∏a zmianie, w opinii 10 uleg∏a ona poprawie (3 – zdecydowanie lepiej, 7 – lepiej), a tylko zdaniem 5 pogorszy∏a si´ (4 – gorzej, 1 – zdecydowanie gorzej). Wspó∏praca sàdu
rodzinnego z Policjà dotyczy m. in. dostarczania informacji na temat sytuacji zagro˝enia dobra dziecka, w razie koniecznoÊci zapewnianie asysty kuratorom i ustalanie miejsca pobytu. Policja wykonuje tak˝e czynnoÊci zlecone przez s´dziego w post´powaniu
wyjaÊniajàcym w sprawach nieletnich, przeprowadza wywiady Êrodowiskowe oraz wykonuje doprowadzenia na wniosek sàdu. Zdaniem s´dziów problemy we wspó∏pracy,
które mogà pojawiaç si´, wynikajà z faktu, i˝ wspó∏praca Policji z sàdem rodzinnym stanowi margines jej obowiàzków, a tak˝e z obserwowanego spadku jakoÊci kadr Policji.
Warto zwróciç tak˝e uwag´ na wyniki badania dotyczàce wspó∏pracy sàdów rodzinnych ze szko∏ami i innymi placówkami oÊwiatowymi. Zdaniem 32 badanych s´dziów wspó∏praca ta uk∏ada si´ bardzo dobrze (8) lub dobrze (24). Kolejnych 24
badanych oceni∏o jà poprawnie, a 4 – êle. Ze szko∏ami nie wspó∏pracowa∏o 17 s´dziów bioràcych udzia∏ w badaniu. W opinii a˝ 47 badanych na przestrzeni ostatnich kliku lat jakoÊç tej wspó∏pracy nie uleg∏a zmianie, w opinii 10 uleg∏a ona poprawie (1 – zdecydowanie lepiej, 9 – lepiej), a zdaniem 2 pogorszy∏a si´. Wspó∏praca sàdu rodzinnego ze szko∏ami dotyczy m. in. wydawania przez szko∏y opinii dotyczàcych sytuacji ma∏oletnich, wzajemne informowanie o sytuacji ma∏oletnich
wymagajàcych szczególnej opieki, np. w zakresie wspó∏pracy z pedagogiem lub
psychologiem, przekazywanie informacji dotyczàcych koniecznoÊci diagnozowania uzale˝nieƒ oraz kompetencji rodzicielskich przez RODK.
Z pewnoÊcià kluczowe znaczenie w wydawaniu orzeczeƒ przez sàd rodzinny
ma wspó∏praca z bieg∏ymi sàdowymi. Zdaniem a˝ 63 badanych s´dziów wspó∏praca ta uk∏ada si´ pozytywnie – bardzo dobrze (11) lub dobrze (42). Kolejnych 20 badanych oceni∏o jà poprawnie, a tylko 1 – êle. 4 uczestników badania wybra∏o wariant odpowiedzi „nie wspó∏pracuj´”. Zdaniem a˝ 59 badanych na przestrzeni
ostatnich kliku lat jakoÊç tej wspó∏pracy nie uleg∏a zmianie, w opinii 8 uleg∏a ona
poprawie (1 – zdecydowanie lepiej, 7 – lepiej), a tylko zdaniem 6 pogorszy∏a si´.
Wspó∏praca sàdu rodzinnego z bieg∏ymi dotyczy sporzàdzania opinii, w szczególnoÊci psychologicznych, psychiatrycznych, pedagogicznych czy medycznych
i udzia∏u bieg∏ych w wys∏uchaniu ma∏oletnich. Problemem, zdaniem s´dziów, sà
zbyt d∏ugie terminy zwiàzane z oczekiwaniem na sporzàdzenie opinii przez bieg∏ego, uwarunkowane zbyt ma∏à liczbà bieg∏ych.
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Z kolei jeÊli chodzi o wspó∏prac´ sàdu rodzinnego ze s∏u˝bà zdrowia w opinii 20
badanych s´dziów wspó∏praca ta uk∏ada si´ poprawnie, zdaniem kolejnych 20 dobrze, a tylko w opinii 2 bardzo dobrze. Tylko jeden s´dzia uczestniczàcy w badaniu oceni∏ przebieg tej wspó∏pracy êle. 29 s´dziów wybra∏o wariant odpowiedzi „nie
wspó∏pracuj´”. Zdaniem a˝ 37 badanych s´dziów na przestrzeni ostatnich kliku lat
jakoÊç tej wspó∏pracy nie uleg∏a zmianie, w opinii jedynie dwóch uleg∏a ona poprawie (1 – zdecydowanie lepiej, 1 – lepiej), a zdaniem 5 pogorszy∏a si´. Wspó∏praca
sàdu rodzinnego ze s∏u˝bà zdrowia wià˝e si´ przede wszystkim z przekazywaniem
informacji, dotyczàcych nieprawid∏owoÊci w funkcjonowaniu rodziny w zakresie
stosowania przemocy, czy nieporadnoÊci w sprawach opiekuƒczych, co rzutuje
na stan zdrowia i kondycj´ dziecka, a tak˝e wyra˝anie zgody sàdu na wykonanie
zabiegu medycznego w sytuacji, gdy rodzice nie wyra˝ajà na niego zgody, np.
z przyczyn religijnych lub gdy pacjent – osoba doros∏a, nie mo˝e podjàç decyzji
z uwagi na stan zdrowia. Zdaniem s´dziów mo˝na zaobserwowaç wzrost wniosków o udzielenie zgody na wykonanie zabiegu medycznego, co zdaniem s´dziów
stanowi dla lekarzy zabezpieczenie w sytuacji, gdy pacjent po przeprowadzeniu zabiegu dochodzi∏by braku jego zasadnoÊci.
Aktualne problemy sàdownictwa rodzinnego
W ramach realizowanego badania, s´dziowie proszeni byli tak˝e o wyra˝enie opinii dotyczàcych aktualnych problemów sàdownictwa rodzinnego w Polsce. Zdaniem
badanych s´dziów do problemów tych nale˝y zaliczyç przede wszystkim zbyt du˝e
obcià˝enie liczbà spraw przypadajàcych na jednego s´dziego (przede wszystkim
w zakresie norm obcià˝enia pracà przy uwzgl´dnieniu spraw prowadzonych w post´powaniu wykonawczym). Drugim problemem, który mo˝na okreÊliç, jako kluczowy sà braki kadrowe w zakresie obs∏ugi sekretarskiej oraz asystenckiej dla s´dziów.
Badani s´dziowie wskazywali te˝ na brak wsparcia instytucjonalnego dla ofiar
przemocy, w szczególnoÊci dzieci, niedostatecznà liczb´ zawodowych rodzin zast´pczych, brak kandydatów na rodziców zast´pczych oraz brak miejsc w specjalistycznych placówkach opiekuƒczych. S´dziowie wskazywali tak˝e na koniecznoÊç wprowadzenia do Kodeksu post´powania cywilnego przepisów dotyczàcych
post´powania wykonawczego w sprawach rodzinnych, w tym o okreÊlenie roli kuratora rodzinnego przy jego udziale w kontaktach z dzieckiem.
Wreszcie, s´dziowie wskazywali tak˝e na sta∏e marginalizowanie s´dziów rodzinnych i sàdów rodzinnych w systemie sàdownictwa powszechnego, o czym Êwiadczà
wprowadzone w ostatnich latach reformy. Warto zauwa˝yç, i˝ badani nie podnosili
problemu zamkni´tej drogi awansu zawodowego w sàdownictwie rodzinnym, co
mo˝na t∏umaczyç tym, i˝ w zwiàzku z wprowadzeniem fakultatywnego powo∏ywania
wydzia∏ów rodzinnych w sàdach rejonowych oraz wobec likwidacji wielu sàdów rejonowych, problem ten straci∏ na istotnoÊci, wobec powa˝niejszych wyzwaƒ i trudnoÊci.
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Rodzinne oÊrodki diagnostyczno-konsultacyjne
na cenzurowanym
W ostatnich latach obserwuje si´ nasilenie zastrze˝eƒ i oskar˝eƒ zg∏aszanych
pod adresem rodzinnych oÊrodków diagnostyczno-konsultacyjnych (zwanych dalej „RODK”), placówek dzia∏ajàcych przy sàdach okr´gowych. Zarzuty dotyczà
zwykle opinii wydawanych przez oÊrodki na zlecenie sàdu w sprawach zwiàzanych
z uregulowaniem w∏adzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieçmi. Pochodzà one z jednego êród∏a – od osób niezadowolonych z opinii dotyczàcych problematyki opiekuƒczej wydawanych przez te oÊrodki dla sàdów rodzinnych. Opinie kwestionujà
najcz´Êciej ojcowie lub inne osoby, które wyst´pujà w ich obronie indywidualnie,
bàdê w ramach reprezentujàcych ich organizacji lub forów. Zwraca uwag´ rozdêwi´k
pomi´dzy coraz szerszym upublicznianiem1, wi´kszà cz´stotliwoÊcià i zgeneralizowanà formà zarzutów a ubogim oddêwi´kiem Êrodowiska specjalistycznego,
zwykle odwo∏ujàcym si´ do jednostkowych przypadków.
W grudniu 2012 r. do Rzecznika Praw Dziecka wp∏yn´∏y dwa pisma – Ruchu
Spo∏ecznego DzielnyTata.pl oraz Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców. Drugie z nich, znacznie obszerniejsze, zawiera rozwini´cie tez pierwszego, jest te˝ reprezentatywne dla treÊci zarzutów zg∏aszanych w ró˝nym czasie przez innych adwersarzy. Stanowi ono zatem dobrà okazj´ do podj´cia próby publicznego ustosunkowania si´ do argumentów formu∏owanych na niekorzyÊç rodzinnych oÊrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.
We wst´pnej cz´Êci pisma Forum sformu∏owany zosta∏ poglàd, ˝e wysoki procent
samotnego macierzyƒstwa jest wynikiem alienacji rodzicielskiej, ta zaÊ jest spowodowana b∏´dnymi regulacjami prawa oraz jego niew∏aÊciwym wykonywaniem – stereotypowym spostrzeganiem ról rodzicielskich przez sàdy i pracowników RODK (pozytywnym ocenianiem matek, a negatywnym – ojców). Zdanie to porusza wiele ró˝nych
kwestii jednoczeÊnie, tote˝ warto si´ przyjrzeç kolejno jego poszczególnym cz∏onom.
Doszukiwanie si´ prostej zale˝noÊci pomi´dzy przytoczonymi danymi GUS
na temat samotnego macierzyƒstwa a alienacjà rodzicielskà2 (w tym wypadku
rozumianà jako izolacja od ojca) stanowi oczywiste uproszczenie s∏u˝àce zilustro1

2

Coraz cz´Êciej do tego celu wykorzystywane sà internetowe Êrodki przekazu, np. fora dyskusyjne, indywidualne strony internetowe, blogi. Tak˝e tradycyjne (w tym opiniotwórcze) media anga˝ujà si´ w poruszane przez ojców problemy. Na przyk∏ad w czasie, kiedy ten artyku∏ przygotowywany by∏ do druku, w „Polityce” (Nr 15 z 2013 r., s. 24–26) ukaza∏ si´ artyku∏ J. Podgórskiej, Tato.
Przez alienacj´ rodzicielskà (parenal alienation) rozumie si´ form´ przemocy emocjonalnej stosowanà
przez jednego z rodziców, zwykle pierwszoplanowego, polegajàcà na izolowaniu dziecka od drugiego
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waniu z góry przyj´tej tezy. Istnieje wiele ró˝nych przyczyn samotnego macierzyƒstwa: niepozostawanie rodziców w zwiàzku, choçby nieformalnym, powiàzany
z brakiem zainteresowania dzieckiem ze strony ojca, a niekiedy nawet z brakiem
ÊwiadomoÊci ojcostwa, brak dà˝enia ojca do uczestniczenia w wychowaniu dziecka po rozwodzie, powa˝ne zaniedbania lub nadu˝ycia z jego strony, wdowieƒstwo
itd. Brak rzeczywistego – znacznego, równowa˝nego lub dominujàcego – udzia∏u
ojca w wychowaniu dziecka, pomimo jego staraƒ w tym kierunku, stanowi tylko nieznaczny, choç powi´kszajàcy si´ procent tych sytuacji.
Zarzut stereotypowego rozumienia ról rodzicielskich dotyczy w szczególnoÊci
sytuacji, które sà przedmiotem zainteresowania skar˝àcych – gdy oboje rodzice deklarujà ˝ywe zainteresowanie udzia∏em w opiece nad dzieckiem po rozstaniu, lecz nie
potrafià znaleêç kompromisu, w jaki sposób majà w tej opiece wspólnie uczestniczyç
i w konsekwencji prowadzà d∏ugotrwa∏y spór w sàdzie. Przyjmowanie za aksjomat,
˝e matka jest osobà posiadajàcà wi´ksze kompetencje wychowawcze ni˝ ojciec nie
znajduje potwierdzenia ani w nauce, ani w obserwacji rzeczywistoÊci (doÊwiadczeniu
˝yciowym). Prowadzone przez autork´ badania takich rodziców wskazujà jednoznacznie, ˝e p∏eç nie jest czynnikiem ró˝nicujàcym ich kompetencje wychowawcze3.
Nie mo˝na wykluczyç, ˝e stereotypy dotyczàce ról rodzicielskich majà znaczàcy wp∏yw na podejmowanie decyzji przez wszystkie podmioty zaanga˝owane
w sytuacj´ procesowà: s´dziów rozstrzygajàcych sprawy rozwodowe i opiekuƒcze, pracowników RODK wydajàcych opinie w tych sprawach, a tak˝e samych rodziców. Ich wp∏yw na podejmowanie decyzji w ocenie kompetencji wychowawczych rodziców ma jednak prawdopodobnie charakter bardziej z∏o˝ony ni˝ to sugerujà autorzy zarzutów. Badania kwestionariuszowe s´dziów orzekajàcych
w sprawach opiekuƒczych, przeprowadzone przez autork´ jeszcze w latach dziewi´çdziesiàtych4, wskazywa∏y na wyst´powanie postawy obronnej zw∏aszcza
wÊród s´dziów kobiet z du˝ym sta˝em pracy – one w najwi´kszym stopniu by∏y
sk∏onne zaprzeczaç, aby ich p∏eç wp∏ywa∏a na preferowanie matek jako g∏ównych
opiekunek. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e polskie sàdy rodzinne sà sfeminizowane,
podobnie jak rodzinne oÊrodki diagnostyczno-konsultacyjne5. Jednak w warun-

3
4

5

z nich oraz manipulowaniu dzieckiem w kierunku ukszta∏towania u niego jednoznacznie odrzucajàcej
postawy wobec drugiego opiekuna. Dodatkowymi konsekwencjami takiego post´powania sà zaburzenia
we wszystkich sferach rozwoju psychicznego dziecka, uzale˝nienie psychiczne dziecka od g∏ównego (manipulujàcego) opiekuna, a tak˝e zak∏ócenie lub nawet zerwanie wi´zi psychicznej z drugim, kochajàcym
opiekunem. Poj´cia tego u˝ywa si´ wy∏àcznie w kontekÊcie sporu sàdowego mi´dzy rodzicami o uregulowanie opieki nad dzieckiem. W przesz∏oÊci do opisu specyficznych zaburzeƒ, które dziecko ujawnia w takiej sytuacji, u˝ywano okreÊlenia syndrom oddzielenia od drugoplanowego opiekuna – Parental Alienation
Syndrom, zwany tak˝e PAS, syndrom Gardnera (por. A. Czerederecka, Potrzeba profesjonalnej dyskusji na
temat PAS, „Psychiatria Polska” 2010, Nr 1, s. 13–26.)
A. Czerederecka, Rozwód a rywalizacja o opiek´ nad dzieçmi, LexisNexis, Warszawa 2010, s. 275–279.
A. Czerederecka, Decision-making by judges in custody cases in Poland. Podejmowanie decyzji przez s´dziów w sprawach opiekuƒczych w Polsce, „Problems of Forensic Sciences” 1998, z. XXXVII, s. 90–110.
Warto jednak uÊciÊliç, ˝e wbrew pozorom, procent zatrudnionych w RODK m´˝czyzn jest relatywnie wysoki bioràc pod uwag´ bardzo du˝e sfeminizowanie zawodów psychologa i pedagoga.
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kach amerykaƒskich, gdzie wÊród s´dziów rodzinnych zdecydowanie dominujà
m´˝czyêni, procent matek jako g∏ównych opiekunek jest podobny jak w Polsce6.
To wskazuje, ˝e nie solidarnoÊç p∏ciowa, a utrwalone u obu p∏ci schematy myÊlowe wp∏ywajà na spostrzeganie ról rodzicielskich. Za takà interpretacjà przemawia
ponadto obserwowana w mediach, a tak˝e stwierdzona w przytaczanych wy˝ej
badaniach w∏asnych7 podwy˝szona postawa zaczepno-obronna ojców ubiegajàcych si´ o przej´cie opieki8 nad dzieçmi.
JednoczeÊnie prowadzone w ostatnich latach badania dotyczàce opinii opracowywanych przez RODK pokazujà, ˝e poczucie krzywdy i niedocenienia ze strony
tych˝e ojców jest co najmniej przerysowane. Wystarczy przyjrzeç si´ opracowaniom statystycznym z kilku oÊrodków reprezentujàcych ró˝ne regiony Polski, a co
za tym idzie, tak˝e ró˝ne Êrodowiska kulturowe. Analiza przeprowadzona w 2006 r.
w RODK w Kielcach wskazuje, ˝e wÊród 108 opiniowanych spraw dotyczàcych problematyki rodzinnej by∏o 71 spraw rozwodowych oraz 37 dotyczàcych problemów
opiekuƒczych (uregulowania kontaktów lub miejsca pobytu dziecka). W 40 sprawach ojcowie wyst´powali o przej´cie bezpoÊredniej opieki nad dzieçmi, przy
czym w 24 przypadkach wnioski ojców – wyp∏ywa∏y z „przymusu sytuacyjnego”,
a w 16 – z potrzeby wewn´trznej; 58% ojców uzyska∏o opini´ w pe∏ni zgodnà
z oczekiwaniami, cz´Êciowo zgodne by∏y wnioski 25% opinii (proponowano rozdzielenie dzieci), zaÊ wnioski sprzeczne z oczekiwaniami (propozycj´ przyznania
opieki matce) zawiera∏o 18% opinii. W 63 sprawach ojcowie wnioskowali o kontakty i 97% opinii by∏o dla nich przychylnych; w 5% spraw ojcowie nie byli w ogóle zainteresowani udzia∏em w opiece9.
Z analogicznych danych pochodzàcych z RODK Nr 1 w Katowicach z lat 20062009 wynika, ˝e w tym okresie biegli rozwa˝ali kwesti´ wskazania pierwszoplanowego opiekuna w 231 opiniach. Interesujàce, i˝ tylko w 100 spoÊród tych spraw
ojcowie sami zwracali si´ o powierzenie im tej roli, w pozosta∏ych przypadkach
takie pytanie zadawa∏ bieg∏ym sàd (sic!). Równie zaskakujàce jest, ˝e w pierwszej
grupie biegli wskazywali ojców w 43% przypadków, zaÊ w drugiej – w 57%10.

6
7
8

9

10

M. Ackerman, Clinician’s guide to kustody evaluation, John Wiley & Sons, New York 2006.
A. Czerederecka, Rozwód a rywalizacja..., s. 279.
W artykule niniejszym u˝ywam poj´cia „opieka” w sensie pieczy faktycznej nad dzieckiem ma∏oletnim,
a nie w sensie opieki prawnej (art. 145 k.r.o.) nad dzieckiem ma∏oletnim, które nie podlega w∏adzy rodzicielskiej, lub opieki nad ca∏kowicie ubezw∏asnowolnionym.
D. K´dzierska, S. Lasek, Postawy ojców w sytuacji konfliktu rodzinnego na podstawie badaƒ w Rodzinnym
OÊrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy Sàdzie Okr´gowym w Kielcach (w:) Psychologiczno-pedagogiczne problemy trudnoÊci i zaniedbaƒ opiekuƒczo-wychowawczych w rodzinie oraz sposoby ich rozwiàzywania, redakcja naukowa J. M. Stanik, Wyd. Wy˝szej Szko∏y Pedagogicznej TWP, Warszawa 2009.
A. Cyl-Szo∏tys, A. Szeptuch, Analiza czynników decydujàcych o wnioskowaniu przez bieg∏ych RODK w kwestii powierzenia wykonywania w∏adzy rodzicielskiej nad ma∏ymi dzieçmi. Wystàpienie na XII Ogólnopolskiej
Konferencji Naukowej: „Teoretyczne i warsztatowe problemy opiniodawstwa sàdowego oraz pomocy psychologiczno pedagogicznej w Rodzinnych OÊrodkach Diagnostyczno Konsultacyjnych, Uniwersytet Âlàski,
Katowice, 15–16 listopada 2010 r. Wystàpienie to drukowane jest w niniejszym numerze „Rodziny i Prawa”.
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Dane statystyczne okr´gu dolnoÊlàskiego z okresu od 1 lutego 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. wskazujà, ˝e wÊród 363 opinii, w których rozwa˝ano kwesti´ pierwszoplanowego opiekuna, ojcowie nieco cz´Êciej ni˝ matki (53,2%) ubiegali si´ o ten status
i w ponad po∏owie przypadków (59,6%) ich wnioski spotyka∏y si´ z akceptacjà bieg∏ych. Na 167 spraw o rozszerzenie kontaktów ojcowie 10-krotnie cz´Êciej ni˝ matki wyst´powali z takim wnioskiem i w 90,8% przypadków uzyskiwali pozytywnà opini´, podczas gdy matki – w 75%. Biegli wydawali w tym okresie opinie w niewielkiej liczbie (23)
spraw o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej, zazwyczaj (w 18 przypadkach) z wniosku
matek, co spotka∏o si´ z poparciem bieg∏ych w 55,6%, podczas gdy na 5 analogicznych wniosków ojca – tylko jeden zosta∏ odrzucony. W 158 sprawach o pozbawienie
w∏adzy rodzicielskiej ojcowie nieco rzadziej ni˝ matki wyst´powali z takim wnioskiem
(odpowiednio 25 i 35 przypadków; pozosta∏e by∏y rozpatrywane z urz´du), za to opinia
by∏a cz´Êciej zgodna z ich oczekiwaniami (76%) ni˝ z oczekiwaniami matek (42,9%)11.
Ju˝ samo zestawienie tych ogólnych danych wskazuje, ˝e opinie RODK nie sà
tak nieprzychylne dla ojców, jak to jest podnoszone w ich zarzutach, a zainteresowanie ojców du˝ym udzia∏em w opiece w ostatnich latach zdecydowanie wzrasta. Analiza argumentów przytaczanych przez bieg∏ych da∏aby pe∏niejszy obraz
decyzji le˝àcych u podstaw opinii bieg∏ych, na co nie ma miejsca w tym artykule12.
Zgo∏a odmiennych informacji dostarczy∏ „Raport z dzia∏aƒ stra˝niczych «Monitoring pracy wybranych Rodzinnych OÊrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych»”13
og∏oszony w 2009 r. Informacje zawarte w tym raporcie sà obecnie cz´sto wykorzystywane lub dos∏ownie cytowane14 na dowód dyskryminowania ojców przez RODK-i.
Warto zatem w tym miejscu zwróciç uwag´, ˝e raport ten, pomimo pozorów podstaw obiektywizmu, budzi podstawowe zastrze˝enia natury metodologicznej, które
warto w tym miejscu pokrótce przedstawiç15. Przede wszystkim w sk∏ad zespo∏u
opracowujàcego wchodzi∏y osoby, które same czu∏y si´ poszkodowane przez
RODK-i, gromadzi∏y informacje w sposób wybiórczy, s∏u˝àcy zilustrowaniu z góry
przyj´tej tezy. „Charakterystyki opinii” zawartej w czwartym rozdziale raportu podj´∏a si´ Barbara Gujska, która nie jest psychologiem ani bieg∏ym sàdowym16. Przeana11

12

13

14

15

16

Niepublikowany raport z badaƒ z RODK w Boles∏awcu, G∏ogowie, Jeleniej Górze, K∏odzku, Opolu, Âwidnicy, Wa∏brzychu i Zielonej Górze opracowany pod kierunkiem B. Moczulskiej-Chojnackiej, Kierownika
ROSDK w G∏ogowie.
Cz´Êciowo oczekiwania te spe∏nia artyku∏ A. Cyl-Szoltys i A. Szeptuch, zamieszczony w niniejszym numerze „Rodziny i Prawa”.
Projekt dotowany przez Fundacj´ im. Stefana Batorego w ramach programu obywatelskiego nadzoru
nad funkcjonowaniem instytucji paƒstwowych.
Obszernie czerpie z nich pismo Forum Matek Przeciw Dyskryminacji Ojców, na Raport powo∏uje si´ tak˝e
J. Podgórska we wspomnianym wy˝ej artykule w „Polityce”.
Zastrze˝enia do wy˝ej powo∏anego Raportu zosta∏y obszernie opisane w niepublikowanym stanowisku
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z 23 lutego 2011 r. skierowanym m.in. do Fundacji Batorego
oraz do Ministra SprawiedliwoÊci.
Jednà z istotnych konsekwencji tego jest brak zrozumienia przez autork´ ró˝nicy pomi´dzy orzecznictwem a opiniowaniem oraz roli sàdowej opinii psychologiczno pedagogicznej jako dowodu w sprawie,
co ma istotny wp∏yw na jej sposób rozumowania i wyciàgane wnioski.
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lizowa∏a w tym celu 81 wyselekcjonowanych opinii, tylko takich, które budzi∏y zastrze˝enia, a zatem wykorzystany przez nià materia∏ nie by∏ reprezentatywny. W wielu
miejscach interpretacji wyst´puje luêny zwiàzek przyczynowo-skutkowy (np. mi´dzy
brakiem ojców w wychowaniu a ryzykiem ubóstwa); na dowód przedstawianego rozumowania przytaczane sà cytaty z opinii (które mogà byç wyrwane z kontekstu) lub
punkt widzenia osoby, która czuje si´ poszkodowana; w interpretacji autorka u˝ywa
emfazy itd. Nie mo˝na si´ te˝ zgodziç z sàdem Barbary Gujskiej, ˝e b∏´dne sà „oceny wartoÊciujàce” zawarte w opiniach bieg∏ych w postaci diagnozowania niedojrza∏oÊci emocjonalnej rodziców. Bieg∏y powinien dà˝yç do zminimalizowania takich
sformu∏owaƒ, które potencjalnie mogà byç jatrogenne dla osoby badanej, jednak
okreÊlenie nieprawid∏owoÊci funkcjonowania psychicznego jest niejednokrotnie
niezb´dne dla wyjaÊnienia przyczyn obni˝onych kompetencji wychowawczych, ich
rozmiaru oraz dla prognozowania korzystnych zmian w dzia∏aniach wychowawczych rodziców17. Wprawdzie w podsumowaniu autorka sama stwierdza, ˝e analizowany przez nià materia∏ badawczy nie jest wystarczajàcy do wyciàgania „ogólnych
wniosków” i postuluje „przeprowadzenie odpowiednich badaƒ naukowych, które
da∏yby pe∏ny obraz dzia∏alnoÊci RODK w zakresie opiniowania rodzinnego”18, jednak
ta ze wszech miar s∏uszna sugestia „ginie” wÊród innych kategorycznych sformu∏owaƒ i nie jest ju˝ powtarzana w ˝adnym z póêniejszych odwo∏aƒ.
Pojawia si´ zatem pytanie: czy jest tak êle, jak twierdzà autorzy Raportu, Forum
Matek i inni przedstawiciele „poszkodowanych” ojców, czy te˝ przytaczane wy˝ej
statystyki opracowane w kilku oÊrodkach dajà pe∏ne podstawy do odparcia krytyki?
Nie mo˝na zlekcewa˝yç dramatycznych przyk∏adów przytaczanych w Raporcie,
liÊcie Forum Matek i w wielu innych za˝aleniach. Trywializmem b´dzie stwierdzenie, i˝ ka˝dy taki przypadek wymaga rozwa˝nego przeanalizowania. Niejednokrotnie skargi na nierzetelne opinie RODK sà wynikiem braku dystansu do w∏asnych
problemów i pope∏nianych b∏´dów, postaw roszczeniowych, braku krytycyzmu
ze strony osób uznajàcych si´ za poszkodowane, braku ich realizmu w ocenie
sytuacji oraz zniekszta∏cania spostrzeganej sytuacji pod kàtem w∏asnych potrzeb
i oczekiwaƒ. Zdarzajà si´ jednak tak˝e b∏´dy, brak obiektywizmu, niekompetencja
i naruszanie zasad kodeksu etyczno-zawodowych przez bieg∏ych.
Wbrew twierdzeniom zawartym w liÊcie Forum Matek, w Raporcie oraz w innych
êród∏ach skarg, opinia, z samych za∏o˝eƒ kodeksowych, jest weryfikowana przez
Sàd19, a zanim do niego trafi, przez kierowników oÊrodków. Zastrze˝enia dotyczàce
naruszenia zasad pracy bieg∏ego mo˝na zg∏aszaç do nadzoru pedagogicznego nad
oÊrodkami, nadrz´dnej jednostki w Ministerstwie SprawiedliwoÊci, a tak˝e do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (zw∏aszcza gdy biegli sà jego cz∏onkami).
17

18
19

Rozdzia∏ Raportu poÊwi´cony charakterystyce opinii zawiera tak˝e kilka innych kontrowersyjnych tez,
które zostanà oddzielnie omówione w dalszej cz´Êci artyku∏u.
Raport..., s. 41–42.
Art. 201 k.p.k., 279 i 286 k.p.c.
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Warto w tym miejscu poruszyç kwesti´ materia∏ów stanowiàcych podstaw´ do
weryfikacji wartoÊci dowodowej opinii. Coraz cz´Êciej pojawiajà si´ postulaty stron
zaskar˝ajàcych opinie oraz ich przedstawicieli, aby biegli, w przypadku wàtpliwoÊci
ujawniali tzw. materia∏y surowe z badaƒ20 bezpoÊrednio osobom badanym (sic!)
lub sàdowi. Oczekiwania takie wià˝à si´ z niezrozumieniem istoty pracy psychologa. Udost´pnianie surowych materia∏ów niespecjalistom jest potencjalnie bardzo
szkodliwe; nie stanowià dla nich ˝adnej wartoÊci, poniewa˝ wymagajà interpretacji
ze strony osoby posiadajàcej wiedz´ specjalnà, w wypadku niektórych metod, zdobywanà przez lata szkoleƒ i praktyki21. Wyrwane z kontekstu interpretacje niespecjalistów mogà skrzywdziç osob´, której te dane dotyczà. Nie oznacza to, ˝e sàd jest
bezradny w ocenie wartoÊci merytorycznej opinii bieg∏ego psychologa, mo˝e si´
bowiem odwo∏aç do nadrz´dnych kryteriów metodologicznych22. Surowe wyniki
badaƒ muszà byç weryfikowalne przez innego specjalist´, tzn. inna osoba o odpowiednim przygotowaniu powinna niezale˝nie wyciàgnàç analogiczne wnioski.
W przeciwnym razie interpretacja bieg∏ego okazuje si´ nieobiektywna i bezwartoÊciowa, a dowód z jego opinii powinien zostaç odrzucony przez sàd23.
Cz´sto przytaczanym argumentem, s∏u˝àcym podwa˝aniu wartoÊci merytorycznej opinii, jest pos∏ugiwanie si´ przez bieg∏ych RODK metodami projekcyjnymi.
Temat ten jest przedmiotem kontrowersji tak˝e wÊród specjalistów psychologów,
czego wyrazem jest dyskusja, która rozwin´∏a si´ w 2012 r. spotykajàc si´ z szerokim oddêwi´kiem medialnym, co wprowadzi∏o wiele dodatkowych nieporozumieƒ
i uproszczonych sàdów. Metody projekcyjne majà bogatà tradycj´ i literatur´ naukowà. Niektóre z nich nie spe∏niajà wspó∏czesnych standardów weryfikowalnoÊci
i jako takie nie powinny byç stosowane w opiniowaniu, inne wymagajà du˝ej
ostro˝noÊci w interpretacji, a w ka˝dym wypadku psycholog, który decyduje si´ na
ich stosowanie, musi byç bardzo dobrze przygotowany do pos∏ugiwania si´ nimi
i zaznajomiony z najnowszà literaturà specjalistycznà na ich temat. A zatem tak˝e
zg∏aszane wàtpliwoÊci dotyczàce doboru narz´dzi badawczych i sposobu ich wykorzystania powinny byç oceniane przez specjalistów z tego zakresu, a bieg∏y powinien uzasadniç przyj´tà strategi´ badawczà i êród∏a uzyskanych interpretacji24.
Warto w tym miejscu powróciç do kluczowego postulatu osób kwestionujàcych
opinie RODK – celowoÊci istnienia i zakresu obowiàzków samych oÊrodków.
20

21
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Notatki z obserwacji zachowania badanego, protoko∏y z wywiadu, formularze i protoko∏y przeprowadzonych badaƒ testowych, ró˝ne formy wytworów badanego (np. rysunki, zapiski) itp.
W∏aÊnie w odniesieniu do tej wiedzy znajduje zastosowanie art. 278 k.p.c. i 193 k.p.k.
Por. A. Czerederecka, Kryteria oceny dowodu z opinii bieg∏ego psychologa, „Problems of Forensic Sciences” 2013, Nr 93 (w druku).
Kwestia udost´pniania wyników surowych by∏a tematem referatu A. Czeredereckaiej i J. K. Gierowskiego
na konferencji „Psychologia i prawo. Teoria i praktyka u progu XXI w.”, Kraków, 19–20 paêdziernika 2012 r.
Problematyka ta by∏a szeroko omawiana na konferencji „Warunki wykorzystywania metod projekcyjnych
w psychologicznej diagnozie dla potrzeb sàdu”, która odby∏a si´ w Lublinie w dniach 16–17 listopada
2012 r. Wiele wystàpieƒ z tej konferencji oraz tematów poruszanych w dyskusji zosta∏o przyj´tych do publikacji w „Problems of Forensic Sciences” 2013, Nr 93 (w druku).
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W rozdziale piàtym przytaczanego wy˝ej Raportu25 przedstawiono propozycje przekszta∏cenia Rodzinnych OÊrodków Diagnostyczno-Konsultacyjnych w „Psychologiczne S∏u˝by Sàdowe”, które mia∏yby s∏u˝yç „bezpoÊredniej pomocy psychologicznej w fazie rozpoznawania problemów stron, przygotowania mediacji czy interwencji,
bàdê wspólnej, zrównowa˝onej opieki nad dzieçmi”. Natomiast opiniowanie w sprawach powinno zostaç powierzone bieg∏ym z listy Sàdu Okr´gowego26. W liÊcie
Forum Matek posuni´to si´ dalej i przedstawiono postulat „powo∏ywania przez Sàd/
jeÊli b´dzie konieczne/ równolegle dwóch bieg∏ych (zespo∏ów bieg∏ych) proponowanych przez ka˝dà ze stron post´powania cywilnego zgodnie z art. 278 k.p.c.”.
Idea korzystania z opinii bieg∏ych wskazywanych przez strony lub w∏àczania do materia∏ów sprawy takich opinii sporzàdzonych przez prywatnych bieg∏ych
na ˝yczenie stron w charakterze materia∏u pomocniczego bywa praktykowanym,
aczkolwiek ma∏o u˝ytecznym procederem. Tacy biegli cz´sto nie dysponujà podstawowà wiedzà z zakresu prawa, niezb´dnà do wyst´powania przed sàdem. JeÊli
sporzàdzajà opini´ wy∏àcznie na proÊb´ jednej ze stron, dysponujà tylko wyselekcjonowanym przez nie materia∏em, co nie pozwala na weryfikowanie uzyskanych
informacji27. Sà dobierani pod kàtem przydatnoÊci dla zilustrowania tezy wnioskodawcy, a nie posiadanych kwalifikacji. Tak˝e pomys∏ wykorzystania bieg∏ych z listy
Sàdu Okr´gowego budzi zasadnicze wàtpliwoÊci, poniewa˝ bardzo rzadko sà to
osoby specjalizujàce si´ w problematyce rodzinno-opiekuƒczej, posiadajàce w tym
zakresie wiedz´ i doÊwiadczenie. Podstawowym powodem tego stanu rzeczy jest
czasoch∏onnoÊç opinii w tego typu sprawach, tote˝ wydawanie takich opinii prywatnie (jeÊli chce si´ spe∏niç podstawowe standardy) jest nieop∏acalne. Osoby rzetelnie traktujàce prac´ bieg∏ego unikajà wydawania opinii z tego zakresu w poczuciu, i˝ sàd nie pokryje wysokich rachunków, jakie by za to wystawili28. Podobnie
sytuacja wyglàda w wi´kszoÊci krajów zachodnich.
Czy jest zatem powód, aby rezygnowaç z opinii RODK? Czy zatrudnieni tam
pracownicy posiadajà odpowiednie kwalifikacje i mo˝liwoÊci, by opracowaç
opini´ spe∏niajàcà najwy˝sze standardy? Aby odpowiedzieç na to pytanie warto
si´gnàç do historii i za∏o˝eƒ tych placówek, skàdinàd rzetelnie przedstawionych
w przytaczanym Raporcie29. Pierwsze oÊrodki (wówczas funkcjonujàce pod nazwà
diagnostyczno-selekcyjnych) powsta∏y ponad 45 lat temu, a zatem zanim powo∏ano sàdy rodzinne, zaÊ wyodr´bnienie tych˝e, w oko∏o 10 lat póêniej, szybko
zaowocowa∏o wspó∏pracà w zakresie opiniowania w sprawach dotyczàcych problematyki opiekuƒczej.
25
26
27
28

29

Raport..., s. 44–54.
Tam˝e, s. 46.
Patrz: zastrze˝enia do Raportu.
Nie bez znaczenia jest te˝ problem braku uregulowaƒ prawnych pozycji bieg∏ych, który pociàga za sobà
niebezpieczeƒstwo wydawania opinii w sprawach rodzinno-opiekuƒczych przez osoby, które nie dysponujà niezb´dnà do tego wiedzà.
Raport..., s. 11–14.
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Tak trudna i z∏o˝ona problematyka, jakà zajmujà si´ biegli wydajàcy opinie
w sprawach rodzinnych i opiekuƒczych, wymaga gruntownej znajomoÊci psychologii rodziny, rozwoju dziecka, cz∏owieka doros∏ego, a niejednokrotnie tak˝e
psychopatologii, przede wszystkim zaÊ warsztatu diagnostycznego (zasad pos∏ugiwania si´ narz´dziami badawczymi i umiej´tnoÊci wynikajàcych z praktyki). Niezb´dna jest tak˝e znajomoÊç podstaw prawnych z tego zakresu. Wiedza, jakà zdobywa w tym zakresie psycholog z chwilà uzyskania stopnia magistra nie jest
wystarczajàca, konieczne jest aktualizowanie i rozszerzanie umiej´tnoÊci oraz doÊwiadczenia zawodowego niezb´dnego do opiniowania w tak z∏o˝onych kwestiach. Pracownicy rodzinnych oÊrodków diagnostyczno-konsultacyjnych systematycznie poszerzajà swoje kwalifikacje w∏aÊnie pod tym kàtem i sà z tego rozliczani
przez odpowiednie instancje nadzorcze. Z w∏asnych doÊwiadczeƒ autorki pochodzàcych z prowadzonych szkoleƒ wynika, ˝e w zdecydowanej wi´kszoÊci oÊrodki
te zatrudniajà kompetentnych, dobrze przygotowanych i doÊwiadczonych specjalistów. Warto te˝ podkreÊliç, ˝e niewielu psychologów i pedagogów w Polsce tak
dobrze, jak pracownicy RODK, zna i uwzgl´dnia problem alienacji rodzicielskiej
jako dominujàce zaburzenie funkcjonowania relacji mi´dzy cz∏onkami rozbitej rodziny w warunkach konfliktu o uregulowanie w∏adzy rodzicielskiej.
Opracowanie rzetelnej opinii wymaga zbadania co najmniej trzech osób. Liczba ta wzrasta, jeÊli rodzina sk∏ada si´ z wi´kszej liczby dzieci, a niejednokrotnie niezb´dny jest tak˝e kontakt z innymi osobami wspó∏uczestniczàcymi w wychowaniu.
Opinia obejmuje nie tylko diagnoz´ tych osób, ale te˝ ocen´ relacji zachodzàcych
mi´dzy nimi, ocen´ kompetencji wychowawczych opiekunów, zaspokojenia potrzeb psychicznych dzieci i przewidywanie warunków ich rozwoju w przysz∏oÊci.
Przed bieg∏ymi staje zadanie zaproponowania takiego uregulowania sytuacji rodzinnej, aby zminimalizowaç negatywne konsekwencje rozbicia rodziny lub niewydolnoÊci wychowawczej rodziców w dalszym ˝yciu dziecka (dzieci) i u∏atwiç dziecku (dzieciom) adaptacje do sytuacji kryzysowej, w której si´ znalaz∏o (znalaz∏y).
Zgromadzenie wszystkich istotnych materia∏ów do opracowania takiej opinii jest
niezwykle czasoch∏onne.
W tym miejscu pojawia si´ kwestia zasadnicza z punktu widzenia bieg∏ego, nieporuszana przez autorów zastrze˝eƒ dotyczàcych jakoÊci opinii. Oczekiwania
stawiane pracownikom RODK i narzucane im „normy”, dotyczàce liczby opinii wykonanych w ciàgu roku, nie pozwalajà na wystarczajàco obszerne i wnikliwe opracowanie ich. Tymczasem stopieƒ przyczyniania si´ ka˝dego z rodziców do destabilizacji warunków ˝ycia dziecka i brak wglàdu w pope∏niane b∏´dy wychowawcze,
usprawiedliwiany zak∏ócajàcym dzia∏aniem drugiego z rodziców, jest niejednokrotnie tak du˝y, ˝e znalezienie optymalnego rozwiàzania z punktu widzenia dobra
dziecka jest niezwykle skomplikowane. Na dodatek bieg∏y musi nie tylko dobraç
odpowiednio czu∏e narz´dzia badawcze i weryfikacyjne, ale tak˝e przedstawiç
swoje rozumowanie w sposób jasny i klarowny dla niespecjalisty.

24

Rodzina i Prawo Nr 24 2013

Rodzinne oÊrodki diagnostyczno-konsultacyjne na cenzurowanym

W tej sytuacji podstawowy postulat, jaki si´ nasuwa, to zmniejszenie wyznaczonych „norm” w odniesieniu do liczby opinii i przeniesienie punktu ci´˝koÊci z iloÊci na jakoÊç oraz przywiàzywanie wi´kszej wagi do kontroli jakoÊci wydawanych
opinii ze strony instancji nadzorczych. Tylko to umo˝liwi pracownikom zatrudnionym w RODK-ach pe∏niejsze i bardziej wnikliwe, a w konsekwencji bardziej rzetelne i obiektywne badania, zw∏aszcza w odniesieniu do szczególnie skomplikowanych przypadków, a przypadki opinii niespe∏niajàcych podstawowych standardów,
zawierajàce b∏´dy b´dà ∏atwiejsze do wychwycenia i zweryfikowania.
Tak˝e w obecnych warunkach istniejà oczywiste walory opinii rodzinnych oÊrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. Sà one opracowywane przez zespó∏ bieg∏ych (dwóch psychologów lub psychologa i pedagoga, a w niektórych wypadkach
tak˝e lekarza – internist´ lub psychiatr´). To zwi´ksza szanse na dyskutowanie
wàtpliwoÊci i wzajemne korygowanie b∏´dów, a w konsekwencji, umo˝liwia wi´kszy
obiektywizm w porównaniu z opiniami wydawanymi przez jednego bieg∏ego (jak
by∏oby w wypadku postulowanych opinii indywidualnych bieg∏ych).
W rozpatrywaniu zastrze˝eƒ dotyczàcych rodzinnych oÊrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, nie mo˝na pominàç kwestii uregulowaƒ prawnych tych placówek
w odniesieniu do ich statusu oraz organizacji i zakresu dzia∏ania. Ich obecny status
reguluje rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie organizacji i zakresu dzia∏ania rodzinnych oÊrodków diagnostyczno-konsultacyjnych30, które jako zakres pracy oÊrodka okreÊla „dzia∏alnoÊç w zakresie diagnozy, poradnictwa i opieki specjalistycznej w sprawach nieletnich oraz w zakresie
przeciwdzia∏ania i zapobiegania demoralizacji31”.
W dniu 22 marca br. pose∏ Jerzy Kozdroƒ z Platformy Obywatelskiej przedstawi∏
projekt zmiany ustawy w tym zakresie32, stanowi on jednak tylko cz´Êciowe rozwiàzanie dotychczasowych problemów. Regulacje takie przedstawia natomiast
alternatywny projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku
Praw Dziecka, który umieszcza na czo∏owej pozycji dzia∏alnoÊci rodzinnych oÊrodków diagnostyczno-konsultacyjnych wydawanie opinii dla sàdów powszechnych
w zakresie problematyki nieletnich, ma∏oletnich i ich Êrodowiska rodzinnego.
Na zakoƒczenie warto powróciç do kilku dodatkowych postulatów dotyczàcych
regulacji prawnych, które znalaz∏y si´ w liÊcie Forum Matek, od którego rozpocz´to te rozwa˝ania.
Autorki listu przedstawi∏y (zg∏aszanà tak˝e wczeÊniej) propozycj´ ustawowego
przyj´cia opieki wspólnej-naprzemiennej w przypadku braku porozumienia mi´dzy rodzicami. Takie rozwiàzanie by∏oby ca∏kowicie sprzeczne z dobrem dziecka, które po rozstaniu rodziców ma du˝e trudnoÊci z zaadaptowaniem si´ do nowej
30
31
32

Dz. U. Nr 97, poz. 1063.
§ 13. Szczegó∏owe zadania przedstawiono w § 14.
Projekt z dnia 11 grudnia 2012 r.: Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sàdów powszechnych oraz
ustawy – Karta Nauczyciela.
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sytuacji. W proponowanych okolicznoÊciach dziecko musia∏oby si´ adaptowaç
do braku ciàg∏oÊci i stabilnoÊci wychowawczej, które to warunki stanowià podstaw´
prawid∏owego rozwoju psychicznego. Postulat „opieki wspólnej-naprzemiennej”
w takich okolicznoÊciach s∏u˝y wy∏àcznie zaspokojeniu potrzeby rodziców i jest najbardziej wypaczonà formà „salomonowego” rozwiàzania – stworzenia dwu Êrodowisk wychowawczych o sprzecznych wymaganiach i oczekiwaniach, w których
ka˝de z rodziców przyjmuje usztywnionà postaw´ zabiegania o wyegzekwowanie
swoich praw. W „najlepszym” razie stawia dziecko w pozycji mediatora mi´dzy rodzicami obcià˝ajàc je odpowiedzialnoÊcià za relacje mi´dzy nimi. Niezb´dnym warunkiem brania pod uwag´ opieki naprzemiennej, bardzo ostro˝nie i wnikliwie rozwa˝anym w indywidualnych przypadkach, jest jednolity plan wychowawczy obydwojga
rodziców i nieanga˝owanie dziecka w konflikt z by∏ym partnerem33.
Forum Matek s∏usznie zwraca uwag´, ˝e izolowanie ojca od dziecka34 jest
nadu˝yciem w∏adzy rodzicielskiej, ale rozwiàzania prawne powinny zmierzaç
w tym kierunku, ˝eby znajdowaç skuteczne formy egzekucji kontaktów, w drastycznych przypadkach uwzgl´dniajàcej tak˝e karanie rodziców za stosowanie
przemocy emocjonalnej wobec dziecka. Z drugiej strony wskazane sà bardziej rozbudowane dzia∏ania edukacyjne poszerzajàce ÊwiadomoÊç problemów i niebezpieczeƒstw zwiàzanych z rozbiciem rodziny oraz sposobów zapobiegania im.
Ponadto potrzebne sà dzia∏ania profilaktyczne uÊwiadamiajàce rodzicom przydatnoÊç korzystania przez nich samych z pomocy specjalistycznej (psychologów,
pedagogów, mediatorów i terapeutów), a nie zabiegania o leczenie by∏ego partnera lub dziecka, jak to sugeruje Forum Matek. Wskazane sà te˝ natychmiastowe
dzia∏ania zapobiegawcze w przypadkach nieuprawnionego oskar˝enia o molestowanie seksualne (autorce znane sà przypadki, kiedy wniesienie sprawy o fa∏szywe oskar˝enia okaza∏o si´ to niezwykle skuteczne).
Zastrze˝enia Forum Matek, dotyczàce przepisu o porozumieniu mi´dzy rodzicami, sà konsekwencjà rozumowania o s∏usznoÊci narzucania w∏asnego punktu
widzenia bez dostrzegania, i˝ jest to miecz obusieczny, który w ka˝dym wypadku
prowadzi do pog∏´bienia i zaostrzenia konfliktu mi´dzy rodzicami. Z punktu widzenia psychologicznego przepis ten jest jednà z najlepszych zmian ostatniej nowelizacji k.r.o. Jego nik∏e wykorzystanie sugeruje, i˝ na etapie wniesienia pozwu o rozwód, w wypadku braku zgodnoÊci stanowisk w kwestii uregulowania opieki
nad dzieckiem (dzieçmi), warto by∏oby wskazywaç rodzicom placówki zajmujàce
si´ terapià i mediacjà, które mog∏yby im pomóc w osiàgni´ciu porozumienia. Gdyby rodzice mimo to nie byli w stanie uzgodniç porozumienia, warto rozwa˝aç obligatoryjne wprowadzenie asystenta zajmujàcego si´ pomocà dla rodziny w regulowaniu spornych kwestii. Intensywne dzia∏ania pomocno-ochronne we wst´pnej

33
34

A. Czerederecka, Rozwód..., s. 108–109.
Dotyczy to tak˝e matki znajdujàcej si´ w analogicznej sytuacji.
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fazie rozwodu (rozstania) stwarzajà wi´ksze szanse zapobie˝enia kumulowania si´
konfliktu dotyczàcego uregulowania opieki, który szczególnie zak∏óca mo˝liwoÊç
zaadaptowania si´ dziecka do powa˝nego kryzysu, jakim jest dla niego rozstanie
rodziców.
Forum Matek s∏usznie okreÊla izolowanie od drugiego opiekuna jako bezprawne ograniczanie jego w∏adzy rodzicielskiej oraz zwraca uwag´, i˝ gotowoÊç
do wspó∏pracy w sprawowaniu opieki powinna byç traktowana jako argument
na korzyÊç opiekuna. Nie jest to jednak jedyny czynnik rozpatrywany w ocenie
kompetencji wychowawczych rodziców. Nie mo˝na te˝ wprowadzaç obligatoryjnych rozwiàzaƒ w postaci zmiany miejsca zamieszkania dziecka, jeÊli jedno z rodziców izoluje dziecko od drugiego z nich przez okres 30 dni, gdy˝ narusza∏oby to
stabilnoÊç Êrodowiska wychowawczego i de facto dziecko ponosi∏oby koszty psychiczne b∏´dów pope∏nianych przez g∏ównego opiekuna (lub oboje rodziców).
Warto natomiast rozwa˝yç karanie rodziców grzywnà lub jakieÊ inne formy egzekucji kontaktów w przypadku izolowania dziecka przez wskazany w liÊcie Forum
Matek okres 30 dni. D∏ugotrwa∏e izolowanie dziecka bez ˝adnych konsekwencji nie
tylko zaburza jego wi´ê z drugim opiekunem, ale te˝ wzmacnia poczucie bezkarnoÊci g∏ównego opiekuna i prowokuje dzia∏ania odwetowe drugiego z nich, sk∏aniajàc do podejmowania podobnych dzia∏aƒ, jeÊli nadarzy si´ ku temu okazja.
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Analiza czynników decydujàcych o wnioskowaniu przez
bieg∏ych ROD-K w kwestii powierzenia ojcom wykonywania
w∏adzy rodzicielskiej nad ma∏oletnimi dzieçmi*
Inspiracjà dla niniejszej analizy sta∏a si´ z jednej strony podejmowana w ostatnich latach promocja aktywnego ojcostwa, wià˝àca si´ z wydaniem licznych publikacji poruszajàcych to zagadnienie (Schon, 1994; Cordes, 2005; Rise, 2005; Sokal, 2005; Augustyn, 2006; Dudak, 2006; Pospiszyl, 2007; Driscoll, 2009; Sikorska, 2009; Rostowska i Jarmo∏owska, 2010) oraz zainicjowaniem szeregu akcji
spo∏ecznych w tym zakresie i powo∏aniem do istnienia wielu instytucji pozarzàdowych, które w myÊl celów statutowych wspierajà ojców, z drugiej natomiast – praktyczne doÊwiadczenia bieg∏ych Rodzinnego OÊrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego nr 1 w Katowicach badajàcych ojców w sprawach, które sàd zleca∏ do diagnozy w kwestii wskazania rodzica, któremu winno byç powierzone wykonywanie
w∏adzy rodzicielskiej nad ma∏oletnimi dzieçmi. Wielokrotnie biegli spotykali si´
z postawà ojców, którzy z góry zak∏adali niekorzystne dla siebie wnioski bieg∏ych
w aspekcie powierzenia im pieczy nad dzieçmi albo wydanie przez sàd wyroku odmiennego od ich oczekiwaƒ, wypowiadali tak˝e opinie o faworyzowaniu matek
przez Rodzinne OÊrodki oraz polski wymiar sprawiedliwoÊci.
DoÊwiadczenie bieg∏ych opiniujàcych w ROD-K nr 1 w Katowicach zdawa∏o si´
przeczyç tym tezom jeszcze przed podj´ciem gruntownych analiz.
W tym kontekÊcie zosta∏a postawiona hipoteza badawcza, w myÊl której wyst´powanie z wnioskiem o powierzenie pieczy ojcu, jego aktywne uczestnictwo w ˝yciu dziecka, jak równie˝ jego optymalny poziom funkcjonowania osobistego i spo∏ecznego oraz prawid∏owe postawy rodzicielskie pozytywnie korelujà z wnioskowaniem przez bieg∏ych ROD-K o powierzeniu wykonywania w∏adzy rodzicielskiej ojcu,
co przeczy∏oby obiegowym opiniom, w których podnosi si´, ˝e Rodzinne OÊrodki
tendencyjnie odmawiajà ojcom pieczy nad dzieçmi.
Weryfikacja powy˝szej hipotezy zak∏ada∏a poddanie wnikliwej analizie iloÊciowych i jakoÊciowych wyników badaƒ spraw dotyczàcych wnioskowania przez bieg∏ych w zakresie powierzenia wykonywania w∏adzy rodzicielskiej.

* XII. Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Zastosowanie psychologii klinicznej w praktyce sàdowej” nt. „Teoretyczne, metodologiczne i warsztatowe problemy opiniodawstwa sàdowego oraz pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w Rodzinnych OÊrodkach Diagnostyczno-Konsultacyjnych”, Uniwersytet
Âlàski, Katowice (15–16 XI 2010).
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Za∏o˝ono wi´c przeÊledzenie czterech czynników le˝àcych po stronie ojców decydujàcych o wnioskowaniu przez bieg∏ych w zakresie powierzenia ojcom pieczy
nad dzieçmi:
- wyst´powania ojców z wnioskiem o powierzenie sprawowania bezpoÊredniej
opieki nad dzieçmi,
- historii uczestnictwa badanych ojców w ˝yciu dzieci,
- poziom przystosowania osobistego i spo∏ecznego badanych ojców,
- postawy rodzicielskie badanych ojców.
Jako wystàpienie ojca o powierzenie sprawowania bezpoÊredniej opieki
nad dzieckiem rozumie si´ z∏o˝ony przez niego pisemnie lub ustnie wniosek w tym
zakresie w sàdzie lub podczas badaƒ w OÊrodku.
Dla opisu historii uczestnictwa ojców w ˝yciu swoich dzieci uwzgl´dniono informacje zawarte w aktach badanych spraw oraz oparto si´ na danych z wywiadu klinicznego z badanymi stronami.
Opisujàc poziom przystosowania osobistego i spo∏ecznego ojców uwzgl´dniono:
- poziom posiadanych przez ojców kompetencji intrapsychicznych oraz interpersonalnych,
- wyst´powanie u badanych zaburzeƒ psychicznych, a zw∏aszcza tych, które sà
spowodowane u˝ywaniem substancji psychoaktywnych,
- dopuszczanie si´ przez nich przemocy domowej.
Przez kompetencje interapsychiczne rozumie si´ optymalny poziom samoÊwiadomoÊci, adekwatnà samoocen´, dojrza∏e mechanizmy radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, optymalny poziom samokontroli. Jako kompetencje interpersonalne
ujmuje si´ tu umiej´tnoÊç dojrza∏ego komunikowania si´, w tym tak˝e ujawniania
w∏asnych uczuç i potrzeb, empati´, umiej´tnoÊç utrzymywania elastycznych granic
w relacjach z innymi. Kompetencje te biegli okreÊlali przy u˝yciu wywiadu klinicznego, obserwacji osoby badanej i jej interakcji spo∏ecznych, metod kwestionariuszowych, pó∏projekcyjnych i projekcyjnych, jak równie˝ analizy akt sprawy.
Kolejnà rozpatrywanà dymensjà by∏o wyst´powanie u opiniowanych zaburzeƒ
psychicznych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem tych, które sà spowodowane
u˝ywaniem substancji psychoaktywnych ujmowanych tu w myÊl Mi´dzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10 (Pu˝yƒski i Wciórka,
2000). W toku prowadzonych badaƒ stwierdzenie tych˝e zaburzeƒ oparto na wywiadzie z opiniowanymi i cz∏onkami ich rodzin oraz na analizie materia∏u zebranego w aktach sprawy.
Z uwagi na istotny wp∏yw na funkcjonowanie systemu rodzinnego uwzgl´dniono tak˝e w tej˝e analizie dopuszczanie si´ przez badanych przemocy wobec cz∏onków rodziny prokreacyjnej. Przemoc domowà rozumie si´ tutaj zgodnie z jej definicjà przyj´tà przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Rodzina i Prawo Nr 24 2013

29

Aleksandra Cyl-Szo∏tys, Agnieszka Szeptuch

„Niebieska Linia” (2003), które okreÊla jà jako zamierzone i wykorzystujàce przewag´ si∏ dzia∏anie lub zaniechanie skierowane przeciw cz∏onkowi rodziny naruszajàce
prawa i dobra osobiste, powodujàce cierpienie i szkody. Do diagnozy tego problemu wykorzystano analiz´ materia∏u zawartego w aktach sprawy, dane z wywiadu
z osobami badanymi, analiz´ ca∏okszta∏tu badaƒ technikami testowymi.
W opisie postaw rodzicielskich badanych ojców odwo∏ano si´ do koncepcji
M. Ziemskiej (1981, 2009), w której autorka wyró˝ni∏a 4 dymensje, b´dàce podstawà do opisu postaw rodzicielskich:
- górowanie,
- bezradnoÊç,
- koncentracja,
- dystans.
Ka˝da z tych dymensji posiada dwa bieguny: jeden odnoszàcy si´ do zachowaƒ niepo˝àdanych oraz drugi cechujàcy po˝àdane zachowania rodziców wobec
dziecka. I tak wysokie nasycenie w dymensji górowanie oznacza nastawienie rodzica na kierowanie dzieckiem z pozycji zdecydowanej przewagi, w∏adzy, podporzàdkowywania go sobie w sposób ostry i surowy, bez liczenia si´ z uczuciami i pragnieniami dziecka. Na drugim kraƒcu tego wymiaru le˝à zachowania rodzica, które
Êwiadczà o umiej´tnoÊci kierowania dzieckiem bez okazywania przewagi, braku
dominacji rodziców w ich post´powaniu z dzieckiem, zwracaniu uwagi na sygna∏y
od niego p∏ynàce, co jednak nie oznacza uleg∏oÊci wobec dziecka. Postaw´ bezradnoÊci cechuje poczucie braku umiej´tnoÊci radzenia sobie z dzieckiem oraz
bezsilnoÊci wobec problemów wychowawczych, niezdecydowanie, w jaki sposób
pokierowaç zachowaniem dziecka. Na drugim kraƒcu natomiast znajduje si´ postawa rodzicielska Êwiadczàca o braku poczucia bezradnoÊci. Du˝e wysycenie
w dymensji koncentracji oznacza postaw´ cechujàcà si´ przesadnà troskà rodzica
o dziecko, nadopiekuƒczoÊcià wzgl´dem niego, pe∏en niepokoju i napi´cia stosunek do dziecka, dà˝enie do nadmiernego ochraniania dziecka lub do stawiania mu
wygórowanych wymagaƒ. Niskie wysycenie wskazuje natomiast na postaw´ zrównowa˝onego stosunku emocjonalnego rodzica wobec dziecka. Postaw´ nadmiernego dystansu w kontakcie rodzica z dzieckiem charakteryzuje wycofanie z bezpoÊredniej stycznoÊci z dzieckiem, brak czu∏oÊci i ciep∏a w interakcji z nim oraz braku
ekspresji pozytywnych uczuç wobec niego. Na drugim kraƒcu znajdujà si´ natomiast zachowania rodzica Êwiadczàce o umiej´tnoÊci nawiàzywania bliskiego kontaktu z dzieckiem i swobodnej wymianie uczuç, ekspresji ciep∏a i czu∏oÊci wobec
dziecka Aby dokonaç pe∏nego opisu postaw rodzicielskich dla potrzeb niniejszej
analizy, odwo∏ano si´ do za∏o˝enia, i˝ postawa spo∏eczna ma trzy komponenty
(por. Mika, 1982): poznawczà, emocjonalnà i behawioralnà. W tym celu u˝yto spektrum narz´dzi diagnostycznych: komponent´ poznawczà postaw rodzicielskich
to˝samà z wiedzà na temat po˝àdanych wzorców post´powania rodzicielskiego
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badano kwestionariuszami do diagnozy postaw rodzicielskich, komponent´ emocjonalnà – stosujàc wywiad kliniczny z rodzicem, rozmow´ kierowanà z dzieckiem,
obserwacj´ osoby badanej, komponent´ behawioralnà – wykorzystujàc pytania
wywiadu klinicznego, obserwacj´ rodzica oraz jego interakcji z dzieckiem, a tak˝e
analiz´ materia∏u zebranego w aktach sprawy.
Aby zweryfikowaç hipotezy badawcze przeanalizowano 231 opinii wydanych
przez bieg∏ych ROD-K nr 1 w Katowicach w latach 2006–2009, w których w myÊl tezy sàdu biegli wypowiadali si´ w kwestii: któremu z rodziców winno si´ powierzyç
sprawowanie bezpoÊredniej opieki nad ma∏oletnim dzieckiem.
Jak wskazuje tabela 1, na 231 przeanalizowanych spraw w 100 sprawach stanowiàcych 43% ogó∏u ojcowie zg∏aszali si´ z wnioskiem do sàdu o powierzenie im
bezpoÊredniego wykonywania w∏adzy rodzicielskiej nad dzieckiem lub wyra˝a∏o
taki akces w toku badaƒ w OÊrodku. Z dokonanej analizy wynika, ˝e sàd cz´Êciej
stawia owo pytanie o to, któremu z rodziców powierzyç piecz´ nad dzieckiem ni˝
ojcowie decydujà si´ wystàpiç z wnioskiem w tej kwestii. W 57% analizowanych
spraw ojcowie nie korzystali z takiej mo˝liwoÊci (nie wyst´powali z wnioskiem lub
wskazywali matk´ jak rodzica, pod opiekà którego winno pozostawaç dziecko).
Tabela 1. Podzia∏ spraw ze wzgl´du na wyst´powanie ojców z wnioskiem o powierzenie im pieczy nad dzieçmi

Analiza zebranego materia∏u badawczego wskazuje, ˝e na 100 ojców, którzy
wystàpili o powierzenie im wykonywania w∏adzy rodzicielskiej nad dzieçmi, 43%
z nich otrzymywa∏o przychylnà dla ich wniosku opini´ bieg∏ych ROD-K, w pozosta∏ych 57% biegli wydali opini´, w której piecza nie zosta∏a im powierzona (w 98%
spraw biegli opiniowali powierzenie pieczy nad dzieçmi matce, a w 2% spraw zawnioskowali o umieszczeniu dzieci w placówce opiekuƒczej), co opisuje tabela 2.
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Tabela 2. Zestawienie spraw, w których ojcowie wyst´powali o powierzenie im
wykonywania w∏adzy nad ma∏oletnim dzieçmi, z uwzgl´dnieniem iloÊci wniosków
z∏o˝onych przez ojców i rodzaju wniosków wydanych przez bieg∏ych w opinii

Charakterystyka grupy ojców, wobec których biegli wydali negatywnà
opini´ w kwestii powierzenia im sprawowania opieki nad dzieçmi
Na 100 ojców, którzy wyrazili akces sprawowania bezpoÊredniej opieki nad
dzieçmi, 57 nie uzyska∏o od bieg∏ych OÊrodka aprobujàcego wniosku dla swoich
roszczeƒ w tym zakresie.
Grupa tych badanych okazuje si´ byç mniej jednorodna ni˝ grupa przeciwna,
jest zdecydowanie bardziej zró˝nicowana w aspektach poddanych analizie,
a ewentualne sprz´˝enia zale˝noÊci sà silniej zaznaczone i bardziej z∏o˝one.
Zdecydowanie mniejsza grupa ojców aktywnie i systematycznie uczestniczy∏a
w opiece i wychowywaniu dzieci. W tej populacji znalaz∏o si´ niespe∏na 3/4 ojców,
pozosta∏à grup´ (28%) stanowià ojcowie jedynie okazjonalnie anga˝ujàcy si´
w bie˝àce sprawy ma∏oletnich (tab. 3).
Tabela 3. Rozk∏ad wyników ojców, wobec których biegli wydali negatywnà opini´
w kwestii powierzenia im w∏adzy rodzicielskiej, w zakresie ich zaanga˝owania
w opiek´ nad dzieçmi

Silnie zaznacza si´ w tej grupie tak˝e ni˝szy poziom osobistego i spo∏ecznego
przystosowania jej cz∏onków opisany w tabeli 4.

32

Rodzina i Prawo Nr 24 2013

Analiza czynników decydujàcych o wnioskowaniu przez bieg∏ych ROD-K w kwestii...

Tabela 4. Rozk∏ad wyników ojców, wobec których biegli wydali negatywnà opini´ w kwestii powierzenia im w∏adzy rodzicielskiej, w zakresie dymensji przystosowania osobistego i spo∏ecznego

76%, czyli ponad 3/4 grupy ojców, którzy nie uzyskali poparcia swojego wniosku w toku badaƒ w ROD-K, ujawni∏o znaczàce deficyty w zakresie posiadanych
kompetencji intrapsychicznych i interpersonalnych. Ujawnili oni przede wszystkim
obni˝ony poziom samoÊwiadomoÊci, nieadekwatnà samoocen´ – zawy˝onà lub
zani˝onà, deficyty z zakresie samokontroli swoich impulsów i reakcji emocjonalnych, ni˝szy poziom empatii oraz obni˝one zdolnoÊci radzenia sobie z doÊwiadczanymi trudnoÊciami. Bardziej sk∏onni byli do naruszania cudzych granic psychologicznych.
Wyniki te pozostajà w Êcis∏ym zwiàzku z ujawnionymi przejawami nieprzystosowania spo∏ecznego i osobistego. 26% ojców z tej grupy dopuszcza∏o si´ przemocy domowej, wobec 3% spoÊród nich sàd orzek∏ sankcje za zn´canie nad rodzinà,
2% z nich odbywa∏o kar´ pozbawienia wolnoÊci z tego artyku∏u. ˚aden z nich nie
uczestniczy∏ w programie edukacyjno-korekcyjnym dla sprawców przemocy domowej ani w ˝adnej innej formie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.
Ponadto u ponad 1/4 ojców, wobec których biegli negatywnie ustosunkowali si´
w kwestii powierzenia im opieki nad dzieçmi, stwierdzono zaburzenia psychiczne.
U 67% ojców z takà diagnozà zaburzenia by∏y spowodowane u˝ywaniem substancji psychoaktywnych, a przede wszystkim alkoholu, jedna osoba badana mia∏a
stwierdzone uzale˝nienie od leków przeciwbólowych. Pozosta∏à grup´ stanowià
po równo osoby z zaburzeniami nerwicowymi oraz z zaburzeniami depresyjnymi
(po 13% grupy osób zaburzonych, co stanowi po 3% ogó∏u ojców uzyskujàcych
negatywnà opini´ bieg∏ych w kwestii wnioskowania powierzenia im pieczy
nad dzieçmi). 87% osób z grupy z diagnozà zaburzeƒ psychicznych nie korzysta∏a z terapii ani nie poddawa∏a si´ leczeniu farmakologicznemu.
W grupie ojców negatywnie zaopiniowanych wyst´pujà interkorelacje pomi´dzy
zaburzeniami spowodowanymi u˝ywaniem alkoholu a stosowaniem przemocy domowej. U 40% badanych dopuszczajàcych si´ przemocy w rodzinie wyst´powa∏
tak˝e problem alkoholowy, a u 13% przemocowych ojców z uzale˝nieniem od alkoholu wspó∏wyst´powa∏y tak˝e zaburzenia nastroju.
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Obni˝ony poziom funkcjonowania przystosowania osobistego oraz spo∏ecznego, wyra˝ajàcy si´ deficytami w zakresie kompetencji intrapsychicznych i interpersonalnych, wi´kszà sk∏onnoÊcià do u˝ywania przemocy oraz zaburzeniami psychicznymi, implikuje deficyty w obszarze realizacji roli rodzicielskiej wynikajàce
z niepo˝àdanych postaw wychowawczych. Ilustruje to tabela 5.
Tabela 5. Rozk∏ad wyników ojców, wobec których biegli wydali negatywnà opini´
w kwestii powierzenia im w∏adzy rodzicielskiej, w zakresie ich postaw rodzicielskich

Analiza postaw rodzicielskich u ojców, którzy nie uzyskali poparcia bieg∏ych
w swoich staraniach o przej´cie pieczy nad dzieçmi, wykazuje silnie zaznaczonà postaw´ bezradnoÊci (86% badanych z tej grupy) oraz neurotycznej koncentracji na
dziecku (84%). Te niekorzystne postawy silnie wià˝à si´ z wyst´pujàcymi u negatywnie zaopiniowanych ojców deficytami w zakresie kompetencji intrapsychicznych i interpersonalnych. Niski poziom wglàdu, nieadekwatna samoocena w zakresie swoich mocnych stron i s∏aboÊci, obni˝ona zdolnoÊç do empatii oraz radzenia sobie
z sytuacjami trudnymi sprawia, ˝e ojcowie ci odczuwajà znacznie nasilonà bezradnoÊç wychowawczà, nie potrafià rozwiàzywaç pojawiajàcych si´ naturalnie trudnoÊci rodzicielskich czy pokierowaç skutecznie zachowaniem dziecka. Neurotycznà
koncentracj´ na sobie w tej grupie wià˝e si´ z obni˝onà zdolnoÊcià tej grupy
do wczuwania si´ w potrzeby i uczucia innych osób, silnej koncentracji na sobie
i w∏asnej perspektywie oraz tendencjà do przekraczania cudzych granic. W efekcie
powoduje to nadopiekuƒczoÊç, kszta∏tuje l´kowe i pe∏ne napi´cia relacje z dzieckiem, stawianie dziecku nadmiernych wymagaƒ lub nadmierne ochranianie go.
W porównaniu tej grupy z ojcami, którym biegli wydali pozytywnà opini´, zaznacza
si´ wi´ksza sk∏onnoÊç do górowania nad dzieckiem, podporzàdkowywania sobie
go si∏à, bez liczenia si´ z jego potrzebami i uczuciami, co koresponduje z faktem,
˝e ojcowie ci mieli problemy z adekwatnà samokontrolà, a co za tym idzie naruszaniem cudzych praw, cz´Êciej te˝ dopuszczali si´ przemocy domowej. Stosunkowo
dobrze radzà sobie natomiast z budowaniem bliskiej, serdecznej relacji ze swoim
dzieckiem, potrafià okazywaç swoje pozytywne uczucia wobec dziecka.
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Charakterystyka grupy ojców, wobec których biegli opiniowali powierzenie
im sprawowania opieki nad dzieçmi
Na 100 spraw, w których ojcowie wyst´powali o powierzenie im sprawowania
pieczy nad dzieçmi, RODK wyda∏ 43 opinie przychylajàce si´ do tego wniosku.
Grupa ojców, wobec których biegli zaj´li przychylne stanowisko w kwestii powierzenia im pieczy nad dzieçmi, okaza∏a si´ jednorodna i stosunkowo spójna,
zw∏aszcza gdy weêmie si´ pod uwag´ grup´ przeciwnà.
W 97% spraw ojcowie stale, od urodzenia dzieci czynnie uczestniczyli w opiece
nad nimi i wychowaniu ich nawet wówczas, jeÊli rodzice rozstali si´ i zamieszkali
osobno. 3% ojców, którym biegli wnioskowali powierzenie pieczy nad dzieckiem
mia∏o z nim okazjonalny, niesystematyczny kontakt (tab. 6). Czynnikiem decydujàcym w konstruowaniu wniosków przez bieg∏ych w tych przypadkach by∏y korzystniejsze predyspozycje rodzicielskie prezentowane przez ojca ni˝ matk´, a tak˝e
silniejsza wi´ê emocjonalna dziecka z ojcem.
Tabela 6. Rozk∏ad wyników ojców, wobec których biegli wnioskowali powierzenie
im w∏adzy rodzicielskiej, w zakresie ich zaanga˝owania w opiek´ nad dzieçmi

Ojcowie uzyskujàcy pozytywnà opini´ bieg∏ych osiàgn´li wy˝szy poziom przystosowania osobistego i spo∏ecznego ni˝ grupa przeciwna, co ukazuje tabela 7.
Tabela 7. Rozk∏ad wyników ojców, wobec których biegli wnioskowali powierzenie im
w∏adzy rodzicielskiej, w zakresie dymensji przystosowania osobistego i spo∏ecznego

W 56% spraw, w których biegli OÊrodka wnioskowali powierzenie pieczy nad
dzieckiem ojcu, ojcowie posiadali zintegrowanà osobowoÊç, a tym samym optymalny poziom kompetencji intrapsychicznych i interpersonalnych. Cechowa∏ ich
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wysoki poziom samoÊwiadomoÊci i adekwatna samoocena, ojcowie ci byli Êwiadomi swoich mocnych stron, ale znali tak˝e swoje s∏aboÊci i ograniczenia. Ponadto
potrafili skutecznie radziç sobie z sytuacjami trudnymi i problemami ˝yciowymi.
Swoje impulsy poddawali optymalnej kontroli intelektualnej. W relacjach z innymi
potrafili otwarcie si´ komunikowaç, umieli okazywaç uczucia i wyra˝aç swoje potrzeby, umiej´tnie wczuwali si´ w cudze stany emocjonalne oraz potrzeby, jak równie˝ wychodzili im naprzeciw. Szanowali cudze granice, ale te˝ byli Êwiadomi w∏asnych i umieli asertywnie ich broniç.
44% ojców, wobec których biegli wydali przychylnà opini´, ujawni∏o deficyty
w zakresie kompetencji intrapsychicznych i interpersonalnych. Dotyczy∏y one
g∏ównie nieadekwatnej samooceny: opiniowani mieli zani˝one poczucie w∏asnej
wartoÊci, byli nadmiernie krytyczni wobec siebie, koncentrowali si´ na swoich wadach i niedociàgni´ciach, mieli tak˝e trudnoÊci w skutecznym radzeniu sobie
z trudnoÊciami. W tych sytuacjach biegli wnioskowali powierzenie pieczy ojcom,
gdy˝ wykazywali oni elastycznoÊç i otwartoÊç na zmiany, jak równie˝ gotowoÊç
do korzystania ze wsparcia innych osób, tak˝e profesjonalistów, w pracy nad optymalizacjà swojego funkcjonowania. Istotne z uwagi na dobro dziecka by∏y tak˝e
inne czynniki: korzystniejsze postawy rodzicielskie ojca w porównaniu z matkà,
wi´ksze zaanga˝owanie ojca w wychowanie dziecka, preferencje dziecka, silniejsze wi´zi ∏àczàce dziecko z ojcem, nieprzystosowanie spo∏eczne matki wyra˝ajàce
si´ m.in. uzale˝nieniem od Êrodków psychoaktywnych, nie leczonà chorobà psychicznà, niekorzystnymi postawami rodzicielskimi, jak równie˝ trudnà i niestabilnà
sytuacjà materialno-bytowà.
Powy˝sze wyniki korespondujà ze zdolnoÊcià badanych ojców do budowania
relacji opartych na poszanowaniu cudzych uczuç, potrzeb i praw. 93% badanych
ojców, którym biegli wnioskowali powierzenie pieczy nad dzieckiem skutecznie radzi∏o sobie z frustracjami i prze˝ywanymi przykrymi emocjami, co wià˝e si´ z ich
stylem funkcjonowania wolnym od zachowaƒ przemocowych wobec cz∏onków
rodziny. W pozosta∏ych 3 badanych sytuacjach ojcowie dopuszczali si´ w przesz∏oÊci przemocy domowej wobec swoich partnerek. Czynnikiem, który zdecydowa∏
o wnioskowaniu powierzenia tym ojcom opieki nad dzieçmi, by∏y korzystniejsze
postawy rodzicielskie ojca, jego wiodàca rola w opiece i wychowywaniu dziecka,
jego wi´ksze zaanga˝owanie w sprawy dziecka, jak równie˝ preferencje dziecka
i jego silniejsza pozytywna wi´ê emocjonalna z ojcem ni˝ matkà.
Wysoki poziom przystosowania osobistego i spo∏ecznego ∏àczy si´ z dobrym
stanem zdrowia psychicznego. 91% ojców, którym biegli wnioskowali powierzenie
pieczy nad dzieçmi, by∏o osobami, u których nie stwierdzono ˝adnych zaburzeƒ
ani chorób psychicznych. U pozosta∏ych 9% wyst´powa∏y zaburzenia psychiczne:
u 1/4 z nich zdiagnozowano zaburzenia depresyjne, u kolejnej 1/4 z nich – zaburzenia nerwicowe. Cechà ∏àczàcà wszystkich tych ojców by∏ fakt systematycznego
korzystania z pomocy psychiatry oraz psychologa, ca∏a grupa by∏a obj´ta farma-
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koterapià i psychoterapià. W pozosta∏ej cz´Êci grupy ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi diagnozowano zespó∏ zale˝noÊci alkoholowej, jednak˝e ca∏a ta
grupa ukoƒczy∏a podstawowy cykl terapii odwykowej, kontynuowa∏a spotkania terapeutyczne pog∏´bione lub uczestniczy∏a w grupie wsparcia, utrzymywa∏a d∏ugotrwa∏à abstynencj´, a w ich funkcjonowaniu uwidacznia∏y si´ korzystne zmiany
w zakresie kompetencji intrapsychicznych i interpersonalnych.
Dojrza∏y styl funkcjonowania badanych ojców wià˝e si´ z prawid∏owym realizowaniem przez nich roli rodzicielskiej wynikajàcej z posiadanych przez nich po˝àdanych postaw wychowawczych, co obrazuje tabela 8.
Tabela 8. Rozk∏ad wyników ojców, wobec których biegli wnioskowali powierzenie
im w∏adzy rodzicielskiej, w zakresie ich postaw rodzicielskich

Wnioskowanie przez bieg∏ych powierzenia wykonywania w∏adzy rodzicielskiej
ojcu silnie pozytywnie koreluje z posiadaniem przez niego po˝àdanych postaw wychowawczych. 70% ojców uzyska∏o po˝àdane wyniki w postawie górowania,
a 63% – w postawie dystansu. Wskazuje to na umiej´tnoÊç tych˝e ojców w zakresie akceptowania i liczenia si´ z perspektywà dziecka, kierowania nim bez okazywania swojej przewagi i kierowania nim z pozycji si∏y, ale te˝ bez uleg∏oÊci w relacji z nim. Ponadto ojcowie ci potrafià nawiàzywaç bliskie, serdeczne, ciep∏e relacje
ze swoimi dzieçmi, nacechowane swobodnà ekspresjà pozytywnych uczuç, okazaç
dzieciom swoje zainteresowanie, trosk´ i przywiàzanie. 53% ojców osiàgn´∏o podwy˝szone wyniki w postawie bezradnoÊci, co oznacza, i˝ brakowa∏o im poczucia,
˝e potrafià poradziç sobie z problemami wychowawczymi, byli niezdecydowani, jak
w∏aÊciwie pokierowaç post´powaniem dziecka. Wyniki te korelujà z zani˝onà
samoocenà tych˝e ojców, w efekcie czego sk∏onni byli oni nie doceniaç swoich
umiej´tnoÊci i kompetencji, wycofywaç si´ w obliczu przewidywanych trudnoÊci.
Wyniki te korespondujà tak˝e z wi´kszà koncentracjà tych ojców na swojej aktywnoÊci zawodowej, a tym samym z ich wi´kszym zaanga˝owaniem w zaspokojenie
potrzeb materialno-bytowych dzieci, ale tak˝e wià˝à si´ one z przeniesionym z w∏asnej rodziny generacyjnej modelem funkcjonowania ojca jako mniej aktywnego
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w sferze rodzicielskiej. Wysoka koncentracja ojca na dziecku wystàpi∏a w przypadku 60% ojców uzyskujàcych w opinii wniosek bieg∏ych o powierzenie im pieczy.
Ojcowie ci ujawniali nadmiernà, neurotycznà koncentracj´ na dziecku, sk∏onni byli
reagowaç o nie nieuzasadnionym niepokojem lub l´kiem, co mo˝na uzasadniç toczàcym si´ post´powaniem sàdowym, które takiej postawie sprzyja.
Przeprowadzone badania stanowczo obalajà mit o tendencyjnym opiniowaniu
przez bieg∏ych ROD-K i faworyzowaniu matek w roli opiekuna wiodàcego w procesie wychowywania dziecka. W myÊl niniejszych analiz biegli w równym stopniu promowali ojców i matki jako rodziców pe∏niàcych bezpoÊrednià opiek´ nad dzieçmi.
Aby jednak biegli mieli podstaw´ do opiniowania powierzenia pieczy ojcu, konieczna jest najpierw jego wyraênie zwerbalizowana gotowoÊç do pe∏nienia tej funkcji.
Niemniej istotny pozostaje styl funkcjonowania psychospo∏ecznego ojca. Dokonana analiza wskazuje, ˝e poparcie uzyskujà ojcowie, którzy osiàgn´li pewne optimum w zakresie przystosowania osobistego i spo∏ecznego, a w razie ewentualnych deficytów sà gotowi do pracy nad sobà, dalszego rozwoju w∏asnych zasobów
i potencjalnoÊci.
Analizujàc czynniki decydujàce o wnioskowaniu przez bieg∏ych ROD-K w kwestii powierzenia ojcom wykonywania w∏adzy rodzicielskiej nad ma∏oletnimi dzieçmi
uznaç nale˝y, ˝e zasadniczà rol´ odgrywajà:
- inicjatywa ojca i gotowoÊç do pe∏nienia bezpoÊredniej opieki nad dzieckiem, co
wyra˝a si´ z∏o˝eniem przez niego wniosku w toku post´powania sàdowego
o powierzenie mu pieczy nad dzieckiem,
- aktywne i systematyczne uczestnictwo ojca w ˝yciu dziecka i jego sprawach,
- dojrza∏a, zintegrowana osobowoÊç i optymalny poziom przystosowania osobistego i spo∏ecznego ojca, co znajduje wyraz w jego zdrowym funkcjonowaniu
psychospo∏ecznym, posiadanych przez niego kompetencjach intrapsychicznych i interpersonalnych,
- prawid∏owe postawy rodzicielskie ojca wyra˝ajàce si´ przede wszystkim umiej´tnoÊcià budowania bliskich, serdecznych relacji z dzieckiem, gotowoÊcià do
uwzgl´dniania jego potrzeb i uczuç bez zaznaczania rodzicielskiej przewagi i si∏y,
skutecznym radzeniem sobie przez ojca z problemami wychowawczymi.
Niniejsza analiza wyraênie ujawnia, i˝ opiniujàcy w ROD-K kierujà si´ systemowym podejÊciem w ujmowaniu rodziny, co implikuje koniecznoÊç uwzgl´dnienia
nie tylko perspektywy funkcjonowania ojca, ale i pozosta∏ych cz∏onków rodziny:
dziecka, ujawniajàcego swoje preferencje i wi´zi uczuciowe z rodzicami oraz matki, która prezentuje okreÊlony poziom dojrza∏oÊci, przystosowania osobistego
i spo∏ecznego oraz integracji z rolà rodzicielskà, predyspozycje do jej pe∏nienia,
wi´zi uczuciowe z dzieckiem etc. W tym kontekÊcie wi´c jedynà s∏usznà regu∏à
opiniowania jest przede wszystkim czynienie tego w taki sposób, by zabezpieczyç
dobro ma∏oletniego dziecka.
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Zaspokajanie potrzeb rodziny na podstawie art. 27 k.r.o.
Uwagi wst´pne
Zgodnie z art. 27 k.r.o. „Oboje ma∏˝onkowie obowiàzani sà, ka˝dy wed∏ug
swych si∏ oraz swych mo˝liwoÊci zarobkowych i majàtkowych, przyczyniaç si´
do zaspokajania potrzeb rodziny, którà przez swój zwiàzek za∏o˝yli. ZadoÊçuczynienie temu obowiàzkowi mo˝e polegaç tak˝e, w ca∏oÊci lub w cz´Êci, na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym”. Przepisy art. 27 k.r.o. „konkretyzujà” obowiàzek wspó∏dzia∏ania ma∏˝onków dla dobra za∏o˝onej przez nich rodziny, który wyra˝ony zosta∏ w art. 23 k.r.o.,
zgodnie z którym „Ma∏˝onkowie majà równe prawa i obowiàzki w ma∏˝eƒstwie.
Sà obowiàzani do wspólnego po˝ycia, do wzajemnej pomocy i wiernoÊci oraz
do wspó∏dzia∏ania dla dobra rodziny, którà przez swój zwiàzek za∏o˝yli”1.
Celem artyku∏u jest próba dokonania wyk∏adni art. 27 k.r.o., a w szczególnoÊci
udzielenie odpowiedzi na nast´pujàce pytania: czy art. 27 k.r.o. stanowi podstaw´
normatywnà do orzeczenia alimentów jednego z ma∏˝onków na rzecz drugiego;
jaka jest ró˝nica pomi´dzy zaspokajaniem „potrzeb rodziny”, a zaspokajaniem „potrzeb ma∏˝onków”; jakie sà ró˝nice pomi´dzy obowiàzkiem alimentacyjnym mi´dzy
by∏ymi ma∏˝onkami z art. 60 k.r.o. a zaspokajaniem potrzeb rodziny na podstawie
art. 27 k.r.o.; czy obowiàzek z art. 60 k.r.o. stanowi „kontynuacj´” obowiàzku z art. 27
k.r.o.; jakie sà Êrodki prawne prowadzàce do uchylenia obowiàzku z art. 27 k.r.o.

I. Charakter prawny obowiàzku z art. 27 k.r.o.
1. Stanowisko doktryny i orzecznictwa
Tak w doktrynie, jak i w orzecznictwie toczy si´ dyskusja co do charakteru prawnego obowiàzku zaspokajania potrzeb rodziny, o którym mowa w art. 27 k.r.o.
W piÊmiennictwie przewa˝a poglàd, zgodnie z którym pomi´dzy obowiàzkiem
z art. 27 k.r.o. a uregulowanym w art. 128–140 obowiàzkiem alimentacyjnym mi´dzy
krewnymi, oraz w art. 144 mi´dzy powinowatymi, istnieje „podobieƒstwo”, które nie
oznacza jednak to˝samoÊci2. J. Winiarz podkreÊla, ˝e obowiàzek z art. 27 k.r.o. jest
1

2

Por. J. Winiarz (w:) Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Komentarz pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa
2010, s. 297.
Tam˝e, s. 299.
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szerszy ni˝ zwyk∏y obowiàzek alimentacyjny, albowiem jego celem jest „zapewnienie
funkcjonowania rodziny jako ca∏oÊci oraz zaspokojenie uzasadnionych potrzeb jej
poszczególnych cz∏onków przy zachowaniu zasad równej stopy ˝yciowej”3. Roszczenia z art. 27 k.r.o. okreÊlane sà jako „roszczenia o charakterze alimentacyjnym”4.
Konsekwentnym zwolennikiem koncepcji odró˝niajàcej obowiàzek przyczyniania si´ do zaspokajania potrzeb rodziny od zwyk∏ego obowiàzku alimentacyjnego
by∏ J. Gwiazdomorski, który jednoczeÊnie jednak podkreÊla∏, ˝e obie instytucje sà
pokrewne, a tym samym opowiada∏ si´ za stosowaniem przepisów regulujàcych
Êcis∏y obowiàzek alimentacyjny do obowiàzku, o którym mowa w art. 27 k.r.o.5
Autor wskazywa∏ na ró˝nice pomi´dzy oboma obowiàzkami. Po pierwsze, obowiàzek z art. 27 k.r.o. ma szerszy zakres ni˝ z art. 128 k.r.o., gdy˝ obejmuje rodzin´
jako ca∏oÊç, a ponadto spoczywa na dwóch osobach. W przypadku zwyk∏ego obowiàzku alimentacyjnego chodzi o zapewnienie Êrodków utrzymania „od okreÊlonej
osoby dla okreÊlonej osoby”6. Po drugie, przes∏ankà zwyk∏ego obowiàzku alimentacyjnego jest „niedostatek uprawnionego”, podczas gdy przes∏anka taka nie jest
wymagana do istnienia obowiàzku wskazanego w art. 27 k.r.o.7 Po trzecie, o ile zakres zwyk∏ego obowiàzku alimentacyjnego wyznaczany jest przez „usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz mo˝liwoÊci zarobkowe i majàtkowe zobowiàzanego” (art. 135 § 1 k.r.o.), o tyle w przypadku obowiàzku przyczyniania si´ zaspokajania potrzeb rodziny „bardzo du˝à rol´ odgrywa zasada równej stopy ˝yciowej
wszystkich cz∏onków rodziny”8.
Stanowisko J. Gwiazdomorskiego akceptuje T. Smyczyƒski, który podkreÊla,
˝e art. 27 k.r.o. nie stanowi podstawy do przyznania „indywidualnie adresowanej
renty alimentacyjnej” na rzecz ma∏˝onka, czy te˝ dziecka, ale podstaw´ przyznania
„jednej kwoty pieni´˝nej niezb´dnej dla zaspokojenia potrzeb cz∏onków rodziny
pozostajàcych we wspólnym gospodarstwie domowym”9.
W doktrynie jest równie˝ reprezentowane stanowisko, zgodnie z którym „art. 27
stanowi podstaw´ prawnà obowiàzku alimentacyjnego mi´dzy ma∏˝onkami”10.
W wielu publikacjach za powy˝szym stanowiskiem opowiada∏ si´ A. Szpunar. PodkreÊla∏ on, powo∏ujàc si´ na uchwa∏´ 7 s´dziów z dnia 2 lipca 1955 r.11, ˝e „ustalona judykatura przyjmuje, ˝e Êwiadczenia alimentacyjne mi´dzy rozwiedzionymi
ma∏˝onkami stanowià kontynuacj´ – choç w zmienionej postaci obowiàzku zrodzo-

3
4
5
6
7
8
9

10
11

Tam˝e, s. 300.
Tam˝e.
J. Gwiazdomorski, Alimentacyjny obowiàzek mi´dzy ma∏˝onkami, Warszawa 1970, s. 5 i n.
Tam˝e, s. 6.
Tam˝e.
Tam˝e.
T. Smyczyƒski (w:) System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuƒcze pod red. T. Smyczyƒskiego, Warszawa 2009, s. 213.
J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2005, s. 111.
I CO 27/55, Lex Nr 119167.
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nego przez zawarcie ma∏˝eƒstwa”12. A. Szpunar poddawa∏ krytyce stanowisko
J. Gwiazdomorskiego, podkreÊlajàc, ˝e w jego wypowiedziach nie znajduje si´ odpowiedzi na pytanie, „w jaki sposób obowiàzki alimentacyjne mogà powstaç
po rozwodzie, je˝eli nie istnia∏y one w czasie trwania ma∏˝eƒstwa”13.
Podobnie w orzecznictwie SN istnieje rozbie˝noÊç poglàdów co do charakteru
obowiàzku, o którym mowa w art. 27 k.r.o. W uchwale z dnia 13 paêdziernika
1976 r. (III CZP 49/76, Lex Nr 7855), SN uzna∏, ˝e ma∏˝onkowi przys∏uguje „roszczenie do wspó∏ma∏˝onka na podstawie art. 27 k.r.o. o zaspokojenie swych potrzeb
w zakresie odpowiadajàcym zasadzie równej stopy ˝yciowej ma∏˝onków”. Z kolei
w wyroku z dnia 23 stycznia 1975 r. (III CRN 369/74, LEX nr 7647), SN pos∏uguje
si´ zwrotem „obowiàzek alimentacyjny wzgl´dem wspó∏ma∏˝onka (art. 23 i 27
k.r.o.)”. W uchwale z dnia 13 lipca 2011 r. (III CZP 39/11, Lex Nr 852349), SN stwierdzi∏, ˝e sàdy zasàdzajàc alimenty na podstawie art. 27 k.r.o. pos∏ugujà si´ „skrótem
myÊlowym”. Jak podkreÊli∏ SN: „W praktyce sàdowej od wielu dziesi´cioleci daje
si´ zresztà zauwa˝yç – dyktowana wzgl´dami socjalnymi, j´zykowymi i pragmatycznymi – tendencja do traktowania ka˝dego Êwiadczenia polegajàcego na dostarczaniu Êrodków utrzymania jako Êwiadczenia alimentacyjnego”.
2. WàtpliwoÊci co do istnienia stosunku alimentacyjnego mi´dzy
ma∏˝onkami w trakcie trwania ma∏˝eƒstwa
Chocia˝ w doktrynie i w orzecznictwie przewa˝a poglàd, zgodnie z którym zasàdzone Êwiadczenia z art. 27 k.r.o. majà charakter alimentacyjny, to nale˝y wypowiedzieç si´ przeciwko istnieniu stosunku alimentacyjnego mi´dzy ma∏˝onkami
w trakcie trwania ma∏˝eƒstwa. Zamiast obowiàzku alimentacyjnego ustawodawca
nie przypadkowo wprowadzi∏ obowiàzek wspó∏dzia∏ania dla dobra rodziny, za∏o˝onej przez zawarcie ma∏˝eƒstwa.
W doktrynie zwrócono ponadto uwag´, i˝: „ma∏˝onek realizujàc swój obowiàzek
zaspokajania potrzeb rodziny, przekazujàc odpowiednie Êrodki utrzymania, przyczynia si´ tym samym do zaspokojenia równie˝ i swoich potrzeb, jako cz∏onek tej
rodziny, natomiast zobowiàzany z tytu∏u obowiàzku alimentacyjnego, zaspokaja
tylko potrzeby osoby uprawnionej”14.
Nie przypadkowo w art. 27 k.r.o. jest mowa o obowiàzku obojga ma∏˝onków zaspokajania potrzeb rodziny. Ma∏˝onkowie sà zatem zobowiàzani do „wspó∏dzia∏ania dla dobra rodziny” (art. 23 k.r.o.). A zatem ma∏˝onkowie „wspó∏dzia∏ajà” w zaspokajaniu potrzeb rodziny, przy czym dostarczenie Êrodków utrzymania stanowi
jeden ze sposobów takiego wspó∏dzia∏ania. Wszystkie sposoby wspó∏dzia∏ania
12

13
14

A. Szpunar, O obowiàzku alimentacyjnym mi´dzy rozwiedzionymi ma∏˝onkami, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1989, z. 1, s. 22.
Tam˝e, s. 20.
S. Szer, Prawo rodzinne, Warszawa 1966, s. 86.
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majà charakter „równoprawny”. Oznacza to, ˝e „starania o wychowanie dzieci” stanowià sposób wype∏nienia takiego obowiàzku, jak dostarczanie Êrodków utrzymania. Uznanie, ˝e ma∏˝onkowie mogà ˝àdaç od siebie roszczeƒ alimentacyjnych
prowadzi∏oby do naruszenia zasady równouprawnienia ma∏˝onków, o której mowa
w art. 23 k.r.o., jak i by∏oby sprzeczne z brzmieniem art. 27 k.r.o. W o wiele gorszej
sytuacji by∏aby ˝ona, która wychowuje dzieci, i od której ma∏˝onek móg∏by ˝àdaç
alimentów na swojà rzecz.
Art. 27 k.r.o. wskazuje na podkreÊlane przez niektórych autorów podobieƒstwo
pomi´dzy spó∏kà cywilnà a ma∏˝eƒstwem15. Zarówno w spó∏ce cywilnej jak i ma∏˝eƒstwie majàtek obj´ty jest tzw. wspólnoÊcià ∏àcznà, czyli bezudzia∏owà. Zgodnie
z art. 860 § 1 k.c. „Przez umow´ spó∏ki wspólnicy zobowiàzujà si´ dà˝yç do osiàgni´cia wspólnego celu gospodarczego przez dzia∏anie w sposób oznaczony,
w szczególnoÊci przez wniesienie wk∏adów”. W powy˝szym przepisie, tak jak
w art. 23 k.r.o., jest mowa o wspó∏dzia∏aniu. W przypadku spó∏ki „wspó∏dzia∏anie”
polega w szczególnoÊci na wniesieniu wk∏adu, a w przypadku ma∏˝eƒstwa wspó∏dzia∏anie polega w szczególnoÊci na zaspokajaniu potrzeb finansowych rodziny,
osobistych staraniach o wychowanie dzieci, pracy we wspólnym gospodarstwie
domowym (art. 27 k.r.o.).
Sposobów wspó∏dzia∏ania ma∏˝onków okreÊlonych w art. 27 k.r.o. nie sposób
zaliczyç do typowych Êwiadczeƒ alimentacyjnych. Jak podkreÊli∏ SN w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 grudnia 2000 r. (III CKN 1412/00, Lex Nr 1211023) „Realizacja
obowiàzku alimentacyjnego (art. 128 k.r.o.) mo˝e polegaç jak powszechnie przyjmuje si´ na dostarczaniu Êrodków utrzymania i wychowania w formie Êwiadczeƒ
pieni´˝nych bàdê w formie Êwiadczeƒ w naturze. Wybór formy Êwiadczenia nale˝y
do uprawnionego”. W przypadku art. 27 k.r.o. nie mo˝na mówiç o wyborze Êwiadczenia przez uprawnionego, albowiem przepisy art. 27 k.r.o. majà charakter bezwzgl´dnie obowiàzujàcy (ius cogens).
O ile w doktrynie istnieje spór co do charakteru stosunku alimentacyjnego,
o tyle nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e z jednej strony jest podmiot uprawniony, a z drugiej
zobowiàzany do Êwiadczenia alimentów. O takim stosunku nie mo˝e byç mowy
w przypadku osób pozostajàcych w zwiàzku ma∏˝eƒskim, je˝eli chodzi o stosunki
majàtkowe mieszczàce si´ w ramach stosunków ustrojowych. Stosunek taki nie ma
bowiem konstrukcji stosunku obligacyjnego. W trakcie trwania ma∏˝eƒstwa ˝aden
z ma∏˝onków nie jest ani wierzycielem, ani d∏u˝nikiem, wzgl´dem drugiego. Naturalnie, nie ma przeszkód, a˝eby ma∏˝onkowie mi´dzy sobà zawierali umowy, kreujàce stosunki obligacyjne. Stosunki takie pozostajà jednak poza ustrojowym
stosunkiem majàtkowym ma∏˝onków, i naturalnie poza samym stosunkiem ma∏˝eƒstwa. Nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e art. 27 k.r.o., chocia˝by ze wzgl´du na swoje umiejscowienie w systematyce k.r.o., ma zastosowanie do ka˝dego ma∏˝eƒstwa, nieza15

Zob. szerzej: G. J´drejek, Spó∏ka cywilna mi´dzy ma∏˝onkami, Warszawa 2003, s. 25 i n.
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le˝nie od ustroju majàtkowego, w jakim ma∏˝onkowie pozostajà. Nie budzi równie˝
wàtpliwoÊci, ˝e przepisy art. 27 k.r.o. nie mogà zostaç zmienione, czy te˝ wy∏àczone w drodze intercyzy.
Nale˝y przyjàç, ˝e sàdy zasàdzajàc alimenty na rzecz ma∏˝onka na podstawie
art. 27 k.r.o. w zw. z art. 23 k.r.o. pos∏ugujà si´, jak trafnie to zauwa˝y∏ SN w uzasadnieniu uchwa∏y z dnia 13 lipca 2011 r. (III CZP 39/11, Lex Nr 852349), skrótem myÊlowym. W istocie chodzi bowiem o zasàdzenie Êwiadczeƒ pieni´˝nych o charakterze alimentacyjnym na potrzeby rodziny. Nawet w sytuacji, kiedy rodzina sk∏ada si´
z samych ma∏˝onków potrzeby rodziny mogà ró˝niç si´ od potrzeb jednego z ma∏˝onków. Nale˝y przy tym podkreÊliç, ˝e zgodnie z pkt I uchwa∏y SN z dnia 16 grudnia 1987 r. (III CZP 91/86), zawierajàcej wytyczne w zakresie wyk∏adni i praktyki sàdowej w sprawach o alimenty „Ma∏˝onek mo˝e dochodziç zaspokajania potrzeb
na zasadzie art. 27 k.r.o. zarówno wtedy, gdy rodzin´ tworzà ma∏˝onkowie i dzieci
b´dàce na ich utrzymaniu, jak i wtedy, gdy w rodzinie dzieci takich nie ma”.
Brak jest podstaw do przyj´cia stanowiska, i˝ ustawodawca „przeoczy∏” przepis, który wprost wskazywa∏by na mo˝liwoÊç dochodzenia alimentów od wspó∏ma∏˝onka. Uznanie, i˝ ma∏˝onek mo˝e ˝àdaç alimentów, tak dla siebie jak i na
rzecz wspólnych ma∏oletnich dzieci, czyni∏oby zb´dnà regulacj´ zawartà w art. 27
i 28 k.r.o.16

II. Zaspokajanie potrzeb rodziny na podstawie art. 27 k.r.o. a obowiàzek alimentacyjny mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami (art. 60 k.r.o.)
Mogà powstaç wàtpliwoÊci, czy mo˝na mówiç o takim samym stosunku prawnym, tj. stosunku, którego przedmiotem jest obowiàzek alimentacyjny, przed i po
ustaniu ma∏˝eƒstwa.
W pierwszej kolejnoÊci nale˝y wskazaç na ró˝nice, które wynikajà z wyk∏adni
gramatycznej art. 27 i 60 k.r.o. W art. 27 k.r.o. jest mowa o ma∏˝onkach oraz o zaspokajaniu potrzeb rodziny. W art. 60 § 1 k.r.o. o „rozwiedzionym ma∏˝onku” oraz
zaspokajaniu potrzeb „uprawnionego”, a nie rodziny.
Nale˝y dostrzec wyraênà ró˝nic´ konstrukcyjnà. O ile w przypadku obowiàzku
„alimentacyjnego” przed rozwiàzaniem ma∏˝eƒstwa nie ma oddzielnego stosunku
prawnego, którego przedmiotem by∏oby z jednej strony prawo do zaspokajania potrzeb rodziny a z drugiej obowiàzek alimentacyjny, o tyle taki stosunek powstaje

16

W uchwale ca∏ej Izby Cywilnej SN z dnia 16 grudnia 1987 r. (III CZP 91/86, OSNC 1988/4/42) stwierdzono,
˝e wszcz´cie post´powania o wydanie nakazu wyp∏aty wynagrodzenia lub innych nale˝noÊci do ràk
drugiego ma∏˝onka na podstawie art. 28 k.r.o. nie wyklucza wszcz´cia i przeprowadzenia procesu o dostarczenie Êrodków utrzymania na podstawie art. 27 k.r.o., ani te˝ wytoczenia powództwa o alimenty
na podstawie art. 133 k.r.o. Niewywiàzywanie si´ z obowiàzku, o którym mowa w art. 27 i 23 k.r.o., przez
jednego z ma∏˝onków, wià˝e si´ z mo˝liwoÊcià wystàpienia przez drugiego ma∏˝onka z roszczeniami,
których podstaw´ stanowi art. 27, 28 oraz art. 133 k.r.o.
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po uprawomocnieniu si´ wyroku rozwodowego. W pewnym uproszczeniu mo˝na
mówiç, ˝e stanowi kontynuacj´ nie stosunku ma∏˝eƒstwa, który przecie˝ usta∏, ale
obowiàzku dostarczania Êrodków utrzymania, którego êród∏em jest zawarcie ma∏˝eƒstwa.
Tak w orzecznictwie, jak i w doktrynie wyró˝niana jest, w oparciu o art. 23
i art. 27 k.r.o., „zasada równej stopy ˝yciowej wszystkich cz∏onków rodziny, powsta∏ej na skutek zawarcia ma∏˝eƒstwa”17. Zasada powy˝sza nie obowiàzuje naturalnie
po orzeczeniu rozwodu. Przy ustalaniu Êwiadczeƒ alimentacyjnych na rzecz by∏ego ma∏˝onka uwzgl´dnia si´ potrzeby by∏ego ma∏˝onka, a nie rodziny. Nie mo˝na
w powy˝szej sytuacji mówiç o zmianie zakresu obowiàzku alimentacyjnego.
Ze zmianà zakresu mielibyÊmy do czynienia wówczas, je˝eli po orzeczeniu rozwodu
obowiàzywa∏aby nadal zasada równej stopy ˝yciowej obojga ma∏˝onków, co jest
naturalnie niemo˝liwe, wskutek wygaÊni´cia podstawowych praw i obowiàzków
wskazanych w art. 23 i art. 27 k.r.o.
Zgodnie z art. 60 § 2 k.r.o. jednym z kryteriów przyznania alimentów dla by∏ego
ma∏˝onka, który zosta∏ uznany za niewinnego, jest „pogorszenie” jego sytuacji materialnej. Nale˝y zatem ustaliç sytuacj´ materialnà, jaka istnia∏a w czasie trwania
ma∏˝eƒstwa, kiedy obowiàzywa∏y przepisy art. 23 i 27 k.r.o.18. Wyraênie zatem jest
mowa o dwóch stanach faktycznych: sytuacji majàtkowej przed, jak i po orzeczeniu rozwodu. Wymienione stany faktyczne podlegajà ró˝nym przepisom, tj. odpowiednio art. 23, 27 k.r.o., a po ustaniu ma∏˝eƒstwa art. 60 k.r.o.
Trafnie zwróci∏ uwag´ B. Walaszek, ˝e zakres obowiàzku alimentacyjnego
z art. 27 k.r.o. zale˝y od liczebnoÊci rodziny, albowiem „rodzice powinni ze swoimi
dzieçmi dzieliç tak˝e Êrodki niezb´dne dla ich w∏asnego utrzymania”19. Obowiàzek
alimentacyjny jest natomiast ustanawiany na rzecz konkretnej osoby. Doktryna podkreÊla, ˝e: „Zarówno obowiàzek alimentacyjny, jak i roszczenie zosta∏y
w przepisach k.r.o. ÊciÊle zwiàzane z osobà uprawnionego lub zobowiàzanego;
wygasajà z ich Êmiercià i nie nale˝à do spadku”20.
Za powy˝szà wyk∏adnià SN mo˝e przemawiaç równie˝ nowsze orzecznictwo dotyczàce wyk∏adni art. 27 k.r.o. O ile we wczeÊniejszym, tj. z lat 70, orzecznictwie prezentowane by∏o stanowisko, zgodnie z którym pozostawanie w separacji faktycznej
nie stanowi przeszkody do dochodzenia roszczeƒ na podstawie art. 27 k.r.o.21, o tyle
17
18

19
20
21

Zob. uchwa∏a SN z dnia 7 czerwca 1972 r. (III CZP 43/72, Lex Nr 1426).
Zgodnie z tezà wyroku SN z dnia 29 stycznia 1998 r. (I CKN 498/97, Lex Nr 83803): „Przy ocenie „pogorszenia”, czyli przy porównywaniu – po∏o˝enia materialnego wspó∏ma∏˝onka niewinnego przed rozwodem
z po∏o˝eniem po rozwodzie – sàd powinien braç pod uwag´ t´ sytuacj´ materialnà, jakà ma∏˝onek niewinny w czasie trwania ma∏˝eƒstwa powinien by∏ mieç zgodnie z przepisami (art. 23 i art. 27 kro), a nie t´, jakà
faktycznie mia∏ w nast´pstwie nieprawid∏owego i niew∏aÊciwego post´powania wspó∏ma∏˝onka, który np.
ogranicza∏ swoje realne mo˝liwoÊci zarobkowe albo skàpi∏ Êrodków na zaspokojenie potrzeb rodziny”.
Zob. B. Walaszek, Zarys prawa rodzinnego i opiekuƒczego, Warszawa 1971, s. 53.
Zob. J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1994, s. 254.
Zgodnie z tezà uchwa∏y SN z dnia 13 paêdziernika 1976 r. (III CZP 49/76, Lex Nr 7855): „OkolicznoÊç,
˝e ma∏˝onek pozostajàcy w separacji faktycznej i nie obarczony obowiàzkiem wychowania dzieci, jest
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w nowszym orzecznictwie SN reprezentuje poglàd przeciwny. Zgodnie z tezà wyroku SN z dnia 28 stycznia 1998 r. (Lex Nr 33362), „Separacja faktyczna ma∏˝onków
mo˝e uzasadniaç oddalenie powództwa o Êwiadczenie «alimentów» z art. 27 k.r.o.”.
W uzasadnieniu powy˝szego wyroku SN uzna∏, ˝e „Analizujàc przepis art. 27 k.r.o.
pod kàtem jego funkcji, mo˝na w takiej sytuacji broniç poglàdu, ˝e wi´zi rodzinne
pomi´dzy ma∏˝onkami de facto ju˝ nie istniejà, a tym samym wygas∏ obowiàzek
przewidziany w tym przepisie. Stanowisko takie, jakkolwiek dyskusyjne, jest jednak
mo˝liwe do obrony”.
Podobny poglàd wyrazi∏ SN w wyroku z dnia 26 maja 1999 r. (III CKN 153/99,
Lex Nr 50731) stwierdzajàc, ˝e „Obowiàzek przyczyniania si´ do zaspokajania potrzeb rodziny (art. 27 k.r.o.) ustaje w wypadku separacji faktycznej ma∏˝onków bezdzietnych bàdê ma∏˝onków, których dzieci wskutek usamodzielnienia si´ nie pozostajà z nimi we wspólnym gospodarstwie rodzinnym”.
W uzasadnieniu powy˝szego wyroku SN podkreÊli∏, ˝e „obowiàzek z art. 27
k.r.o. jest aktualny gdy istnieje zwiàzana w´z∏em wspólnego po˝ycia rodzina, którà
tworzà bàdê bezdzietni ma∏˝onkowie bàdê jeden z ma∏˝onków pozostajàcy z dzieçmi we wspólnym gospodarstwie rodzinnym”. Zdaniem SN „JeÊli nie ma rodziny,
to nie mo˝e istnieç wynikajàcy z art. 27 k.r.o. obowiàzek „zaspokajania potrzeb rodziny”. Poglàd przeciwstawny prowadzi∏by do akceptowania obowiàzków o charakterze alimentacyjnym pomi´dzy ma∏˝onkami, którzy decydujà si´ na pozostawanie w separacji faktycznej, która jest zjawiskiem spo∏ecznie niepo˝àdanym,
a przede wszystkim pozostaje w sprzecznoÊci z konstytucyjnà zasadà ochrony
ma∏˝eƒstwa, rodziny, macierzyƒstwa i rodzicielstwa (art. 18 Konstytucji)”. A zatem
skoro obowiàzek z art. 27 k.r.o. mo˝e, w okolicznoÊciach konkretnej sprawy, np.
w przypadku separacji faktycznej, zostaç wy∏àczony, to tym bardziej nie mo˝na
mówiç o takim obowiàzku po ustaniu ma∏˝eƒstwa.
Przede wszystkim jednak nale˝y zwróciç uwag´ na orzeczenia, w których SN
wykazywa∏, ˝e przes∏anki powstania obowiàzku alimentacyjnego pomi´dzy rozwiedzionymi ma∏˝onkami ró˝nià si´ od przes∏anek wskazanych w art. 27 k.r.o., co nie
mo˝e dziwiç, albowiem obowiàzek z art. 27 k.r.o. nie ma charakteru typowego obowiàzku alimentacyjnego. Mo˝e zostaç okreÊlony jako „szczególny”, czy te˝ quasiobowiàzek alimentacyjny.
Zgodnie z tezà 2 uchwa∏y SN z dnia 7 sierpnia 1974 r. (III CZP 46/74, Lex
Nr 1848), „W sprawach o roszczenia alimentacyjne mi´dzy ma∏˝onkami sàd w zasadzie nie bada, czy i który z ma∏˝onków ponosi win´ rozk∏adu po˝ycia. Jednak˝e
w wypadkach szczególnych, np. gdy ma∏˝onek, który zerwa∏ po˝ycie, pozostaje
zdolny do pracy zarobkowej i bàdê pracuje bàdê ma mo˝noÊç takà prac´ uzyskaç, sama przez si´ nie pozbawia go roszczenia do wspó∏ma∏˝onka na podstawie art. 27 k.r.o. o zaspokojenie swych potrzeb w zakresie odpowiadajàcym zasadzie równej stopy ˝yciowej ma∏˝onków”. Zgodnie z tezà uchwa∏y SN z dnia
7 czerwca 1972 r. (III CZP 43/72, Lex Nr 1426): „Tak˝e w wypadku zerwania po˝ycia ma∏˝eƒskiego niewinny ma∏˝onek ma w stosunku do drugiego ma∏˝onka roszczenie z art. 27 k.r.o. o zaspokajanie potrzeb
rodziny wed∏ug zasady równej stopy ˝yciowej”.
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w konkubinacie z innà osobà, sàd mo˝e odmówiç uwzgl´dnienia roszczenia, jako
sprzecznego z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego”.
W uzasadnieniu powy˝szej uchwa∏y SN wskaza∏ jednak, ˝e wina jest przes∏ankà, którà musi braç pod uwag´ sàd zasàdzajàc alimenty po orzeczeniu rozwodu.
Jak podkreÊli∏ SN, „Ustawodawca bowiem przypisuje rozstrzygajàce znaczenie
kwestii winy w spowodowaniu rozk∏adu po˝ycia ma∏˝eƒskiego, lecz dopiero wówczas, gdy ma∏˝eƒstwo zostanie rozwiàzane przez rozwód. Granice obowiàzku by∏ego ma∏˝onka dostarczania drugiemu by∏emu ma∏˝onkowi Êrodków utrzymania sà
wówczas zakreÊlone nie tylko usprawiedliwionymi potrzebami jednego ma∏˝onka
oraz mo˝liwoÊciami zarobkowymi i majàtkowymi drugiego, ale tak˝e winà orzeczonà w wyroku rozwodowym (art. 60 k.r.o.). Brak podstaw do tego, by zasady rzàdzàce obowiàzkiem alimentacyjnym mi´dzy ma∏˝onkami rozwiedzionymi przenosiç
mechanicznie na obowiàzek alimentacyjny ma∏˝onków, których ma∏˝eƒstwo jeszcze trwa, choçby uleg∏o czasowemu lub nawet definitywnemu rozbiciu, czego jednak przed orzeczeniem rozwodu ustaliç si´ nie da. Proces o alimenty bowiem nie
mo˝e przekszta∏ciç si´ w procesie guasi-rozwodowy, w którym sàd mia∏by ustalaç,
czy dosz∏o do rozk∏adu po˝ycia ma∏˝eƒskiego i z czyjej winy. Do takich wniosków
brak jest podstaw w przypisach prawa. Dlatego te˝ nale˝y przyjàç, ˝e w procesie
o alimenty mi´dzy ma∏˝onkami sàd w zasadzie nie mo˝e badaç, czy i który z nich
ponosi win´ rozk∏adu po˝ycia. Stwierdziwszy, ˝e zwiàzek ma∏˝eƒski istnieje i nie
zosta∏ rozwiàzany przez rozwód, sàd ogranicza si´ do ustalenia, czy zachodzà
przes∏anki zasàdzenia alimentów ze wzgl´du na potrzeby ma∏˝onka ˝àdajàcego
ich i na mo˝liwoÊci drugiego ma∏˝onka”.
Podobny poglàd wyrazi∏ SN w uchwale z dnia 16 grudnia 1987 r. (III CZP 91/86,
Lex Nr 3342), zawierajàcej wytyczne w zakresie wyk∏adni i praktyki sàdowej.
W uwagach do pkt XII SN stwierdzi∏ m. in.: „Istnienie obowiàzku alimentacyjnego
mi´dzy rozwiedzionymi ma∏˝onkami zale˝y od równoczesnego spe∏nienia dwóch
przes∏anek. Pierwsza z nich wià˝e si´ z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, czy
któryÊ z ma∏˝onków, a jeÊli tak, to który z nich, ponosi win´ rozk∏adu po˝ycia. Drugà przes∏ankà, od której zale˝y istnienie obowiàzku alimentacyjnego mi´dzy rozwiedzionymi, jest niedostatek po stronie ma∏˝onka, ˝àdajàcego dostarczenia mu
Êrodków utrzymania”.
Powy˝sze stanowisko podtrzyma∏ SN w uzasadnieniu uchwa∏y z dnia 13 lipca
2011 r. (III CZP 39/11, Lex Nr 852349).
A zatem istnienie obowiàzku alimentacyjnego mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami uzale˝nione jest od spe∏nienia przes∏anek wymienionych w art. 60 k.r.o. Âcis∏y zwiàzek
pomi´dzy orzeczeniem o winie a obowiàzkiem alimentacyjnym mi´dzy ma∏˝onkami wskazuje, ˝e powstaje on z chwilà uprawomocnienia si´ wyroku rozwodowego.
Jak podkreÊli∏ SN w uwagach do pkt XIII uchwa∏y z dnia 16 grudnia 1987 r.
(III CZP 91/86, Lex Nr 3342): „Roszczeƒ alimentacyjnych przys∏ugujàcych jednemu
ma∏˝onkowi przeciwko drugiemu w przypadku orzeczenia rozwodu mo˝na docho-
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dziç ju˝ w procesie rozwodowym. Ma∏˝onek powód mo˝e ˝àdanie alimentacji zg∏osiç w pozwie albo te˝ w toku procesu. ˚àdanie przyznania alimentów mo˝e w toku
procesu zg∏osiç równie˝ ma∏˝onek pozwany. Niedopuszczalne natomiast jest wniesienie przez ma∏˝onka pozwanego w tym przedmiocie powództwa wzajemnego.
Roszczeƒ alimentacyjnych, o których mowa wy˝ej, mo˝na te˝ dochodziç w odr´bnym procesie, po prawomocnym orzeczeniu rozwodu”.
Rozstrzygni´cie wàtpliwoÊci co do relacji pomi´dzy obowiàzkiem z art. 27 k.r.o.,
a obowiàzkiem alimentacyjnym mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami zale˝y od ustalenia,
czy art. 27 k.r.o. prowadzi do powstania samodzielnego stosunku prawnego.
W doktrynie przewa˝a koncepcja, zgodnie z którà nale˝y wyró˝niç tzw. ustrój
podstawowy, tzw. régime primaire, który obejmuje skutki majàtkowe zawarcia ma∏˝eƒstwa, niezale˝nie od ustroju w jakim pozostajà ma∏˝onkowie22. Jednym z takich
skutków ma byç obowiàzek okreÊlony w art. 27 k.r.o.
Z innych wypowiedzi mo˝na wyprowadziç koncepcj´, zgodnie z którà art. 27
k.r.o. jest êród∏em powstania stosunku prawnego niezale˝nego od ustroju majàtkowego ma∏˝onków23.
Zbyt daleko idàca jest koncepcja zak∏adajàca istnienie ustroju podstawowego,
albowiem w prawie polskim ma∏˝onkowie mogà pozostawaç w ustroju ustawowym, umownym lub te˝ przymusowym, a niedopuszczalne jest „∏àczenie”
poszczególnych ustrojów. Ma∏˝onkowie nie mogà np. cz´Êci swoich stosunków
majàtkowych uregulowaç za pomocà intercyzy pozostawiajàc regulacj´ pozosta∏ej cz´Êci ustawie.
Nale˝y zbadaç jeszcze jednà ewentualnoÊç, czy art. 27 k.r.o. nie stanowi podstawy do istnienia stosunku majàtkowego poza ustrojowym stosunkiem majàtkowym ma∏˝onków?
Trafnie doktryna wskazuje, ˝e termin „stosunki majàtkowe mi´dzy ma∏˝onkami”
jest szerszy ni˝ „ma∏˝eƒski ustrój majàtkowy”24, albowiem ma∏˝onkowie mogà dokonywaç mi´dzy sobà czynnoÊci prawnych wyst´pujàcych powszechnie w obrocie. Zawarcie ma∏˝eƒstwa nie wp∏ywa bowiem na zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych
ma∏˝onków25.
Bioràc powy˝sze pod uwag´ nie sposób uznaç obowiàzku alimentacyjnego
z art. 27 k.r.o. za stosunek majàtkowy ma∏˝onków mieszczàcy si´ poza ustrojem majàtkowym. Zosta∏ on uregulowany w przepisach k.r.o. o charakterze bezwzgl´dnie
obowiàzujàcym. Jest on ÊciÊle zwiàzany z ma∏˝eƒstwem, sk∏adajàc si´ na stosunek
22
23

24

25

Por. np. A. St´pieƒ–Sporek, Dzia∏alnoÊç gospodarcza z udzia∏em ma∏˝onków, Warszawa 2009, s. 54 i n.
Por. m.in. M. ¸àczkowska, Stosunki majàtkowe mi´dzy przedsi´biorcà i jego ma∏˝onkiem w Êwietle ustroju
wspólnoÊci ustawowej, Warszawa 2006, s. 4 i n.
J. S. Piàtowski (w:) System prawa rodzinnego i opiekuƒczego, pod red. J. S. Piàtowskiego, Wroc∏aw 1985,
s. 290 i n.
Por. m.in. M. Nazar (w:) System Prawa Prywatnego, Prawo rodzinne i opiekuƒcze pod red. T. Smyczyƒskiego, t. 11, Warszawa 2009, s. 370.
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prawny ma∏˝eƒstwa, o czym mo˝e Êwiadczyç sama systematyka przepisu art. 27
k.r.o., który jest zawarty w dziale drugim, regulujàcym prawa i obowiàzki ma∏˝onków,
który zosta∏ zamieszczony, w tytule I zawierajàcym przepisy dotyczàce ma∏˝eƒstwa.
Brak jest zatem podstaw do wyró˝niania w trakcie trwania ma∏˝eƒstwa samodzielnego stosunku prawnego, którego podstaw´ stanowi∏by art. 27 k.r.o. Je˝eli
uznamy, ˝e prawa i obowiàzki wskazane w art. 27 k.r.o. sk∏adajà si´ na stosunek
prawny ma∏˝eƒstwa, a ta koncepcja wydaje si´ byç najbardziej sensowna z uwagi
na systematyk´ k.r.o., to tym samym trudno mówiç o dalszym trwaniu stosunku
alimentacyjnego po ustaniu ma∏˝eƒstwa.

III. WygaÊni´cie obowiàzku z art. 27 k.r.o. po orzeczeniu rozwodu
Wskazane powy˝ej ró˝nice pomi´dzy obowiàzkiem z art. 27 k.r.o. a ewentualnym obowiàzkiem alimentacyjnym mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami po orzeczeniu rozwodu (art. 60 k.r.o.), stanowià zasadniczy argument za stanowiskiem, zgodnie
z którym po orzeczeniu rozwodu wygasa obowiàzek z art. 27 k.r.o. O ile powy˝szy
poglàd zdoby∏ sobie uznanie w doktrynie26, o tyle w orzecznictwie istnia∏a rozbie˝noÊç stanowisk.
Dla poparcia tezy, zgodnie z którà orzeczenie rozwodu nie prowadzi do wygaÊni´cia obowiàzku alimentacyjnego ma∏˝onków, a alimenty mi´dzy rozwiedzionymi
ma∏˝onkami stanowià „kontynuacj´” alimentów zasàdzonych w trakcie trwania
ma∏˝eƒstwa, przytacza si´ z regu∏y uchwa∏´ 7 s´dziów Sàdu Najwy˝szego z dnia
2 lipca 1955 r. (I CO 27/55, Lex Nr 118167). Zgodnie z tezà powy˝szej uchwa∏y:
„Prawomocne orzeczenie rozwodu stanowi dla rozwiedzionego ma∏˝onka, od
którego w czasie trwania ma∏˝eƒstwa zasàdzone zosta∏y prawomocnie alimenty

26

Wed∏ug J. Winiarza: „Obowiàzek alimentacyjny przewidziany w art. 27 powstaje przez zawarcie ma∏˝eƒstwa i gaÊnie z chwilà jego ustania lub uniewa˝nienia” [J. Winiarz (w:) Kodeks..., s. 300]. Podobnie M. Sychowicz, którego zdaniem: „Obowiàzek ma∏˝onków przyczyniania si´ do zaspokajania potrzeb rodziny powstaje z chwilà zawarcia ma∏˝eƒstwa i gaÊnie z chwilà jego ustania lub uniewa˝nienia” [M. Sychowicz (w:)
Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Komentarz pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2009, s. 140]. Negatywnej
odpowiedzi udziela tak˝e T. Smyczyƒski. Zdaniem Autora: „Orzeczenie sàdu o separacji ma∏˝onków powoduje ustanie obowiàzku przyczyniania si´ do utrzymania rodziny na podstawie art. 27 k.r.o. Podobnie
jak przy rozwodzie sàd orzeka o alimentach mi´dzy roz∏àczonymi ma∏˝onkami oraz o obowiàzku alimentacyjnym rodziców wzgl´dem ich wspólnych dzieci (art. 614 k.r.o.)” (T. Smyczyƒski, Prawo rodzinne i opiekuƒcze. Analiza i wyk∏adnia, Warszawa 2001, s. 95). A. Szl´zak wskazuje, ˝e przyj´cie poglàdu, zgodnie
z którym obowiàzek pomocy i wspó∏dzia∏ania trwa po rozwodzie, prowadzi∏oby do paradoksu, „˝e jedna z wa˝niejszych funkcji ma∏˝eƒstwa mia∏aby utrzymywaç si´ mimo rozwodu. Tymczasem mo˝na sensownie mówiç o wzajemnej pomocy tylko wówczas, gdy ma∏˝eƒstwo istnieje” (A. Szl´zak, Alimenty po rozwodzie a wina w wywo∏aniu rozk∏adu po˝ycia, „Paƒstwo i Prawo” 1989, z. 7, s. 105). Jak podkreÊla A. Szl´zak rozwód k∏adzie „kres ma∏˝eƒskiemu obowiàzkowi wzajemnej pomocy i daje poczàtek obowiàzkowi alimentacyjnemu, którego treÊç, zakres i przes∏anki sà odmienne” (Tam˝e). Nale˝y zwróciç uwag´,
˝e A. Szl´zak trafnie, odnoszàc si´ do stanowiska wyra˝onego w uchwale z dnia 2 lipca 1955 r., stwierdzi∏,
i˝ „to, ˝e pewne aspekty sytuacji stworzonej przez ma∏˝eƒstwo utrzymujà si´ i po rozwodzie (nazwisko,
powinowactwo) wynika z wyraênych postanowieƒ ustawy” (Tam˝e).
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na rzecz wspó∏ma∏˝onka, podstaw´ powództwa z art. V ust. 2 przep. wpr. k.p.c.
o ograniczenie czasu trwania Êwiadczeƒ alimentacyjnych do chwili uprawomocnienia si´ wyroku orzekajàcego rozwód albo o obni˝enie wysokoÊci tych Êwiadczeƒ,
je˝eli w myÊl art. 34 kod. rodz. jego obowiàzek alimentacyjny wskutek orzeczenia
rozwodu wygas∏ albo zmniejszy∏ si´”27.
Powy˝sze stanowisko podtrzyma∏ SN w uchwale z dnia 26 lutego 1970 r.
(III CZP 109/69, Lex Nr 1074), stwierdzajàc, i˝ obowiàzek alimentacyjny ma∏˝onka,
który nie zosta∏ uznany za winnego rozk∏adu po˝ycia, pomimo up∏ywu lat pi´ciu
od orzeczenia rozwodu nie wygas∏, lecz jako przed∏u˝ony istnieje nadal. Zdaniem
SN w powy˝szej sytuacji dochodzi do przekszta∏cenia stosunku alimentacyjnego.
Takà te˝ koncepcj´ zaaprobowa∏ SN w wyroku z dnia 12 wrzeÊnia 2001 r.
(V CKN 445/00, Lex Nr 52490)28.
27

28

W uzasadnieniu uchwa∏y SN odniós∏ si´ dwóch kwestii. Po pierwsze, uzna∏, ˝e orzeczenie rozwodu nie ma
wp∏ywu na wyrok zasàdzajàcy alimenty. Zdaniem SN: „Wyrok rozwodowy, nie zawierajàcy orzeczenia
co do alimentacji ma∏˝onków, sam przez si´ nie dotyka wyroku, który wczeÊniej uprawomocni∏ si´, a który
zasàdza alimenty od jednego z ma∏˝onków na rzecz drugiego. Wyrok orzekajàcy rozwód ani nie zmienia,
ani nie uchyla owego wyroku alimentacyjnego, a ten pozostaje nadal tytu∏em egzekucyjnym. Art. 568 § 1
pkt 3 k.p.c. stanowiàcy, ˝e post´powanie egzekucyjne ulega umorzeniu, gdy prawomocnym orzeczeniem
tytu∏ egzekucyjny zosta∏ pozbawiony skutków prawnych, nie mo˝e tu mieç zastosowania w ˝adnym razie”.
Z powy˝szà uwagà de lega lata trudno si´ zgodziç, albowiem wygaÊni´cie zobowiàzania po powstaniu tytu∏u egzekucyjnego stanowi jednà z podstaw powództwa opozycyjnego (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.). Po drugie, SN rozwa˝a „relacje” pomi´dzy obowiàzkiem alimentacyjnym przed oraz po orzeczeniu rozwodu.
Wprawdzie rozwa˝ania dotyczà k. r. z 1950 r., ale ówczesna regulacja nie odbiega zasadniczo od obowiàzujàcej obecnie, co sprawia, ˝e uchwa∏a SN jest przywo∏ywana dla uzasadnienia poglàdu, zgodnie
z którym w razie zasàdzenia alimentów na rzecz ma∏˝onka w trakcie trwania ma∏˝eƒstwa, nie ma potrzeby
zasàdzenia alimentów w wyroku rozwodowym, ani te˝ póêniej, albowiem obowiàzek alimentacyjny trwa
nadal. Zdaniem SN: „Z zawarcia ma∏˝eƒstwa wynika szereg skutków prawnych. Pewne skutki zawarcia
ma∏˝eƒstwa gasnà automatycznie wskutek rozwodu (np. wspólnoÊç ustawowa), pewne natomiast trwajà
bez wzgl´du na rozwód (np. stosunek powinowactwa, z krewnymi rozwiedzionego ma∏˝onka)”. Jak podkreÊli∏ SN dalej: „Je˝eli rozwiedziony ma∏˝onek ma w myÊl art. 34 kod. rodz. wzgl´dem by∏ego wspó∏ma∏˝onka roszczenie alimentacyjne, to nie dlatego, ˝e orzeczony zosta∏ rozwód, lecz dlatego, ˝e strony by∏y
ma∏˝onkami. Prawo to istnieje wówczas nie z powodu rozwodu, lecz pomimo rozwodu. Aczkolwiek po rozwodzie nie ma ju˝ pomi´dzy nimi stosunku rodzinnego, to jednak, jak wy˝ej wskazano, niektóre skutki
prawne zawarcia ma∏˝eƒstwa trwajà nadal”. SN uzna∏ dalej, ˝e: „Sàd zasàdzajàc w czasie trwania ma∏˝eƒstwa alimenty na przysz∏oÊç na rzecz ma∏˝onka zak∏ada, ˝e strony zawar∏y ma∏˝eƒstwo. Ewentualna okolicznoÊç przysz∏a, ˝e ma∏˝eƒstwo zostanie rozwiedzione, jest – choçby z uwagi na konstytutywny charakter wyroku orzekajàcego rozwód – okolicznoÊcià, której sàd, orzekajàcy w czasie trwania ma∏˝eƒstwa o alimentach, nie mo˝e przewidywaç, a która mo˝e – lecz bynajmniej nie musi – mieç znaczenie dla obowiàzku alimentacyjnego w przysz∏oÊci”.
Zgodnie z tezami orzeczenia: „1. Âwiadczenia alimentacyjne mi´dzy rozwiedzionymi ma∏˝onkami stanowià kontynuacj´ powsta∏ego przez zawarcie ma∏˝eƒstwa obowiàzku wzajemnej pomocy w zakresie utrzymania i trwajà mimo rozwodu, aczkolwiek w postaci zmodyfikowanej. 2. Za obiektywnà okolicznoÊç uniemo˝liwiajàcà uzyskanie Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych nale˝y m.in. uznaç uzgodnionà przez ma∏˝onków lub wywo∏anà ˝yciowà koniecznoÊcià rezygnacj´ jednego z nich z zarobkowania ze wzgl´du na wychowanie ma∏oletnich dzieci i prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego. 3. Obowiàzek jednego
ma∏˝onka do dostarczania Êrodków utrzymania drugiemu ma∏˝onkowi po rozwiàzaniu ma∏˝eƒstwa wyprzedza obowiàzek alimentacyjny krewnych tego ma∏˝onka (art. 130 kro). Z tych wzgl´dów pomoc krewnych
z zasady nie wy∏àcza mo˝liwoÊci przed∏u˝enia obowiàzku alimentacyjnego po myÊli art. 60 § 3 kro.”.
W uzasadnieniu powy˝szego wyroku SN stwierdzi∏ m. in.: „W judykaturze oraz doktrynie aprobowany jest
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Mo˝na wyró˝niç tak˝e orzeczenia, w których SN przyjmowa∏, i˝ obowiàzek orzeczony przez sàd na podstawie art. 60 k.r.o. stanowi kontynuacj´ nie obowiàzku
z art. 27 k.r.o., ale samego ma∏˝eƒstwa. W uchwale z dnia 16 grudnia 1987 r.
(III CZP 91/86, Lex Nr 3342), SN w uwagach do pkt I stwierdzi∏, ˝e „Obowiàzek
z art. 27 k.r.o. gaÊnie wskutek rozwiàzania (ustania) ma∏˝eƒstwa”. Z przeprowadzonego przez SN wywodu wynika, ˝e obowiàzek alimentacyjny po rozwodzie stanowi skutek zawartego ma∏˝eƒstwa.
W uzasadnieniu uchwa∏y z dnia 15 listopada 1975 r. (III CZP 37/75, Lex Nr 1948),
SN podkreÊli∏, ˝e „art. 60 k.r.o. normuje nie stosunek osobisty, lecz tylko obowiàzek alimentacyjny wynikajàcy z uprzednio istniejàcego ma∏˝eƒstwa”.
Przeciwne stanowisko ni˝ w uchwale z 1955 r. zajà∏ SN w uchwale z dnia 5 paêdziernika 1982 r. (III CZP 38/82, Lex Nr 2812), wskazujàc na ró˝nice co do charakteru prawnego obowiàzku z art. 27 i 60 k.r.o.29
Stanowisko powy˝sze popar∏ SN w uzasadnieniu uchwa∏y z dnia 20 paêdziernika 2010 r. (III CZP 59/10, Lex Nr 604066), stwierdzajàc, i˝: „OkreÊlony w art. 58 k.r.o.
przedmiot orzekania przez sàd w wyroku rozwodowym nie obejmuje roszczenia
o dostarczanie rodzinie Êrodków utrzymania i – majàcego podstaw´ w art. 27 k.r.o.
– roszczenia o alimenty mi´dzy ma∏˝onkami na czas procesu, szeroko bowiem rozumiany obowiàzek alimentacyjny oparty na tej podstawie prawnej wygasa na skutek ustania ma∏˝eƒstwa. Nie stanowi jego prawnej kontynuacji obowiàzek alimentacyjny oparty na podstawie art. 60 k.r.o., który powstaje dopiero wskutek rozwiàzania ma∏˝eƒstwa przez rozwód (uzasadnienie uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego z dnia
z dnia 5 paêdziernika 1982 r., III CZP 38/82, OSNCP 1983, nr 2–3, poz. 31)”. Takie
te˝ stanowisko zaaprobowa∏ SA w Poznaniu w wyroku z dnia 10 lutego 2004 r.

29

poglàd, i˝ Êwiadczenia alimentacyjne mi´dzy rozwiedzionymi ma∏˝onkami stanowià kontynuacj´ powsta∏ego przez zawarcie ma∏˝eƒstwa obowiàzku wzajemnej pomocy w zakresie utrzymania i trwajà mimo rozwodu, aczkolwiek w postaci zmodyfikowanej (zob. uchwa∏´ Sàdu Najwy˝szego z dnia 2 lipca
1955 r., I CO 27/55OSN 1956, poz. 33)”.
W uzasadnieniu powy˝szej uchwa∏y SN stwierdzi∏, i˝ z przepisu art. 27 k.r.o. „wynika m.in. obowiàzek
alimentacyjny pomi´dzy nie rozwiedzionymi ma∏˝onkami. Jednà z cech tego swoistego obowiàzku alimentacyjnego jest, ˝e wygasa on na skutek ustania ma∏˝eƒstwa. Inny charakter ma uregulowany
w art. 60 k.r.o. obowiàzek alimentacyjny pomi´dzy rozwiedzionymi ma∏˝onkami. Nie rozwa˝ajàc bli˝ej
jego istoty nale˝y wskazaç, ˝e obowiàzek ten powstaje dopiero wskutek rozwiàzania ma∏˝eƒstwa przez
rozwód. Odmienny poglàd odnoÊnie charakteru prawnego obowiàzku alimentacyjnego pomi´dzy ma∏˝onkami, wynikajàcy z zasady prawnej zawartej w uchwale sk∏adu siedmiu s´dziów Sàdu Najwy˝szego
z dnia 2 lipca 1955 r. I CO 27/55 (OSN 1956, z. II, poz. 33), który wyra˝ony zosta∏ na tle nieobowiàzujàcych ju˝ przepisów kodeksu rodzinnego z 1950 r. – pomijajàc kwesti´ jego s∏usznoÊci, podwa˝onej
w doktrynie – straci∏ aktualnoÊç wobec zmienionego stanu prawnego”. Wydaje si´, ˝e ostatnia uwaga
dotyczàca zmiany stanu prawnego jest zbyt daleko idàca. Obowiàzujàce przepisy k.r. z 1950 zawiera∏y
zbli˝onà regulacj´ do przyj´tej w art. 27 i 60 k.r.o. Dlatego te˝ w piÊmiennictwie podkreÊla si´, ˝e „regulacja obowiàzku alimentacyjnego mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami trwa w niezmienionym kszta∏cie od czterdziestu pi´ciu lat, a jej za∏o˝enia konstrukcyjne powsta∏y przed górà szeÊçdziesi´ciu laty” (Zob. B. Swaczyna, Obowiàzek alimentacyjny mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami de lege ferenda (w:) Wspó∏czesne problemy
prawa prywatnego. Ksi´ga pamiàtkowa ku czci Profesora Edwarda Gniewka, red. P. Machnikowski, J. Go∏aczyƒski, Warszawa 2010, s. 593).
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(I ACa 1422/03, Lex Nr 143459), stwierdzajàc w uzasadnieniu orzeczenia, ˝e przepisy art. 23 i 27 k.r.o. „okreÊlajà obowiàzki ma∏˝onków w czasie trwania ma∏˝eƒstwa”, a w okresie po jego ustaniu zastosowanie znajdà przepisy art. 60 k.r.o.
Spór co do dalszego trwania po orzeczeniu rozwodu obowiàzku alimentacyjnego rozstrzygnà∏, jak si´ wydaje, SN w uchwale z dnia 13 lipca 2011 r. (III CZP 39/11,
Lex Nr 852349), której teza ma brzmienie: „Z chwilà uprawomocnienia si´ wyroku
orzekajàcego rozwód obowiàzek ma∏˝onków przyczyniania si´ do zaspokajania
potrzeb rodziny (art. 27 k.r.o.) wygasa”. W uzasadnieniu uchwa∏y SN podkreÊli∏,
˝e „trzeba kategorycznie zakwestionowaç odmienny poglàd Sàdu Najwy˝szego
wyra˝ony w uchwale sk∏adu siedmiu s´dziów Sàdu Najwy˝szego z dnia 2 lipca
1955 r., I CO 27/55 (OSN 1956, nr 2, poz. 33), zaopatrzonej w uzasadnienie odleg∏e od argumentów jurydycznych, przesycone za to ideologià, wàtpliwymi odwo∏aniami do prawa radzieckiego i radzieckiej literatury prawniczej”.
Nale˝y w pe∏ni podzieliç stanowisko SN wyra˝one w uchwale z dnia 13 lipca
2011 r. Obowiàzek alimentacyjny mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami jest „skutkiem”
zawartego zwiàzku ma∏˝eƒskiego. Powy˝sze stwierdzenie nie oznacza jednak,
˝e mamy do czynienia przed zawarciem ma∏˝eƒstwa, jak i po orzeczeniu rozwodu,
ze stosunkiem prawnym, którego przedmiotem jest obowiàzek alimentacyjny.
Dla uzasadnienia przyj´tego stanowiska mo˝na równie˝ si´gnàç do przepisów
k.p.c. regulujàcych post´powanie rozwodowe.
NiedopuszczalnoÊç wszcz´cia sprawy na podstawie art. 27 k.r.o. po wszcz´ciu
sprawy rozwodowej oraz koniecznoÊç zawieszenia sprawy do czasu zakoƒczenia
sprawy rozwodowej30 oznacza, ˝e sàd rozwodowy orzeka o roszczeniach, które stanowià „kontynuacj´” obowiàzków okreÊlonych w art. 27 k.r.o., ale nie sà z nimi to˝same.
30

Wyk∏adnia systemowa wymaga uwzgl´dnienia przede wszystkim brzmienia art. 445 k.p.c., zgodnie z którym:
„§ 1. W czasie trwania procesu o rozwód lub o separacj´ nie mo˝e byç wszcz´ta odr´bna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomi´dzy ma∏˝onkami albo pomi´dzy nimi a ich wspólnymi ma∏oletnimi
dzieçmi co do Êwiadczeƒ za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separacj´. Pozew lub wniosek
o zabezpieczenie w takiej sprawie sàd przeka˝e sàdowi, w którym toczy si´ sprawa o rozwód lub o separacj´, w celu rozstrzygni´cia wed∏ug przepisów o post´powaniu zabezpieczajàcym. § 2. Post´powanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub o alimenty, wszcz´te przed wytoczeniem powództwa o rozwód
lub o separacj´, ulega z urz´du zawieszeniu z chwilà wytoczenia powództwa o rozwód lub o separacj´
co do Êwiadczeƒ za okres od jego wytoczenia. Z chwilà wydania w sprawie o rozwód lub o separacj´ postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia wykonania obowiàzku zaspokajania potrzeb rodziny lub o alimenty
wstrzymuje si´ tak˝e z mocy prawa wykonanie nieprawomocnych orzeczeƒ o obowiàzku tych Êwiadczeƒ,
wydanych w poprzednio wszcz´tej sprawie, za okres od wytoczenia powództwa o rozwód lub o separacj´.
§ 3. Po prawomocnym zakoƒczeniu sprawy o rozwód lub o separacj´ zawieszone post´powanie podejmuje
si´ z mocy prawa, orzeczenia zaÊ, których wykonanie by∏o wstrzymane, podlegajà wykonaniu, jednak tylko
co do okresu, za który w sprawie o rozwód lub o separacj´ nie orzeczono o roszczeniach obj´tych zawieszonym post´powaniem. W pozosta∏ym zakresie post´powanie ulega z mocy prawa umorzeniu”. Wyk∏adni
wymaga poj´cie zawarte w art. 445 § 2 k.p.c., które stanowi „post´powanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb
rodziny”. Powstaje bowiem pytanie jakà spraw´ nale˝y uznaç za „spraw´ o zaspokojenie potrzeb rodziny”?
Nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e sprawà, o której mowa w art. 445 § 2 k.p.c. jest dochodzenie od wspó∏ma∏˝onka
w drodze procesu Êrodków utrzymania na podstawie art. 27 k.r.o. [tak te˝ I. Koper (w:) Kodeks post´powania cywilnego. Komentarz pod red. H. Doleckiego, T. WiÊniewskiego, t. II, Warszawa 2010, s. 405].
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Chodzi o obowiàzek alimentacyjny wobec ma∏oletnich dzieci – obligatoryjna kognicja
sàdu rozwodowego – art. 58 § 1 k.r.o. oraz o obowiàzek alimentacyjny wobec by∏ego
ma∏˝onka. Brak, w tej ostatniej sytuacji obligatoryjnej kognicji sàdu rozwodowego jest
oczywisty, albowiem osoby pe∏noletnie same powinny dbaç o swoje interesy.
Za przyj´tym w artykule stanowiskiem przemawia równie˝ brzmienie art. 444 k.p.c.,
zgodnie z którym: „Ma∏˝onek mo˝e dochodziç roszczeƒ alimentacyjnych od drugiego
ma∏˝onka na wypadek orzeczenia rozwodu, jak równie˝ na wypadek orzeczenia separacji. Dochodzenie nast´puje przez zg∏oszenie wniosku na rozprawie w obecnoÊci
drugiego ma∏˝onka albo w piÊmie, które nale˝y dor´czyç drugiemu ma∏˝onkowi”.
Wyk∏adni art. 444 k.p.c. dokona∏ SN w uchwale SN z dnia 5 paêdziernika 1982 r.
(III CZP 38/82, Lex Nr 2812). Zawarte w uzasadnieniu rozwa˝ania zachowa∏y aktualnoÊç i obecnie. Zdaniem SN: „art. 444 k.p.c. dopuszcza dochodzenie przez ma∏˝onka w sprawie o rozwód roszczeƒ alimentacyjnych od drugiego ma∏˝onka na wypadek orzeczenia rozwodu. W przepisie tym chodzi o roszczenia alimentacyjne,
których podstaw´ stanowi art. 60 k.r.o. Wyjàtkowy charakter art. 444 k.p.c. nie upowa˝nia do stosowania tego przepisu do innych roszczeƒ alimentacyjnych, w szczególnoÊci do roszczenia pomi´dzy nie rozwiedzionymi ma∏˝onkami, wywodzàcego
si´ z art. 27 k.r.o., a co za tym idzie tak˝e do roszczenia o zmian´ orzeczenia dotyczàcego obowiàzku alimentacyjnego majàcego podstaw´ w art. 27 k.r.o., m.in.
przez stwierdzone jego wygaÊni´cie”.
Je˝eli zatem ma∏˝onek mo˝e z∏o˝yç wniosek na podstawie art. 444 k.p.c.
o przyznanie alimentów po rozwodzie, to oznacza to tym samym, ˝e odpada podstawa materialnoprawna alimentów, jakà stanowi art. 27 k.r.o.
Dla wyk∏adni systemowej nie jest równie˝ bez znaczenia model procesu rozwodowego przyj´ty przez polskiego ustawodawc´. Nale˝y przy tym podkreÊliç,
˝e uchylenie art. 443, po∏àczone ze zmianà brzmienia art. 445 k.p.c., nie wp∏yn´∏o
na zmian´ takiego modelu. Zachowa∏o aktualnoÊç orzecznictwo SN, zgodnie
z którym w sprawie o rozwód sàd rozstrzyga w sposób kompleksowy o ca∏oÊci
spraw zwiàzanych z rozwiàzaniem ma∏˝eƒstwa (zob. uchwa∏a SN z dnia 10 lutego
1979 r. III CZP 77/78, OSNCP 1979, z. 9, poz. 163; uchwa∏a SN z dnia 5 paêdziernika 1982 r., III CZP 38/82, Lex Nr 2812). Poglàd, zgodnie z którym „alimenty” zasàdzone w trakcie trwania ma∏˝eƒstwa trwajà nadal po rozwodzie, sprzeczny jest
z powy˝szym modelem procesu rozwodowego. Powy˝sze stanowisko doprowadzi∏oby w konsekwencji do dalszych sporów dotyczàcych alimentów mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami. Sporów takich nie da si´ z regu∏y wprawdzie uniknàç, ale obj´cie
sprawy alimentów po rozwodzie kognicjà sàdu rozwodowego, co nale˝y podkreÊliç na wniosek jednego z ma∏˝onków a nie z urz´du, pozwala ograniczyç, a nawet
wyeliminowaç takie spory w przysz∏oÊci.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e zaproponowane w opracowaniu stanowisko zgodne jest
z jednà z podstawowych zasad post´powania cywilnego jakà stanowi zasada dyspozycyjnoÊci.
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W Êwietle powy˝szego mo˝na odwo∏aç si´ do tezy wyroku SN z dnia 8 czerwca 1976 r. (III CRN 88/76, Lex Nr 2027), która ma brzmienie: „Z uwagi na charakter
Êwiadczeƒ alimentacyjnych przeznaczonych na bie˝àce utrzymanie osoby uprawnionej, domaganie si´ ich za okres poprzedzajàcy wytoczenie powództwa mo˝e
byç uzasadnione tylko wówczas, gdy pozostajà z tego okresu nie zaspokojone potrzeby lub zobowiàzania zaciàgni´te przez uprawnionego wzgl´dem osoby trzeciej
na pokrycie tych˝e potrzeb. Powy˝sza zasada obowiàzuje równie˝ przy dochodzeniu roszczeƒ alimentacyjnych na podstawie art. 60 k.r.o.”.
A zatem ma∏˝onek rozwiedziony lub te˝ w trakcie rozwodu sam powinien zadbaç o swojej interesy. Ograniczenie obligatoryjnej kognicji sàdu rozwodowego do
alimentów na rzecz ma∏oletnich dzieci nie jest przypadkowe.
Nale˝y przy tym podkreÊliç, ˝e zgodnie ze stanowiskiem SN przyznanie alimentów na rzecz by∏ego ma∏˝onka nie ma charakteru obligatoryjnego, nawet je˝eli
spe∏nione sà przes∏anki ustawowe okreÊlone w art. 60 k.r.o. W Êwietle powy˝szego
mo˝na odwo∏aç si´ do tez wyroku SN z dnia 14 lutego 2001 r. (I CKN 1341/00, Lex
Nr 52433), które majà brzmienie: „1. Obowiàzek alimentacyjny ma∏˝onka wy∏àcznie
winnego nie istnieje obligatoryjnie w ka˝dym bez wyjàtku przypadku, gdy tylko
spe∏nione sà ogólne przes∏anki wyraênie okreÊlone w art. 60 § 2 krio. 2. Przez u˝ycie s∏ów «sàd mo˝e orzec», da∏ wyraz pewnej swobodzie (nie dowolnoÊci) s´dziowskiej, która pozwoli sàdowi na oddalenie powództwa, jednak˝e tylko wyjàtkowo,
gdy b´dà przemawia∏y za tym konkretne, bardzo wa˝ne powody”.
Powy˝szy poglàd zaaprobowa∏ równie˝ Sàd Najwy˝szy w uzasadnieniu wyroku
z dnia 15 lutego 2001 r. (II CKN 391/00, Lex Nr 52629), stwierdzajàc, ˝e „Obowiàzek
alimentacyjny ma∏˝onka wy∏àcznie winnego nie istnieje obligatoryjnie w ka˝dym bez
wyjàtku przypadku, gdy tylko spe∏nione sà ogólne przes∏anki wyraênie okreÊlone
w art. 60 § 2 k.r.o. Ustawodawca uwa˝a∏ za konieczne uwzgl´dnienie wszystkich nie
dajàcych si´ ujàç ÊciÊle i z góry przewidzieç okolicznoÊci ka˝dego przypadku. (...)”.
De lege lata ma∏˝onek mo˝e: 1) w trakcie trwania ma∏˝eƒstwa ˝àdaç od drugiego
ma∏˝onka Êwiadczeƒ alimentacyjnych na podstawie art. 27 k.r.o.; 2) w trakcie procesu rozwodowego wystàpiç z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeƒ alimentacyjnych
po ustaniu ma∏˝eƒstwa; 3) w wyroku rozwodowym, albo po uprawomocnieniu si´ wyroku rozwodowego, ˝àdaç alimentów od by∏ego ma∏˝onka na podstawie art. 60 k.r.o.
Powsta∏ zatem spójny system ochrony interesów ma∏˝onka w trakcie trwania ma∏˝eƒstwa, w trakcie rozwodu i po orzeczeniu rozwodu. Uznanie, ˝e mamy do czynienia z jednym stosunkiem alimentacyjnym, który powsta∏ w trakcie trwania ma∏˝eƒstwa na podstawie art. 27 k.r.o. pozostaje w sprzecznoÊci z powy˝szym systemem.
Sàd rozwodowy orzeka obligatoryjnie o alimentach na rzecz ma∏oletnich dzieci
w wyroku rozwodowym. Uznanie, ˝e w razie alimentów zasàdzonych na podstawie
art. 27 k.r.o. sàd nie orzeka o alimentach na rzecz by∏ego ma∏˝onka, stawia∏oby
w uprzywilejowanej sytuacji ma∏˝onka. Powy˝sze rozwiàzanie nale˝a∏oby uznaç
za sprzeczne z zasadà dobra dziecka31. Nale˝y podkreÊliç, ˝e SN zajmuje stanowi-
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sko, zgodnie z którym w przypadku zasàdzenia alimentów na rzecz by∏ych ma∏˝onków w wyroku rozwodowym terminy poczàtkowe daty p∏atnoÊci alimentów biegnà
od daty uprawomocnienia si´ wyroku rozwodowego, tak jak w przypadku alimentów na rzecz dziecka (zob. uzasadnienie uchwa∏y SN z dnia 26 marca 1969 r.,
III CZP 16/69, Lex Nr 924).
Nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e wysokoÊç alimentów zale˝y od mo˝liwoÊci finansowych zobowiàzanego. Dalsze „trwanie” Êwiadczeƒ zasàdzonych na podstawie
art. 27 k.r.o. mog∏oby wp∏ynàç na wysokoÊç alimentów zasàdzonych na rzecz
dziecka w wyroku rozwodowym.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e zasada równej stopy ˝yciowej rodziców i dzieci, która
oznacza, ˝e rodzice powinni zapewniç dziecku warunki materialne, w których sami
˝yjà, obowiàzuje tak˝e po ustaniu ma∏˝eƒstwa (por. uchwa∏a SN z dnia 7 czerwca
1972 r., III CZP 43/72, Lex Nr 1426). Zasada równej stopy ˝yciowej nie ma natomiast zastosowania do rozwiedzionych ma∏˝onków (por. wyrok SA w Katowicach
z dnia 15 lipca 2004 r., I ACa 375/04, Lex Nr 147143). Powy˝sze stwierdzenia mogà
prowadziç do wniosku, ˝e w pierwszej kolejnoÊci sàd powinien ustaliç alimenty dla
dzieci, a póêniej, ewentualnie, dla by∏ego ma∏˝onka. Obligatoryjna kognicja sàdu
rozwodowego co do alimentów na rzecz dziecka (art. 58 § 1 k.r.o.) nie jest przypadkowa, albowiem to interes dziecka, a nie by∏ego ma∏˝onka, nale˝y uwzgl´dniç
w pierwszej kolejnoÊci, tym bardziej, ˝e nie ma przeszkód przyznania w∏adzy rodzicielskiej ma∏˝onkowi zobowiàzanemu do alimentów na rzecz by∏ego ma∏˝onka.

IV. Uchylenie obowiàzku zasàdzonego na podstawie art. 27 k.r.o.
Kolejne zagadnienie dotyczy Êrodków prawnych prowadzàcych do uchylenia
obowiàzku alimentacyjnego stwierdzonego przez sàd na podstawie art. 27 k.r.o.
WàtpliwoÊci dotyczà skorzystania z powództwa z art. 138 k.r.o. lub z powództwa
opozycyjnego z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.
Powy˝szy problem poruszony zosta∏ w uchwale SN z dnia 5 paêdziernika 1982 r.
(III CZP 38/82, Lex Nr 2812). Zdaniem SN: „W razie zmiany stosunków mo˝na ˝àdaç zmiany orzeczenia dotyczàcego obowiàzku alimentacyjnego (art. 138 k.r.o.).
Je˝eli po powstaniu tytu∏u egzekucyjnego nastàpi∏o zdarzenie, wskutek którego zobowiàzanie alimentacji wygas∏o albo nie mo˝e byç egzekwowane, d∏u˝nik mo˝e
w drodze procesu ˝àdaç pozbawienia tytu∏u wykonawczego wykonalnoÊci (art. 840
§ 1 pkt 2 k.p.c.). Mi´dzy obu tymi rodzajami powództw nie zachodzi konkurencja.
O tym, które z nich wchodzi w gr´, decydujà okolicznoÊci faktyczne uzasadniajàce
˝àdanie (art. 187 § 1 pkt 2 k.p.c.). Z twierdzeƒ zawartych w pozwie z∏o˝onym w sprawie, w której powsta∏o rozstrzygane zagadnienie prawne wynika, ˝e podstawà ˝àda31

Art. 3 Konwencji o prawach dziecka przyj´tej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia
20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) nakazuje we wszystkich dzia∏aniach dotyczàcych dzieci, podejmowanych mi´dzy innymi przez sàdy, kierowaç si´ interesem dziecka jako wartoÊcià nadrz´dnà.
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nia przez powoda uznania za wygas∏y obowiàzku alimentacyjnego obcià˝ajàcego
go na rzecz pozwanej stanowi przepis art. 138 k.r.o.”. Jak dalej podkreÊli∏ SN w uzasadnieniu uchwa∏y: „gdyby pomimo wygaÊni´cia obowiàzku alimentacyjnego
pomi´dzy ma∏˝onkami na skutek orzeczenia rozwodu, ma∏˝onek uprawniony do
alimentów na podstawie wczeÊniej wydanego prawomocnego orzeczenia sàdowego, powo∏ujàc si´ na to orzeczenie, domaga∏ si´ nadal Êwiadczeƒ alimentacyjnych
lub je nawet egzekwowa∏, ma∏˝onkowi, który by∏ zobowiàzany do Êwiadczenia tych
alimentów, przys∏uguje powództwo o pozbawienie wykonalnoÊci tytu∏u wykonawczego stwierdzajàcego obowiàzek Êwiadczenia alimentów (art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.),
co w wystarczajàcym stopniu chroni jego interes”.
Odmienne stanowisko, zajà∏ jak si´ wydaje, SN w postanowieniu z dnia 19 paêdziernika 1999 r. (II CZ 108/99, Lex Nr 38565), w którego uzasadnieniu stwierdzi∏
m.in.: „zmiana obowiàzku alimentacyjnego mo˝e nastàpiç w drodze powództwa
z art. 138 k.r.o. Powództwo z art. 840 k.p.c. jest natomiast procesowà formà obrony d∏u˝nika, zwalczajàcego wykonalnoÊç prawomocnego wyroku”, oraz w uchwale z dnia 16 grudnia 1987 r. (III CZP 91/86, Lex Nr 3342), zawierajàcej wytyczne
w zakresie wyk∏adni prawa i praktyki sàdowej w sprawach o alimenty. Zgodnie
z pkt VII powy˝szej uchwa∏y: „Zmiana orzeczenia lub umowy o obowiàzku alimentacyjnym mo˝e nastàpiç w drodze powództwa z art. 138 k.r.o., które wy∏àcza powództwo opozycyjne z art. 840 k.p.c.”.
Nale˝y rozró˝niç trwanie obowiàzku alimentacyjnego zasàdzonego mi´dzy ma∏˝onkami na podstawie art. 27 k.r.o. od prawomocnoÊci, tak materialnej, jak i formalnej, orzeczenia sàdu zasàdzajàcego Êwiadczenie na rzecz wspó∏ma∏˝onka. PrawomocnoÊç orzeczenia nie mo˝e bowiem stanowiç argumentu przemawiajàcego
za dalszym trwaniem obowiàzku alimentacyjnego po orzeczeniu rozwodu. Wyrok
zasàdzajàcy Êwiadczenie na podstawie art. 27 k.r.o. mo˝e bowiem zostaç uchylony wskutek powództwa z art. 138 k.r.o., jak i post´powanie egzekucyjne zostaç
umorzone na skutek powództwa opozycyjnego z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c.

Wnioski
Zastosowana w art. 27 k.r.o. terminologia nie jest przypadkowa. Zawarcie ma∏˝eƒstwa prowadzi do powstania stosunku prawnego, sk∏adajàcego si´ z praw podmiotowych, tak o charakterze niemajàtkowym jak i majàtkowym. Ma∏˝onkowie majà obowiàzek wspó∏dzia∏ania, a nie utrzymywania si´ w trakcie trwania ma∏˝eƒstwa. Celem
wspó∏dzia∏ania jest zapewnienie bytu rodzinie, której êród∏em jest ma∏˝eƒstwo.
Innymi s∏owy ma∏˝onkowie nie utrzymujà si´ nawzajem, ale majà obowiàzek dostarczenia Êrodków w celu prawid∏owego funkcjonowania rodziny. Ma∏˝eƒstwo nie jest
zatem stosunkiem prawnym, którego celem jest wzajemne alimentowanie si´.
Obowiàzek zaspokajania potrzeb rodziny na podstawie art. 27 k.r.o. nie stanowi
podstawy „samodzielnego” stosunku alimentacyjnego, ale element stosunku praw-
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nego ma∏˝eƒstwa, a w konsekwencji wygasa z chwilà ustania ma∏˝eƒstwa. Stosunek alimentacyjny mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami nie mo˝e zostaç zatem uznany
za „przekszta∏cony” stosunek alimentacyjny istniejàcy w trakcie trwania ma∏˝eƒstwa.
Powy˝sze stanowisko ma uzasadnienie w nast´pujàcych argumentach:
- po pierwsze, art. 27 k.r.o. nie prowadzi w trakcie trwania ma∏˝eƒstwa do powstania
odr´bnego od ma∏˝eƒstwa stosunku prawnego. WygaÊni´cie ma∏˝eƒstwa jako skutek uprawomocnienia si´ wyroku rozwodowego wià˝e si´ co do zasady z wygaÊni´ciem wszelkich praw i obowiàzków, chyba, ˝e przepis szczególny stanowi inaczej,
- po drugie, w art. 27 k.r.o. jest mowa o obowiàzku obojga ma∏˝onków zaspokajania potrzeb rodziny, który stanowi konkretyzacj´ wyra˝onego w art. 23 k.r.o.
obowiàzku „wspó∏dzia∏ania dla dobra rodziny”. Wspó∏dzia∏ania dla dobra rodziny nie sposób uto˝samiaç z typowymi Êwiadczeniami alimentacyjnymi,
- po trzecie, ró˝ne sà przes∏anki ustawowe wype∏niania obowiàzku wskazanego
w art. 27 k.r.o., jak i w art. 60 k.r.o. W pierwszej sytuacji, chodzi o zaspokajanie potrzeb rodziny, a w drugim by∏ego ma∏˝onka. W pierwszym przypadku obowiàzek
obcià˝a oboje ma∏˝onków, w drugim ka˝dego z by∏ych ma∏˝onków. Obowiàzek
alimentacyjny mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami zale˝y od winy oraz niedostatku. Obie
przes∏anki nie majà wp∏ywu na istnienie obowiàzku wskazanego w art. 27 k.r.o.,
- po czwarte, za zaproponowanym rozwiàzaniem przemawia wyk∏adnia systemowa uwzgl´dniajàca przepisy proceduralne dotyczàce sprawy o rozwód. Ustawodawca stworzy∏ model ochrony interesów majàtkowych ma∏˝onka oraz by∏ego ma∏˝onka w oparciu o ró˝ne przepisy materialnoprawne, których realizacja
mo˝e odbywaç si´ tak w post´powaniu zabezpieczajàcym jak i w procesie,
- po piàte, przyj´te stanowisko jest zgodne z zasadà ochrony dobra dziecka i dyspozycyjnoÊci. Brak jest podstaw dla uprzywilejowania alimentów zasàdzonych
na rzecz ma∏˝onka przed orzeczeniem rozwodu, tym bardziej, ˝e sformu∏owanie
„alimenty na rzecz” ma∏˝onka stanowi skrót myÊlowy, albowiem przy ich zasàdzeniu nale˝a∏o uwzgl´dniç potrzeby rodziny, a wi´c równie˝ dziecka. Je˝eli w procesie rozwodowym do obligatoryjnej kognicji sàdu nale˝y rozstrzygni´cie o alimentach na rzecz dziecka, to tym sam nale˝y uznaç, ˝e wygasa obowiàzek zasàdzony na podstawie art. 27 k.r.o., który uwzgl´dnia równie˝ interes dziecka. Dochodzenie alimentów oparte jest na zasadzie dyspozycyjnoÊci, o czym Êwiadczy w przypadku ma∏˝onków art. 444 k.p.c. Wyjàtek od zasady powinien mieç wyraêne umocowanie ustawowe. Nie przypadkowo ustawodawca nie zaliczy∏ do obligatoryjnej
kognicji sàdu rozwodowego rozstrzygni´cia o alimentach na rzecz by∏ego ma∏˝onka, który sam powinien dbaç o swoje interesy po zakoƒczeniu ma∏˝eƒstwa.
Zaproponowane stanowisko nie pozostaje w sprzecznoÊci z zasadà trwa∏oÊci
ma∏˝eƒstwa, która nie mo˝e byç rozumiana w ten sposób, i˝ rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa przez rozwód nie wp∏ywa na dalsze istnienie obowiàzku z art. 27 k.r.o. Przyj´cie takiego poglàdu stanowi∏oby wyraz nieuzasadnionego uprzywilejowania elementów majàtkowych stosunku ma∏˝eƒstwa.
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Prawa i obowiàzki ma∏˝onków w prawie rosyjskim
Z chwilà zawarcia ma∏˝eƒstwa cz∏owiek przestaje byç jednostkà a staje si´ cz∏onkiem grupy rodzinnej z którà si´ dobrowolnie integruje i której interesom si´ w pewnym zakresie podporzàdkowuje. Ma∏˝onkowie rezygnujà wzajemnie na swojà rzecz
z niektórych atrybutów swojej osobowoÊci, aby utworzyç wspólnot´ rodzinnà. Nowy
stan cywilny, status m´˝a i status ˝ony, nie odbiera im wolnoÊci osobistej, sprawia
jednak, ˝e ma∏˝onkowie dobrowolnie przyjmujà status ma∏˝eƒski wyznaczajàcy im
zakres korzystania z tej wolnoÊci. Rezygnujà oni przede wszystkim z naturalnej swobody osobistej w zakresie w jakim swoboda ta kolidowa∏aby z istotà i celami ma∏˝eƒstwa, a zw∏aszcza z prawami i obowiàzkami ma∏˝onków1.
Sytuacj´ prawnà cz∏owieka w rodzinie, zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej, okreÊla zespó∏ norm prawnych opierajàcych si´ na tej podstawowej zasadzie, ˝e prawa ma∏˝onków w rodzinie sà równe (art. 1 ust 3 i art. 31 KRFR). Za∏o˝enie to, majàce istotny wp∏yw na kierunki interpretacji i sposób stosowania przepisów
prawa rodzinnego, znajduje rozwini´cie w szeregu, uregulowanych w Kodeksie rodzinnym Federacji Rosyjskiej, praw i obowiàzków ma∏˝onków. W doktrynie rosyjskiej,
podobnie jak w literaturze polskiej, prawa i obowiàzki ma∏˝onków ujmuje si´ wed∏ug
schematu: niemajàtkowe prawa i obowiàzki oraz prawa i obowiàzki majàtkowe.
Normy prawne zaliczane do pierwszej z wymienionych kategorii, zawarte
w podrozdziale VI zatytu∏owanym: „Prawa osobiste i obowiàzki ma∏˝onków”, doktryna prawa dzieli dodatkowo na trzy grupy2:
Pierwszà z nich stanowià normy, które w istocie sà normami prawa konstytucyjnego. U ich pod∏o˝a le˝y za∏o˝enie, ˝e zmiana statusu rodzinnego osoby nie ma
˝adnego wp∏ywu na prawa jednostki wynikajàce z Konstytucji. Do tej kategorii praw
i obowiàzków nale˝à:
1) niczym nieskr´powany wybór zaj´ç i zawodów. Uprawnienie to, wynikajàce
z art. 31 ust 1 KRFR, bazuje w istocie na wyra˝onej w art. 37 ust 1 konstytucji
zasadzie, zgodnie z którà ka˝dy cz∏owiek ma prawo do „(...) swobodnego dys1
2

T. Smyczyƒski, System prawa prywatnego, T. XI, Warszawa 2009, s. 202.
M. W. Antokolskaja, Siemiejnoje prawo: uczebnik, Moskwa 2000, s. 138.
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ponowania swoimi zdolnoÊciami do pracy i do wyboru rodzaju dzia∏alnoÊci i zawodu (...). W literaturze3 podkreÊla si´, i˝ prawo to mo˝e wyra˝aç si´ w podejmowaniu pracy fizycznej (produkcyjnej), umys∏owej (twórczej), bàdê w niepodejmowaniu przez ma∏˝onka ˝adnej dzia∏alnoÊci;
2) swobodny wybór miejsca pobytu i zamieszkania (art. 31 ust 1 KRFR). Prawo to
stanowi odzwierciedlenie wynikajàcego z art. 27 ust 1 konstytucji uprawnienia,
zgodnie z którym „ka˝dy, kto legalnie przebywa na terytorium Federacji Rosyjskiej ma prawo do swobodnego poruszania si´, wyboru miejsca pobytu i zamieszkania”. W literaturze rosyjskiej4 wskazuje si´, i˝ miejscem pobytu jest
„hotel, sanatorium, dom wypoczynkowy, pensjonat, baza turystyczna, szpital,
a tak˝e pomieszczenie mieszkalne nie b´dàce miejscem zamieszkania obywatela
a w którym przebywa on czasowo”. Miejscem zamieszkania natomiast, zgodnie
z art. 20 KCFR, jest miejsce, w którym obywatel stale lub przewa˝nie zamieszkuje. Mimo i˝ ustawodawca nie zobowiàzuje ma∏˝onków do wspólnego zamieszkiwania, pozostawiajàc wybór miejsca zamieszkania woli ka˝dego z nich,
to jednak oddzielne zamieszkiwanie mo˝e w okreÊlonych okolicznoÊciach pociàgaç za sobà pewne konsekwencje. Przede wszystkim majàtek nabyty przez
ka˝dego z ma∏˝onków w czasie oddzielnego zamieszkiwania mo˝e zostaç
uznany za majàtek osobisty ka˝dego z nich, mimo i˝ ma∏˝onkowie pozostawali w uregulowanym, w art. 33 ust 1 KRFR, ustroju wspólnoÊci majàtkowej.
Drugà grup´ praw i obowiàzków niemajàtkowych stanowià normy, których naruszenie nie jest zagro˝one ˝adnà sankcjà, ich wykonania nie mo˝na ˝àdaç na drodze
sàdowej i realizowaç za pomocà Êrodków egzekucyjnych. Do tej kategorii nale˝à:
1) wspólne rozstrzyganie problemów zwiàzanych z ˝yciem rodziny. Zgodnie
z art. 31 ust 2 KRFR „problemy macierzyƒstwa, ojcostwa, wychowania, edukacji dzieci i inne problemy ˝ycia rodziny sà rozwiàzywane przez ma∏˝onków
wspólnie przy uwzgl´dnieniu zasady równoÊci ma∏˝onków”. Omawiane unormowanie stanowi odzwierciedlenie jednej z podstawowych zasad ustawodawstwa rodzinnego Federacji Rosyjskiej, a mianowicie zasady rozwiàzywania wewn´trznych rodzinnych problemów na drodze wzajemnego porozumienia (art. 1
KRFR). U˝ycie przez ustawodawc´ sformu∏owania „inne problemy ˝ycia rodziny” wskazuje, ˝e ten wynikajàcy z powo∏anego unormowania, doÊç szeroki, katalog spraw obj´tych omawianà regulacjà nie jest zamkni´ty. Przedstawiciele
nauki w∏àczajà do niego tak˝e inne kwestie, jak np. sprawy zwiàzane z rozporzàdzaniem bud˝etem rodzinnym, czy organizacjà czasu i miejsca wypoczynku5. Mimo i˝ ustawodawca do problemów, które ma∏˝onkowie powinni rozwiàzywaç wspólnie, zalicza w pierwszej kolejnoÊci problemy zwiàzane z macierzyƒ3
4
5

P. W. Kraszeninnikowa, Siemiejnyj kodieks Rossijskoj Fiedieracji, Moskwa 2012, s. 92–93.
A. M. Nieczajewa, Kommientarij k siemiejnomu kodieksu Rossijskoj Fiedieracji, Moskwa 2011, s 123.
L. M. Pczelincewa, Siemiejnoje prawo Rossii, Moskwa 2010, s. 187.
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stwem, to jednak na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia6 przyznaje kobiecie przewag´ w decydowaniu o tych kwestiach. Zgodnie bowiem
z art. 36 ustawy „kobieta ma prawo do samodzielnego decydowania o sprawach zwiàzanych z macierzyƒstwem”. To, wynikajàce z omawianego przepisu,
pierwszeƒstwo zabezpieczone jest uregulowanymi prawnie Êrodkami o charakterze medycznym, tj. mo˝liwoÊcià sztucznego przerwania cià˝y, sztucznego zap∏odnienia, czy implantacji embrionu itd.7 Osiàgni´cie wspólnego, zgodnego
stanowiska co do sposobu za∏atwienia okreÊlonej sprawy w praktyce nie zawsze jest mo˝liwe, dlatego te˝ w literaturze8 podkreÊla si´, i˝ w razie braku porozumienia ka˝dy z ma∏˝onków mo˝e zwróciç si´ o pomoc do organów, którym
ustawodawca zezwala na rozstrzyganie okreÊlonej kategorii sporów mi´dzy
ma∏˝onkami. Tak np. spory rodziców odnoÊnie do imienia lub nazwiska dziecka
sà rozstrzygane przez organy opiekuƒczo-wychowawcze (art. 58 KRFR), spory
rodziców dotyczàce wychowania czy edukacji dzieci sà rozpatrywane przez
organy opiekuƒczo-wychowawcze lub sàd (art. 63–65 KRFR);
2) budowanie relacji rodzinnych w oparciu o wzajemny szacunek i wzajemnà pomoc. Uregulowanie to, podobnie jak prawo do wspólnego rozstrzygania problemów zwiàzanych z ˝yciem rodziny, stanowi uszczegó∏owienie kolejnej z podstawowych zasad prawa rodzinnego Federacji Rosyjskiej, tj. „zasady budowania
relacji rodzinnych na uczuciu mi∏oÊci i wzajemnego poszanowania, pomocy
wzajemnej i odpowiedzialnoÊci przed rodzinà wszystkich jej cz∏onków”. Je˝eli
chodzi o wzajemnà pomoc, to w literaturze9 podkreÊla si´, ˝e polega ona na
udzielaniu wzajemnego wsparcia zarówno w sferze materialnej, jak i duchowej;
3) dbanie o pomyÊlnoÊç i umacnianie rodziny. PomyÊlnoÊç rodziny oznacza moralnà powinnoÊç przyczyniania si´, w miar´ mo˝liwoÊci ka˝dego z ma∏˝onków,
do zaspokajania materialnych potrzeb wszystkich jej cz∏onków. Umacnianie
rodziny natomiast to tworzenie pomyÊlnej atmosfery w rodzinie, przyjaznej zarówno dla ma∏˝onków, jak i dla b´dàcych na ich utrzymaniu dzieci10;
4) troska o dobrobyt i rozwój dzieci. Troska o dobrobyt i rozwój dzieci to dba∏oÊç
o ich zdrowie, o fizyczny i duchowy rozwój, to tak˝e ich wychowanie oraz przygotowanie zawodowe11. Mimo i˝ uregulowanie to wymienione zosta∏o w art. 31
ust 3 KRFR, normujàcym prawa i obowiàzki ma∏˝onków, oraz zawsze w∏àczane
jest przez doktryn´ do katalogu praw i obowiàzków ma∏˝onków, to jednak punk6

7
8

9

10
11

Ustawa Federalna z dnia 21 listopada 2011 r. nr 323-FZ o podstawowych zasadach ochrony zdrowia obywateli w Federacji Rosyjskiej, Zbiór ustawodawstwa FR z dnia 28 listopada 2011 r. nr 48, poz. 6724.
W. Kraszeninnikowa, Siemiejnyj kodieks Rossijskoj..., s. 93.
A. M. Nieczajewa, Kommientarij k siemiejnomu kodeksu..., s. 124–125; W. Kraszeninnikowa, Siemiejnyj kodieks Rossijskoj..., s. 94.
T. W. Sersem (w:) Kommientarij k siemiejnomu kodieksu Rossijskoj Fiedieracji, red. O. N. Nizamiewa, Moskwa 2010, s. 100–109.
Tam˝e s. 101.
W. Kraszeninnikowa, Siemiejnyj kodieks Rossijskoj..., s. 94.
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tem odniesienia owej regulacji nie sà osoby ma∏˝onków. ˚aden z nich nie jest
w obr´bie omawianego unormowania uprawniony, nawet w sposób poÊredni;
wykonywanie omawianego prawa s∏u˝y wy∏àcznie realizacji interesu dzieci12.
Trzecià grup´ stanowià prawa i obowiàzki, które w istocie nale˝à do grupy drugiej, jednak˝e ich naruszenie mo˝e spotkaç si´ z sankcjà przewidzianà w innych
przepisach Kodeksu rodzinnego Federacji Rosyjskiej13. Sà nimi:
1) troska o dobrobyt i rozwój dzieci. W stosunku do rodziców, którzy niew∏aÊciwie
wywiàzujà si´ z na∏o˝onych na nich obowiàzków rodzicielskich, ustawodawca
przewiduje, uregulowanà w art. 69–73 KRFR, sankcj´ w postaci ograniczenia
lub pozbawienia praw rodzicielskich;
2) niegodne zachowanie jednego z ma∏˝onków, wyra˝ajàce si´ naruszeniem
któregokolwiek z przedstawionych powy˝ej praw i obowiàzków, mo˝e byç przyczynà rozwodu oraz zmniejszenia udzia∏u ma∏˝onka dokonujàcego naruszeƒ
w majàtku wspólnym (art. 39 ust 2 KRFR);
3) niegodne zachowanie ma∏˝onka, któremu przys∏uguje prawo otrzymywania alimentów od wspó∏ma∏˝onka (art. 89 KRFR), mo˝e byç przyczynà zastosowania
przez sàd Êrodków ochrony zobowiàzanego ma∏˝onka w postaci zwolnienia go
z obowiàzku utrzymania ma∏˝onka uprawnionego lub ograniczenia omawianego obowiàzku na okreÊlony czas (art. 92 KRFR), o czym szerzej poni˝ej.
Prawem i obowiàzkiem ma∏˝onków o charakterze osobistym, które nie zosta∏o
jednak w∏àczone przez doktryn´14 do ˝adnej z przedstawionych powy˝ej grup jest,
uregulowany w art. 32 KRFR, problem wyboru nazwiska. Ustawodawca, realizujàc
zasad´ równouprawnienia, pozostawia ma∏˝onkom swobod´ w wyborze nazwiska,
które ka˝de z nich b´dzie nosi∏o po zawarciu ma∏˝eƒstwa. U˝yty w art. 32 ust 1
KRFR zwrot „zgodnie ze swoim ˝yczeniem” wskazuje, i˝ o wyborze nazwiska decyduje wy∏àcznie wola tego z ma∏˝onków, którego wybór dotyczy. Wola drugiego
z ma∏˝onków nie ma natomiast ˝adnego znaczenia15. Swoboda ta jest jednak, podobnie jak w prawie polskim, ograniczona poprzez wskazanie jednej z trzech mo˝liwoÊci wyboru. Mianowicie ka˝dy z ma∏˝onków mo˝e: 1) wybraç wspólne nazwisko
b´dàce dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich, 2) zachowaç swoje dotychczasowe nazwisko, 3) po∏àczyç ze swoim dotychczasowym nazwiskiem dotychczasowe nazwisko drugiego ma∏˝onka (art. 32 ust 1 KRFR). Nazwisko utworzone w wyniku po∏àczenia nie mo˝e jednak, zgodnie z art. 32 ust 1 zd 2 KRFR, sk∏adaç si´
z wi´cej ni˝ dwóch cz∏onów, albowiem „po∏àczenie nazwisk nie jest dopuszczalne,
je˝eli dotychczasowe nazwisko chocia˝by jednego z ma∏˝onków by∏o dwucz∏ono12
13
14
15

M. W. Antokolskaja, Siemiejnoje prawo..., s. 139.
A. M. Nieczajewa, Kommientarij k siemiejnomu kodieksu..., s 126.
M. W. Antokolskaja, Siemiejnoje prawo..., s. 138.
A. M. Nieczajewa, Kommientarij k siemiejnomu kodieksu..., s. 126–127.
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we”. Ustawodawca przewiduje ponadto, ˝e warunkiem wa˝noÊci po∏àczenia nazwisk jest brak, w ustawodawstwach poszczególnych podmiotów administracyjno-terytorialnych Federacji Rosyjskiej, odmiennych regulacji (art. 32 ust 1 KRFR).
Obecnie w ˝adnej z ustaw o zasi´gu lokalnym nie wprowadzono takich odst´pstw16.
Nazwisko ustalone przy zawarciu ma∏˝eƒstwa mo˝e zostaç przez ka˝dego z ma∏˝onków zmienione na podstawie przepisów rozdzia∏u VII ustawy o aktach stanu cywilnego17. Wniosek o zmian´ nazwiska podlega uwzgl´dnieniu, je˝eli jest uzasadniony „wa˝nymi przyczynami”. Do wa˝nych przyczyn doktryna prawa rosyjskiego zalicza: niemi∏e brzmienie nazwiska, jego trudnà wymow´, ch´ç powrotu do nazwiska
przedma∏˝eƒskiego, ch´ç przyj´cia nazwiska drugiego z ma∏˝onków itp. Ustawodawca rosyjski podkreÊla przy tym, i˝ „zmiana nazwiska przez jednego z ma∏˝onków
nie pociàga za sobà zmiany nazwiska jego wspó∏ma∏˝onka” (art. 32 ust 2 KRFR).
Ustanie ma∏˝eƒstwa, zgodnie z ustawodawstwem rosyjskim, w zasadzie nie powoduje zmiany nazwiska ma∏˝onków. Zgodnie z art. 32 ust 3 KRFR w przypadku
rozwodu ma∏˝onek, który wskutek zawarcia ma∏˝eƒstwa zmieni∏ swoje dotychczasowe nazwisko, mo˝e powróciç do nazwiska, które nosi∏ przed zawarciem zwiàzku
ma∏˝eƒskiego lub zachowaç nazwisko ma∏˝eƒskie. Wyjàtek stanowi przypadek
uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa. W razie uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa ma∏˝onek, po którego
stronie le˝y przyczyna uniewa˝nienia, ma obowiàzek powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem ma∏˝eƒstwa. Skutek taki nie odnosi si´ natomiast do jego
wspó∏ma∏˝onka. Ustawodawca daje mu bowiem, podobnie jak w przypadku rozwodu, dwie mo˝liwoÊci: powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem ma∏˝eƒstwa, bàdê zachowania nazwiska ma∏˝eƒskiego18.
TreÊcià relacji drugiego typu sà prawa i obowiàzki ma∏˝onków o charakterze
majàtkowym. Do tej kategorii nale˝à: wzajemne utrzymanie ma∏˝onków oraz odpowiedzialnoÊç ma∏˝onków za zobowiàzania zaciàgni´te w zwiàzku z zaspokajaniem
potrzeb rodziny.
Obowiàzek ma∏˝onków do wzajemnego utrzymania (art. 89 KRFR), uregulowany w podrozdziale XIV KRFR zatytu∏owanym „Obowiàzek alimentacyjny ma∏˝onków i by∏ych ma∏˝onków”, stanowi konkretyzacj´ omówionego powy˝ej obowiàzku
dbania o pomyÊlnoÊç i umacnianie rodziny (art. 31 ust 3 KRFR), albowiem zaspokajanie materialnych potrzeb obojga ma∏˝onków gwarantuje rodzinie w∏aÊciwà realizacj´ jej funkcji i umo˝liwia jej cz∏onkom prawid∏owà egzystencj´. TreÊcià obowiàzku utrzymania jest zaspokajanie potrzeb obojga ma∏˝onków, zaÊ sposobem jego realizacji dostarczanie Êrodków pieni´˝nych lub Êwiadczeƒ w naturze. Obowià16
17

18

Tam˝e, s 127.
Ustawa Federalna z dnia 15 listopada 1997 r. nr 143-FZ o aktach stanu cywilnego, Zbiór ustawodawstwa
FR z dnia 24 listopada 1997 r. nr 47, poz. 5340, z póên. zm., w tym wprowadzonymi przez ustaw´ od dnia
28 lipca 2012 r. nr 133-FZ, Zbiór ustawodawstwa FR z dnia 30 lipca 2012 r. nr 31, poz. 4322.
A. M. Nieczajewa, Kommientarij k siemiejnomu kodieksu..., s 128.
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zek ten mo˝e byç równie˝ realizowany przez osobiste starania o wychowanie dzieci, prac´ we wspólnym gospodarstwie domowym, organizacj´ wypoczynku czy
pomoc rodzinie wspó∏ma∏˝onka19. Ustalenie powy˝szego obowiàzku oraz jego realizacja nast´puje zazwyczaj poprzez spe∏nianie okreÊlonych Êwiadczeƒ. Mo˝liwe
jest te˝ ustalenie jego zakresu i zasad realizacji w drodze umowy, nazwanej umowà alimentacyjnà. Przedmiotem takiej umowy mogà byç jednak tylko Êrodki pieni´˝ne, a jej obowiàzywanie nie jest uzale˝nione ani od istnienia niezaspokojonych
potrzeb po stronie ma∏˝onka uprawnionego, ani od przyczyn, z powodu których
ma∏˝onek nie ma mo˝liwoÊci zaspokojenia w∏asnych potrzeb z w∏asnych Êrodków.
Ma∏˝onkowie mogà np. zawrzeç umow´, na mocy której ma∏˝onek zobowiàzuje si´
do utrzymania swego wspó∏ma∏˝onka w zwiàzku z opiekà nad dzieckiem do osiàgni´cia przez nie okreÊlonego w umowie wieku20.
Je˝eli jednak ma∏˝onek uchyla si´ od wykonywania cià˝àcego na nim obowiàzku utrzymania i brak jest umowy alimentacyjnej mi´dzy ma∏˝onkami, ustalenie oraz
egzekwowanie omawianej powinnoÊci mo˝e nastàpiç na drodze sàdowej. Ustawodawca rosyjski okreÊla kràg podmiotów uprawnionych do wystàpienia z takim roszczeniem, postanawiajàc w art. 89 ust 2 KRFR, i˝ „W przypadku odmowy wsparcia
i braku umowy alimentacyjnej mi´dzy ma∏˝onkami prawo do ˝àdania alimentów
w trybie sàdowym, od ma∏˝onka dysponujàcego odpowiednimi do tego Êrodkami,
posiadajà:” 1) niezdolny do pracy znajdujàcy si´ w niedostatku ma∏˝onek; 2) ˝ona
w okresie cià˝y oraz w ciàgu 3 lat od dnia urodzenia wspólnego dziecka; 3) znajdujàcy si´ w niedostatku ma∏˝onek opiekujàcy si´ wspólnym niepe∏nosprawnym
dzieckiem do czasu ukoƒczenia przez dziecko lat 18, lub wspólnym dzieckiem,
wobec którego ju˝ w dzieciƒstwie orzeczono I grup´ inwalidzkà.
Ad. 1 Za niezdolnego do pracy ma∏˝onka doktryna prawa uznaje w szczególnoÊci ma∏˝onka, który osiàgnà∏ wiek emerytalny lub zosta∏ uznany za inwalid´ (art. 85
i 87 KRFR). Nie ma przy tym znaczenia ani moment, ani przyczyna powstania omawianej niezdolnoÊci, z wy∏àczeniem jednak przypadków o jakich mowa w art. 92
KRFR, tj. gdy niezdolnoÊç do pracy powsta∏a w wyniku nadu˝ywania napojów alkoholowych, narkotyków, czy dokonania przest´pstwa umyÊlnego. JeÊli zaÊ chodzi o moment powstania omawianej niezdolnoÊci, to bez znaczenia pozostaje okolicznoÊç, czy niezdolnoÊç do pracy powsta∏a przed zawarciem ma∏˝eƒstwa, czy
w czasie jego trwania. Ma∏˝onek dotkni´ty omawianà niezdolnoÊcià mo˝e wystàpiç
na drog´ sàdowà nawet wtedy, gdy zatai∏ przed wspó∏ma∏˝onkiem istnienie omawianej niezdolnoÊci lub przyczyn´, która do niej doprowadzi∏a21.
Ad. 2. Prawo ˝ony, w okresie cià˝y i w ciàgu trzech lat od dnia urodzenia wspólnego dziecka, do otrzymywania Êrodków utrzymania nie zale˝y ani od tego, czy
jest ona zdolna do pracy, ani od tego czy istniejà po jej stronie niezaspokojone po19
20
21

O. N. Nizamiewa (w:) Kommientarij k siemiejnomu kodieksu Rossijskoj Fiedieracji, s. 333.
A. M. Nieczajewa, Kommientarij k siemiejnomu kodieksu..., s. 288.
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trzeby materialne. Ustawodawca rosyjski stanà∏ bowiem na stanowisku, ˝e wszystkie koszty zwiàzane z cià˝à i opiekà nad wspólnym dzieckiem w równym stopniu
powinni ponosiç oboje ma∏˝onkowie, nawet je˝eli ˝ona jest w stanie zaspokoiç
wszystkie potrzeby z w∏asnych Êrodków. Nie ma zatem znaczenia, czy w okresie
cià˝y i w ciàgu 3 lat od dnia urodzenia wspólnego dziecka ˝ona jest czynna zawodowo, czy te˝ w pe∏ni poÊwi´ca si´ opiece nad dzieckiem. Zasadniczym warunkiem powstania omawianej powinnoÊci jest bowiem noszenie w ∏onie i urodzenie
wspólnego dziecka22.
Ad. 3. Prawo do otrzymywania alimentów przez ma∏˝onka opiekujàcego si´
wspólnym dzieckiem inwalidà, w przeciwieƒstwie do prawa ˝ony w okresie cià˝y
i w ciàgu trzech lat to dnia urodzenia dziecka, zale˝y od wyst´powania, po stronie
ma∏˝onka opiekujàcego si´ dzieckiem inwalidà, niezaspokojonych potrzeb materialnych. Je˝eli zatem ma∏˝onek, zaanga˝owany w prac´ zwiàzanà z opiekà
nad dzieckiem, jest w stanie zaspokoiç swoje potrzeby materialne z w∏asnych Êrodków, to nie ma mo˝liwoÊci wystàpienia z powództwem o ustanowienie na jego
rzecz alimentów, o których mowa w art. 89 KRFR. W literaturze23 podnosi si´ jednak, ˝e taka regulacja sprzeczna jest z poczuciem sprawiedliwoÊci, albowiem
wszystkie wydatki zwiàzane z opiekà nad wspólnym dzieckiem inwalidà ma∏˝onkowie powinni ponosiç wspólnie bez wzgl´du na sytuacj´ materialnà ma∏˝onka sprawujàcego opiek´.
Roszczenie o dostarczane Êrodków utrzymania mo˝e byç jednak zaspokojone
tylko w sytuacji gdy ma∏˝onek-zobowiàzany posiada niezb´dne do udzielenia pomocy materialnej Êrodki24, na co zwraca uwag´ ustawodawca w art. 89 ust 3 KRFR,
postanawiajàc ˝e „(...) prawo do ˝àdania alimentów (...) od ma∏˝onka dysponujàcego odpowiednimi do tego Êrodkami posiadajà (...)”. W doktrynie25 podnosi si´,
˝e przy ocenie, czy ma∏˝onek zobowiàzany posiada Êrodki niezb´dne do udzielenia materialnego wsparcia, nale˝y wziàç pod uwag´ przepisy ustawy o minimum
socjalnym w Federacji Rosyjskiej26, zgodnie z którymi za osob´ niedysponujàcà
Êrodkami niezb´dnymi do wsparcia materialnego, o którym mowa w art. 89 KRFR,
nale˝y uznaç osob´, której po uiszczeniu zobowiàzaƒ alimentacyjnych nie pozostajà Êrodki w wysokoÊci minimum socjalnego niezb´dne do zaspokojenia potrzeb
w∏asnych i osób b´dàcych na jej utrzymaniu. Nie mo˝na równie˝ przyjàç, i˝ ma∏˝onek posiada odpowiednie do uiszczenia Êwiadczeƒ alimentacyjnych Êrodki, je˝eli
po ich Êciàgni´ciu b´dzie sam zmuszony wystàpiç z powództwem alimentacyjnym
przeciwko osobom zobowiàzanym do jego utrzymania.
22
23
24
25
26

Tam˝e, s. 289–290.
Tam˝e, s. 291.
L. M. Pczelincewa, Siemiejnoje prawo Rossii..., s. 411.
A. M. Nieczajewa, Kommientarij k siemiejnomu kodieksu..., s 292.
Ustawa Federalna z dnia 24 paêdziernika 1997 r. nr 134 FZ o minimum socjalnym, Zbiór ustawodawstwa FR
z dnia 27 paêdziernika 1997 r. nr 43, poz. 4904, z póên. zm., w tym wprowadzonymi przez ustaw´ od dnia
30 listopada 2011 nr 363 FZ, Zbiór ustawodawstwa FR z dnia 5 grudnia 2011 r. nr 49 (cz. 1.), poz. 7041.
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Na mocy art. 92 KRFR sàd mo˝e zwolniç ma∏˝onka z obowiàzku materialnego wsparcia, niezdolnego do pracy, znajdujàcego si´ w niedostatku wspó∏ma∏˝onka lub ograniczyç ten obowiàzek poprzez wyznaczenie czasu jego trwania,
je˝eli niezdolnoÊç do pracy powsta∏a w wyniku: nadu˝ywania napojów alkoholowych, narkotyków lub w wyniku dokonania przest´pstwa umyÊlnego. Sàd mo˝e
skorzystaç z omawianej kompetencji równie˝ w przypadku krótkiego czasu trwania ma∏˝eƒstwa, a tak˝e niegodnego zachowania si´ w rodzinie ma∏˝onka ˝àdajàcego alimentów”.
NiezdolnoÊç do pracy powsta∏a w wyniku nadu˝ywania napojów alkoholowych lub Êrodków narkotycznych ma miejsce wtedy, gdy nadu˝ywanie omawianych Êrodków doprowadzi∏o do trwa∏ej utraty zdolnoÊci do pracy, w wyniku
czego orzeczono wobec ma∏˝onka znajdujàcego si´ w niedostatku grup´ inwalidzkà, lub gdy w stanie upojenia alkoholowego lub narkotycznego ma∏˝onek
spowodowa∏ wypadek, w wyniku którego dozna∏ uszczerbku na zdrowiu stajàc
si´ niezdolnym do pracy.
NiezdolnoÊç do pracy, powsta∏a w wyniku dokonania przest´pstwa umyÊlnego,
dotyczy sytuacji, gdy ma∏˝onek w czasie dokonania przest´pstwa lub w trakcie odbywania kary za jego dokonanie sta∏ si´ inwalidà, np. podczas zatrzymania u˝yto
broni, w wyniku czego sta∏ si´ inwalidà co pozbawi∏o go zdolnoÊci do pracy.
JeÊli chodzi o kwesti´ czasu trwania ma∏˝eƒstwa, to w literaturze podnosi si´,
i˝ za ma∏˝eƒstwo trwajàce krótki czas nale˝y uznaç ma∏˝eƒstwo trwajàce nie wi´cej ni˝ jeden rok. Nie jest to jednak poglàd dominujàcy. Przewa˝ajàca czeÊç doktryny uznaje bowiem, ˝e krótki czas trwania ma∏˝eƒstwa to okres nie d∏u˝szy
ni˝ 3–5 lat. W takim przypadku sàd, uwzgl´dniajàc konkretne okolicznoÊci, mo˝e
zwolniç ma∏˝onka z obowiàzku alimentacyjnego lub ograniczyç go na okreÊlony
czas, równy okresowi trwania ma∏˝eƒstwa27.
Za niegodne zachowanie ma∏˝onka w rodzinie uznaje si´ dokonanie przez niego przest´pstwa umyÊlnego przeciwko dowolnemu cz∏onkowi rodziny, dokonanie
czynu nie b´dàcego przest´pstwem, stwarzajàcego jednak sytuacj´ dyskomfortu
w rodzinie. Niegodne zachowanie ma∏˝onka w rodzinie to tak˝e post´powanie niezgodne z zasadami moralnoÊci, np. prowadzenie niemoralnego trybu ˝ycia.
Ustawodawca nie okreÊla, które z wymienionych powy˝ej okolicznoÊci powodujà zwolnienie ma∏˝onka z obowiàzku utrzymania, a które powodujà jego ograniczenie. Z tego te˝ wzgl´du te same okolicznoÊci w jednym przypadku mogà stanowiç
podstaw´ do zwolnienia z obowiàzku utrzymania, w innym zaÊ do jego ograniczenia. Kwestia ta pozostawiona jest do wy∏àcznej dyspozycji sàdu. Sàd mo˝e tak˝e,
uwzgl´dniajàc konkretne okolicznoÊci, nie zastosowaç ˝adnego ze wskazanych
w art. 92 KRFR Êrodków, np. w stosunku do ˝ony w okresie cià˝y i w ciàgu trzech
lat od urodzenia wspólnego dziecka. Nie ma przy tym znaczenia czy powództwo
27
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o zwolnienie lub ograniczenie z omawianej powinnoÊci zostanie wniesione w trakcie trwania ma∏˝eƒstwa i dotyczy obowiàzku alimentacyjnego miedzy ma∏˝onkami,
czy te˝ po jego rozwiàzaniu, odnoszàc si´ do alimentów ju˝ zasàdzonych.
Zwolnienie ma∏˝onka z obowiàzku materialnego wsparcia lub ograniczenie go
na okreÊlony czas mo˝e nastàpiç wy∏àcznie w przypadku braku umowy alimentacyjnej mi´dzy ma∏˝onkami. W przypadku istnienia takiej umowy ma∏˝onek zobowiàzany ma prawo wy∏àcznie do ˝àdania jej zmiany lub rozwiàzania, z powodu
istotnego naruszenia jej warunków. Nie ma natomiast mo˝liwoÊci zwrócenia si´
do sàdu z powództwem o zwolnienie z obowiàzku utrzymania lub ograniczenie go
na okreÊlony czas28.
Kolejnym prawem i obowiàzkiem ma∏˝onków o charakterze majàtkowym, uregulowanym w podrozdziale IX KCFR zatytu∏owanym „OdpowiedzialnoÊç ma∏˝onków z tytu∏u zobowiàzaƒ”, jest obowiàzek solidarnej odpowiedzialnoÊci za zobowiàzania wynikajàce z zaspokajania potrzeb rodziny.
W prawie rodzinnym Federacji Rosyjskiej obowiàzuje zasada, ˝e ma∏˝onkowie
za w∏asne d∏ugi odpowiadajà w∏asnym majàtkiem, zgodnie bowiem z art. 41 ust. 1
zd. 1 KRFR „Zobowiàzania jednego z ma∏˝onków mogà byç zaspokajane tylko
z majàtku tego ma∏˝onka, a w przypadku niewystarczalnoÊci tego majàtku wierzyciel ma prawo ˝àdaç wydzielenia udzia∏u ma∏˝onka-d∏u˝nika w majàtku wspólnym,
który przypadanie mu przy podziale tego majàtku w celu skierowania do niego egzekucji”.
Zaspokojenie wierzyciela z ca∏oÊci majàtku wspólnego, za d∏ugi jednego z ma∏˝onków dopuszczalne jest jedynie wyjàtkowo, zasadniczo tylko wtedy, gdy d∏ug
zaciàgni´to dla dobra rodziny, co wynika z treÊci art. 45 ust 2 KRFR, zgodnie
z którym „ma∏˝onkowie odpowiadajà majàtkiem wspólnym z tytu∏u zobowiàzaƒ
wspólnych, a tak˝e z tytu∏u zobowiàzaƒ zaciàgni´tych przez jednego z ma∏˝onków,
je˝eli sàd ustali∏, ˝e wszystko co zosta∏o otrzymane z tytu∏u zobowiàzaƒ jednego
z ma∏˝onków, zosta∏o wykorzystane na potrzeby rodziny”. Ustawodawca przewiduje ponadto, ˝e w razie niewystarczalnoÊci majàtku wspólnego za zobowiàzania
jednego z ma∏˝onków, zaciàgni´te dla zaspokajania potrzeb rodziny, ma∏˝onkowie
odpowiadajà solidarnie, tak˝e z majàtków osobistych ka˝dego z nich.
W rezultacie czynnoÊci prawnej dokonanej przez jednego z ma∏˝onków dla zaspokajania potrzeb rodziny oboje ma∏˝onkowie stajà si´ d∏u˝nikami bez wzgl´du
na to, które z nich zaciàgn´∏o zobowiàzanie29.
W doktrynie rosyjskiej30, podobnie jak w literaturze polskiej, przyjmuje si´, i˝ êród∏em
zobowiàzaƒ wynikajàcych z zaspokajania potrzeb rodziny b´dà najcz´Êciej umowy
wzajemne, np. umowa sprzeda˝y, umowa o dzie∏o, umowa po˝yczki, zawarte w celu pozyskania rzeczy lub Êrodków pieni´˝nych pozwalajàcych na zaspokojenie
28
29
30
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potrzeb rodziny. Podnosi si´ przy tym, i˝ przez potrzeby rodziny nale˝y rozumieç
nie tylko wspólne potrzeby ca∏ej grupy rodzinnej, zapewniajàce utrzymanie normalnego poziomu ˝ycia, ale tak˝e potrzeby indywidualne poszczególnych jej cz∏onków31. Dotyczà one w szczególnoÊci zapewnienia rodzinie wy˝ywienia, odzie˝y,
mieszkania, ochrony zdrowia, wychowania i wykszta∏cenia dzieci. Potrzeby rodziny, o jakich mowa w omawianym przepisie, to jednak nie tylko potrzeby podstawowe, bez zaspokojenia których rodzina nie mo˝e normalnie funkcjonowaç, jak np.
op∏aty zwiàzane z energià, gazem, czy bie˝àcà konserwacjà mieszkania, przy czym
do zobowiàzaƒ zaciàgni´tych dla zaspokajania potrzeb rodziny przedstawiciele
nauki32 w∏àczajà równie˝ nabycie przez jednego z ma∏˝onków mieszkania, je˝eli ma
ono s∏u˝yç zaspokajaniu potrzeb rodziny.

31
32
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PROJEKTY
Warszawa, dnia 22 marca 2013 r.

Za∏o˝enia nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu
post´powania cywilnego, Kodeksu rodzinnego
i opiekuƒczego i innych ustaw w zakresie zdolnoÊci do
czynnoÊci prawnych osób z niepe∏nosprawnoÊcià psychicznà
I. Potrzeba zmian regulacji i ich cel
Potrzeba zmian w przepisach o ubezw∏asnowolnieniu wynika ze zmieniajàcych
si´ warunków spo∏ecznych (zmian demograficznych i kulturowych, zw∏aszcza dotyczàcych postrzegania osób z niepe∏nosprawnoÊcià czy zaburzeniami psychicznymi), rozwoju nauk medycznych (rozwoju rehabilitacji, metod diagnostycznych
i terapeutycznych), rozwoju nauk spo∏ecznych, m.in. doÊwiadczeƒ psychologii
spo∏ecznej dotyczàcych inkluzji i walki z uprzedzeniami.
Zjawiskom tym towarzyszà zmiany w otoczeniu prawnym przepisów o zdolnoÊci czynnoÊci prawnych i ubezw∏asnowolnieniu przejawiajàce si´ m.in. w przenikaniu do prawa cywilnego idei praw cz∏owieka (poprzez normy konstytucyjne i umowy mi´dzynarodowe).
Efektem przedstawionych zmian sà akty prawa mi´dzynarodowego okreÊlajàce
szczegó∏owe standardy dotyczàce zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych osób doros∏ych oraz instytucji prawnych s∏u˝àcych ochronie doros∏ych niemajàcych pe∏nej
zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych. Potrzeba zastàpienia ubezw∏asnowolnienia
innymi Êrodkami wynika z szeregu takich dokumentów mi´dzynarodowych. JeÊli
chodzi o dokumenty Rady Europy nale˝y wymieniç przede wszystkim rekomendacj´ Komitetu Ministrów Rady Europy nr (99)4 z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie
zasad dotyczàcych ochrony prawnej niepe∏nosprawnych osób doros∏ych, a tak˝e
zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy nr (2006)5 z dnia 5 kwietnia 2006 r. Plan
dzia∏aƒ Rady Europy w celu promocji praw i pe∏nego uczestnictwa osób niepe∏nosprawnych w spo∏eczeƒstwie: podnoszenie jakoÊci ˝ycia osób niepe∏nosprawnych
w Europie 2006–2015. Szczególnie donios∏e dla prawa prywatnego sà postanowienia pierwszego z wymienionych dokumentów. W Polsce dyskusja na ten temat nasili∏a si´ zw∏aszcza w zwiàzku z ratyfikacjà Konwencji ONZ z dnia 13 grudnia 2006 r.
o prawach osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, dalej powo∏ywana jako Konwencja), a w szczególnoÊci w zwiàzku z jej art. 12.
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Problem niew∏aÊciwej ochrony osób ubezw∏asnowolnionych zosta∏ dostrze˝ony
przez Trybuna∏ Konstytucyjny. W wyroku z dnia 7 marca 2007 r. (sygn. K 28/05)
Trybuna∏ wyraênie zasugerowa∏ potrzeb´ dokonania kompleksowych zmian w zakresie instytucji ubezw∏asnowolnienia w prawie polskim i zaznaczy∏, ˝e w wi´kszoÊci paƒstw odchodzi si´ obecnie od sztywnego ograniczania praw i wolnoÊci osób
chorych psychicznie, upoÊledzonych lub uzale˝nionych na rzecz regulacji bardziej
elastycznych, dopasowanych do konkretnych sytuacji przez sàd orzekajàcy w danej sprawie. Trybuna∏ przywo∏a∏ rozwiàzania francuskie, niemieckie, bàdê austriackie, gdzie istnieje mo˝liwoÊç indywidualnego oznaczenia przez sàd rodzajów czynnoÊci, które osoba poddana opiece mo˝e dokonywaç samodzielnie bez zgody
przedstawiciela ustawowego.

II. Zagadnienia wst´pne
1. Standard ochrony osób z niepe∏nosprawnoÊcià psychicznà wyznaczony prawem mi´dzynarodowym
Podstawowy standard prawny w zakresie nowelizacji wyznacza art. 12 ust. 2–5
Konwencji. Standard ten obejmuje:
a) zapewnienie osobom niepe∏nosprawnym dost´pu do wsparcia, którego mogà
potrzebowaç przy korzystaniu ze zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych;
b) zapewnienie odpowiednich i skutecznych zabezpieczeƒ w celu zapobiegania
nadu˝yciom przy korzystaniu i stosowaniu instytucji prawnych s∏u˝àcych
wsparciu osób niepe∏nosprawnych w zakresie zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych prawnej;
c) zagwarantowanie równego prawa osób niepe∏nosprawnych do posiadania
i dziedziczenia w∏asnoÊci, kontroli w∏asnych spraw finansowych oraz do jednakowego dost´pu do po˝yczek bankowych, hipotecznych i innych form kredytów.
Standard ten jest, przynajmniej dotychczas, bardzo ogólny. W szczególnoÊci,
nieliczne sà jeszcze opinie Komitetu do spraw praw osób niepe∏nosprawnych. Dlatego w pracach nad nowelizacjà uwzgl´dniane b´dà te˝ inne êród∏a, w tym Rekomendacja (1999)4 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie zasad dotyczàcych
prawnej ochrony doros∏ych nie mogàcych samodzielnie prowadziç swych spraw,
oraz Rekomendacja (2009)11 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie zasad
dotyczàcych pe∏nomocnictwa opiekuƒczego [continuing powers of attorney] i dyspozycji na wypadek niezdolnoÊci do czynnoÊci prawnych [advance directives for
incapacity].
Konwencja (art. 1) do osób niepe∏nosprawnych zalicza te osoby, które majà d∏ugotrwale naruszonà sprawnoÊç fizycznà, umys∏owà, intelektualnà lub w zakresie
zmys∏ów co mo˝e, w oddzia∏ywaniu z ró˝nymi barierami, utrudniaç im pe∏ny i skuteczny udzia∏ w ˝yciu spo∏ecznym, na zasadzie równoÊci z innymi osobami.
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Projektowana regulacja ma na celu spe∏nienie tylko standardów wyznaczonych
art. 12 ust. 2–5 Konwencji, a mianowicie zapewnienie osobom niepe∏nosprawnym
dost´pu do wsparcia, którego mogà potrzebowaç przy korzystaniu ze zdolnoÊci
do czynnoÊci prawnych.
2. Podstawowe wartoÊci, jakie powinna chroniç przedstawiana nowelizacja
WartoÊci te powinny byç spójne z jednej strony z podstawowymi standardami
praw cz∏owieka, a z drugiej strony – z podstawowymi zasadami polskiego prawa
cywilnego. Sà nimi:
a) dobro osoby korzystajàcej z ochrony
WartoÊç ta wywodzi si´ z konstytucyjnej zasady nienaruszalnoÊci i poszanowania
godnoÊci cz∏owieka. Na gruncie prawa prywatnego, do którego odnosi si´ proponowana nowelizacja, zasada ta jest ujmowana w kategoriach autonomii woli jednostki.
Idea autonomii woli jednostki opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e przes∏ankà decydowania o sobie jest autentyczna (a wi´c nie narzucona, ani nie zasugerowana z zewnàtrz) wola. Co wi´cej, autonomia ta zak∏ada, ˝e przynajmniej co do zasady jednostka ponosi prawnà odpowiedzialnoÊç za swoje decyzje. Je˝eli – co jest sytuacjà
wyjàtkowà – osoba nie jest w stanie podjàç lub wyraziç swej woli w sposób uzasadniajàcy przypisanie jej odpowiedzialnoÊci za jej decyzje, wskazana jest zmiana regu∏ dotyczàcych korzystania przez t´ osob´ z jej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych.
Proponowana nowelizacja b´dzie zmierza∏a do zapewnienia równowagi pomi´dzy dà˝eniem do ochrony obiektywnie rozumianego dobra osoby korzystajàcej
z ochrony (je˝eli nie mo˝e ona sama prowadziç swych spraw) oraz do uwzgl´dniania jej decyzji, wyobra˝eƒ i ˝yczeƒ w najszerszym mo˝liwym zakresie, o ile nie
sprzeciwiajà si´ one jej dobru. Takie umiarkowanie obiektywne rozumienie dobra
osoby korzystajàcej z ochrony spotykane jest np. w ustawodawstwie niemieckim,
szwajcarskim, angielskim.
b) ochrona zaufania osób trzecich
Ochrona ta musi byç znacznie ograniczona, pierwszeƒstwo ma bowiem ochrona osoby z niepe∏nosprawnoÊcià.
c) subsydiarnoÊç instytucji ochronnych
Istota subsydiarnoÊci sprowadza si´ do tego, ˝e ˝aden z instrumentów ochrony nie mo˝e byç ustanowiony, je˝eli nie jest konieczny, przy czym ocena koniecznoÊci jest dokonywana na podstawie okolicznoÊci konkretnego przypadku. Przy
decydowaniu o tym, który z instrumentów ochrony powinien byç zastosowany,
nale˝y preferowaç narz´dzia mo˝liwie najmniej sformalizowane i ingerujàce w sytuacj´ prawnà osoby z niepe∏nosprawnoÊcià.
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Zasadnicza zmiana w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego polegaç
ma na tym, ˝e poszczególne sposoby ochrony prawnej osób doros∏ych z niepe∏nosprawnoÊcià psychicznà powinny byç zastosowane w sposób proporcjonalny do
potrzeb wynikajàcych ze stanu psychicznego osoby, a rozstrzygni´cie ograniczajàce jej zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych stanowi Êrodek ostateczny, stosowany wówczas, gdy Êrodki mniej ingerujàce w autonomi´ woli (np. pe∏nomocnictwo opiekuƒcze lub opieka asystencyjna) nie by∏yby wystarczajàce do ochrony jej interesów.

III. Opis rozwiàzaƒ szczegó∏owych
1. Przyj´ta w Kodeksie cywilnym koncepcja, w myÊl której osobom ma∏oletnim
– ze wzgl´du na ich wiek – w ogóle nie przys∏uguje zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, albo przys∏uguje im tylko w oznaczonym zakresie (por. art. 11, 12, 14, 15–22
k.c.) nie budzi zastrze˝eƒ aksjologicznych. Jest bowiem faktem naturalnym odnoszàcym si´ do wszystkich ludzi, ˝e wraz z wiekiem wzrasta ich dojrza∏oÊç umys∏owa do poziomu niezb´dnego do dokonywania czynnoÊci prawnych. Z tych wzgl´dów wspomniana koncepcja nie mo˝e byç uznana za dyskryminujàcà (stygmatyzujàcà) osoby ma∏oletnie. Nie znaczy to, ˝e wspomniane przepisy nie wymagajà
zmian z innych powodów. Jednak˝e rozstrzyganie tych kwestii mo˝na od∏o˝yç
do dyskusji nad kszta∏tem projektowanego nowego Kodeksu cywilnego.
Natomiast zastosowanie tej koncepcji do doros∏ych osób niepe∏nosprawnych
– jak czynià to przepisy k.c. poprzez instytucj´ ubezw∏asnowolnienia – wywo∏uje
zastrze˝enia aksjologiczne. Prowadzi bowiem do stygmatyzacji tych osób oraz mo˝e groziç sprzecznoÊcià odpowiednich przepisów z normami mi´dzynarodowymi
chroniàcymi prawa cz∏owieka. Co wi´cej, ubezw∏asnowolnienie – dopóki nie jest
ujawnione publicznie – zagra˝a bezpieczeƒstwu obrotu prawnego. Ka˝dy uczestnik obrotu prawnego musi bowiem samodzielnie ustalaç – nie majàc ku temu pe∏nych danych – czy jego kontrahent ma zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych wymaganà w danych okolicznoÊciach, czy nie.
Proponowana nowelizacja odchodzi od modelu, w którym orzeczeniem sàdowym pozbawia si´ osob´ zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych w zakresie okreÊlonym
w sposób abstrakcyjny i luêno tylko powiàzanym ze stanem psychicznym tej osoby. Przyjmuje ona zasad´ pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych osoby doros∏ej
i, jako wyjàtki od niej, ograniczenia mo˝liwoÊci korzystania z tej zdolnoÊci, gdy jest
to konieczne ze wzgl´du na stan osoby dotkni´tej niepe∏nosprawnoÊcià. Zakres
tych ograniczeƒ ma byç jednak ustalany w sposób indywidualny, z uwzgl´dnieniem sytuacji konkretnej osoby.
Proponowana nowelizacja ma tak˝e prowadziç do zmiany funkcji opieki i relacji
pomi´dzy opiekà a zdolnoÊcià do czynnoÊci prawnych. W obecnym stanie prawnym przes∏ankà ustanowienia opieki czy kurateli jest uprzednia ingerencja w zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, polegajàca na ubezw∏asnowolnieniu ca∏kowitym lub
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cz´Êciowym. W regulacji projektowanej opieka b´dzie ustanawiana dla pomocy
w prowadzeniu spraw przez osob´ z niepe∏nosprawnoÊcià, a zakres obowiàzków
i kompetencji opiekuna b´dzie zale˝ny od stanu psychicznego podopiecznego.
Przede wszystkim obejmowaç on mo˝e osobisty kontakt, wsparcie, asystencj´,
natomiast reprezentacj´ podopiecznego tylko, gdy jest to niezb´dne.
2. Wst´pnym zagadnieniem jest okreÊlenie kr´gu osób, do których nowe instytucje powinny byç stosowane. Wsparcia potrzebujà trzy kategorie osób: osoby
cierpiàce na choroby psychiczne, osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà oraz
osoby cierpiàce na choroby wieku podesz∏ego.
Nowelizacja b´dzie mia∏a na wzgl´dzie wy∏àcznie stany niepe∏nosprawnoÊci
psychicznej (a nie fizycznej), i to okreÊlone syntetycznie – bez powo∏ywania poszczególnych ich rodzajów. Najszerszym i stosowanym ju˝ w obowiàzujàcym k.c.
okreÊleniem jest zwrot „zaburzenia psychiczne”, który nale˝y zachowaç ze wskazaniem, ˝e chodzi tu o wszelkiego rodzaju stany psychiczne, które wy∏àczajà albo
ograniczajà zrozumienie swobodnie podj´tej decyzji i jej konsekwencji. Ponadto
powinny byç to stany trwa∏e, bo tylko wtedy mog∏yby instytucje te spe∏niaç funkcj´
profilaktycznà, zapobiegajàcà z∏o˝eniu wa˝nego oÊwiadczenia woli a tym samym
dokonaniu czynnoÊci prawnej. Natomiast gdyby chodzi∏o tylko o zaburzenia psychiczne o charakterze chwilowym, to stanowi∏yby one podstaw´ do uznania ex
post czynnoÊci prawnej za niewa˝nà (obecny art. 82 k.c.).
Przeciwko wskazywaniu w prawie cywilnym poszczególnych rodzajów zaburzeƒ psychicznych przemawia argument, ˝e jest to kwestia, którà powinni rozstrzygaç lekarze, a nie prawnicy. Medycyna zresztà rozwija si´ intensywnie, co prowadzi do cz´stych zmian w zakresie rozpoznania objawów zaburzeƒ psychicznych
i metod ich leczenia, a w konsekwencji zmian ich kwalifikacji. Prawo cywilne powinno byç otwarte na spo˝ytkowanie owego rozwoju medycyny. Niew∏aÊciwe by∏oby
tak˝e w∏àczenie do poj´cia zaburzeƒ psychicznych ró˝nych przes∏anek typu spo∏ecznego, jak np. oceny sprawnoÊci dzia∏ania instytucji tworzonej przez czynnoÊç
prawnà lub rozsàdnoÊci podj´tej decyzji. Otworzy∏oby to bowiem drog´ do dowolnego ograniczania autonomii woli cz∏owieka.
3. Projektowana nowelizacja utrzymuje indywidualnà i nast´pczà kontrol´ czynnoÊci prawnych osób z niepe∏nosprawnoÊcià psychicznà, polegajà na mo˝liwoÊci
uznania przez sàd za niewa˝ne oÊwiadczenia woli z∏o˝onego przez osob´, która
z jakichkolwiek powodów znajdowa∏a si´ w stanie wy∏àczajàcym Êwiadome albo
swobodne powzi´cie decyzji i wyra˝enie woli (na dotychczasowych zasadach
wskazanych w art. 82 k.c.; ewentualne korekty tego rozwiàzania powinny byç
wprowadzane w ramach prac nad cz´Êcià ogólnà nowego k.c.).
W miejsce dotychczasowej instytucji ubezw∏asnowolnienia nowelizacja wprowadza inny mechanizm prospektywnego ograniczania skutecznoÊci czynnoÊci
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prawnych dokonywanych przez osoby z niepe∏nosprawnoÊcià psychicznà, zwiàzany z ustanowieniem opieki.
4. Nowelizacja zak∏ada rezygnacj´ z kilku instytucji obecnie funkcjonujàcych
w dziedzinie pomocy osobom z niepe∏nosprawnoÊcià psychicznà (opieki nad osobami ubezw∏asnowolnionymi ca∏kowicie, kurateli nad osobami ubezw∏asnowolnionymi cz´Êciowo, a tak˝e kurateli dla osoby niepe∏nosprawnej) i zastàpienie ich
jednolità instytucjà opieki. Przewidywane jest jednolite post´powanie, w wyniku
którego ustalony zostanie zakres niezb´dnej pomocy dla osoby z zaburzeniami
psychicznymi, w tym ewentualnie zakres koniecznej ingerencji zewn´trznej w dokonywanie przez t´ osob´ czynnoÊci prawnych. W ramach jednej instytucji s∏u˝àcej ochronie osób doros∏ych sàd powinien mieç mo˝liwoÊç dostosowywania Êrodków prawnych do sytuacji i potrzeb tej osoby.
5. Przy orzekaniu o ustanowieniu opiekuna sàd powinien mieç na wzgl´dzie:
a) stan psychiczny osoby z zaburzeniami psychicznymi (przes∏anka medyczna),
b) potrzeb´ interwencji ograniczajàcej jej swobod´ podejmowania decyzji (przes∏anka spo∏eczna ustanowienia opiekuna i ingerencji w sfer´ zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych).
Orzekajàc o potrzebie ustanowienia opieki i o niepe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci
prawnych sàd w szczególnoÊci powinien rozwa˝yç, czy inne, mniej inwazyjne formy pomocy (pomoc spo∏eczna w postaci asystenta, pe∏nomocnictwo opiekuƒcze
lub przepisy przewidujàce reprezentacj´ z mocy ustawy) nie zapewniajà dostatecznego wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi. Je˝eli wsparcie w postaci
interwencji sàdowej oka˝e si´ niezb´dne, sàd powinien je okreÊliç przy maksymalnym zachowaniu autonomii osoby z zaburzeniami psychicznymi. Sàd powinien te˝
dà˝yç do dostosowania kszta∏tu opieki i zakresu udzia∏u opiekuna w dokonywaniu
czynnoÊci prawnych do rzeczywistych potrzeb podopiecznego. Opieka i ewentualne ograniczenie zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych z zasady b´dà orzekane
na czas oznaczony, chyba ˝e niepe∏nosprawnoÊç ma charakter nieodwracalny.
Obecny sposób ustalania zakresu interwencji sàdu dla wsparcia osoby z zaburzeniami psychicznymi jest zbyt schematyczny, a rozwiàzania proceduralne (odr´bne i dokonywane przez ró˝ne sàdy orzekanie o ubezw∏asnowolnieniu i o ustanowieniu opiekuna czy kuratora) pogarszajà dodatkowo sytuacj´ osoby z niepe∏nosprawnoÊcià. W zwiàzku z tym nale˝y przyjàç, ˝e ustanowienie opiekuna i okreÊlenie jego wp∏ywu na dokonywanie przez podopiecznego czynnoÊci prawnych
nast´puje w jednym orzeczeniu. Ponadto rozmiar interwencji sàdu w sytuacj´ osoby z niepe∏nosprawnoÊcià powinien byç uzale˝niony od jej stanu psychicznego,
majàtkowego, rodzinnego i ca∏okszta∏tu jej sytuacji spo∏ecznej. Mo˝liwe rozstrzygni´cia powinny rozciàgaç si´ na skali od zapewnienia wspó∏udzia∏u opiekuna w podejmowaniu decyzji przez osob´ z zaburzeniami psychicznymi czynnoÊci
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prawnej, polegajàcego na doradztwie a˝ do zastàpienia osoby podlegajàcej opiece
w dokonywaniu czynnoÊci prawnych przez jej opiekuna (ewentualnie z incydentalnym udzia∏em sàdu) i pozbawieniu tej osoby mo˝liwoÊci samodzielnego dzia∏ania
w tej sferze. Ta najdalej idàca interwencja dopuszczalna by∏aby tylko wyjàtkowo,
gdyby zaburzenia psychiczne osiàgn´∏y taki stopieƒ, ˝e kompletnie wyeliminowana by∏aby mo˝liwoÊç zrozumienia znaczenia oÊwiadczenia woli lub jego konsekwencji. Pojawia si´ w zwiàzku z tym pytanie, czy w takich przypadkach nale˝y
okreÊlaç zakres czynnoÊci prawnych, przy dokonaniu których kompetentny do zast´powania osoby z zaburzeniami psychicznymi by∏by opiekun, czy te˝ mo˝na by
orzec, ˝e kompetencja ta rozciàga si´ na wszystkie czynnoÊci prawne. Przeciwko
temu ostatniemu stanowisku przemawia wyrok ETPCz Shtukaturov przeciwko Rosji
z dnia 27.03.2008 r. (skarga nr 44009/05).
Orzekajàc o ustanowieniu opieki sàd okreÊli zakres zadaƒ opiekuna, przy czym
mo˝e, stosownie do potrzeb osoby korzystajàcej z ochrony, powierzyç mu okreÊlonà rol´ w procesie realizacji zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych przez podopiecznego. Mo˝liwe to b´dzie w jednej lub kilku z nast´pujàcych form:
a) opieka asystencyjna, pozostawiajàca osobie korzystajàcej z ochrony pe∏nà
zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, a polegajàca na udzielaniu podopiecznemu
wsparcia w podejmowaniu decyzji,
b) opieka z reprezentacjà „równoleg∏à”, pozostawiajàca osobie korzystajàcej z ochrony zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, a jednoczeÊnie nadajàca opiekunowi upowa˝nienie do reprezentowania podopiecznego w oznaczonym zakresie,
c) opieka z kompetencjà do wspó∏decydowania, polegajàca na zastrze˝eniu zgody lub potwierdzenia opiekuna dla wa˝noÊci oznaczonych rodzajów czynnoÊci
prawnych osoby korzystajàcej z ochrony,
d) opieka po∏àczona z umocowaniem do wy∏àcznego zast´pstwa, w której upowa˝nienie do podejmowania czynnoÊci prawnych w oznaczonym w orzeczeniu
zakresie mia∏by tylko opiekun, a nie mia∏aby go osoba z niepe∏nosprawnoÊcià
psychicznà.
Decyzja o wyborze jednej lub kilku z tych form (dla ró˝nych zakresów czynnoÊci prawnych) nale˝a∏aby do sàdu. Oprócz czynników wymienionych powy˝ej, sàd
podejmujàc t´ decyzj´ bra∏by równie˝ pod uwag´ osob´ opiekuna (jego kwalifikacje, charakter wi´zi ∏àczàcej opiekuna z podopiecznym itd.).
W razie konfliktu mi´dzy osobà korzystajàcà z ochrony a opiekunem ta ostatnia
b´dzie mia∏a – w myÊl proponowanej nowelizacji – prawo wystàpienia do sàdu
o rozstrzygni´cie, w tym o zezwolenie sàdu na dokonanie danej czynnoÊci. Nie
mo˝na wykluczyç te˝, ˝e w niektórych, ÊciÊle okreÊlonych wypadkach wià˝àca decyzja powinna nale˝eç do opiekuna.
Z przyj´tej w nowelizacji zasady domniemania pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci
prawnych osoby doros∏ej wynika, ˝e je˝eli osoba korzystajàca z ochrony dokona czynnoÊci prawnej w zakresie, w którym sàd opiekuƒczy nie ingerowa∏ w jej
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kompetencje do dokonywania czynnoÊci prawnych, czynnoÊç ta jest wa˝na, o ile
nie zachodzi∏a przy jej dokonywaniu wada oÊwiadczenia woli.
Przewidziane jest zachowanie regu∏y, ˝e wynikajàca z powo∏ania opiekuna dla
osoby z zaburzeniami psychicznymi kompetencja opiekuna do zast´powania tej
osoby w dokonywaniu czynnoÊci prawnych nie obejmuje spraw o donios∏oÊci osobistej, a w szczególnoÊci: 1) zawierania ma∏˝eƒstwa, 2) przysposobienia dziecka, 3) uznania ojcostwa, 4) rozrzàdzenia majàtkiem na wypadek Êmierci.
6. Wysoce dyskusyjna pozostaje kwestia, czy orzeczenia sàdowe ingerujàce
w autonomi´ osoby fizycznej ze wzgl´du na doznane przez nià zaburzenia psychiczne wymagajà wpisu do rejestru publicznego. Nowelizacja wychodzi z za∏o˝enia, ˝e jakakolwiek rejestracja tego rodzaju orzeczeƒ sàdowych wi´cej stworzy
zagro˝eƒ dla praw jednostki, ni˝ rozwià˝e rzeczywistych problemów obrotu.
7. Przyj´cie powy˝szych za∏o˝eƒ nowej regulacji powoduje koniecznoÊç uchylenia w Kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym dotychczasowej regulacji odnoszàcej
si´ do opieki dla osób ubezw∏asnowolnionych ca∏kowicie oraz kurateli dla osób
ubezw∏asnowolnionych cz´Êciowo.
Ponadto nale˝y dokonaç przeglàdu wszystkich regulacji nawiàzujàcych do instytucji ubezw∏asnowolnienia ca∏kowitego. W ka˝dym przypadku, gdy obecne prawo uzale˝nia mo˝liwoÊç dokonywania pewnych dzia∏aƒ bàdê korzystania z jakichÊ
praw od braku ubezw∏asnowolnienia, nale˝y rozwa˝yç zasadnoÊç takiego uzale˝nienia i ewentualnie zastàpiç wzmiank´ o ubezw∏asnowolnieniu odniesieniem
do ustanowienia opiekuna umocowanego do dokonywania czynnoÊci prawnych
za podopiecznego. Ponownego okreÊlenia wymaga wp∏yw zaburzeƒ psychicznych
na mo˝liwoÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa, przysposobienia i uznania ojcostwa; rozstrzygajàce znaczenie powinna mieç ocena, czy osoba dokonujàca tych czynnoÊci
dzia∏a swobodnie i z rozeznaniem ich sensu i skutków prawnych, a w razie wàtpliwoÊci w tym wzgl´dzie konieczne by∏oby przeprowadzenie post´powania sàdowego w celu ustalenia tych faktów.
JeÊli chodzi o regulacje jurysdykcyjne, mo˝na poprzestaç na uchyleniu normy
odnoszàcej si´ do ubezw∏asnowolnienia i kwalifikowaç wnioski o ubezw∏asnowolnienie oparte na przepisach prawa obcego jako sprawy o ustanowienie opieki. Podobnà kwalifikacj´ nale˝a∏oby przyjàç w przepisach ustawy Prawo prywatne mi´dzynarodowe uchylajàc norm´ dotyczàcà ubezw∏asnowolnienia. Rozstrzygni´cie
takie powinno byç powiàzane z przystàpieniem Polski do Konwencji haskiej
z 2000 r. o ochronie osób doros∏ych, w której jest mowa o sprawach o ustanowienie Êrodków ochronnych jako obejmujàcych zarówno ubezw∏asnowolnienie, jak
i ustanowienie innego Êrodka.
Wst´pny wykaz aktów prawnych wymagajàcych przeglàdu i, prawdopodobnie,
zmian w zwiàzku z planowanà nowelizacjà zamieszczony jest poni˝ej, w punkcie IV.
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8. OkreÊliç nale˝y tak˝e sytuacj´ w post´powaniu cywilnym osoby, dla której
ustanowiono opiek´. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e powinna ona mieç zdolnoÊç procesowà w post´powaniach dotyczàcych jej osoby (zw∏aszcza o ustanowienie opieki
i jej uchylenie). W sytuacji, w której chodziç b´dzie o inne post´powania, kwestia
udzia∏u tych osób i mo˝liwoÊci samodzielnego dzia∏ania w nich powinna byç zró˝nicowana w zale˝noÊci od rodzaju ustanowionej opieki. W sprawach obj´tych opiekà asystencyjnà nie ma powodów do jakichkolwiek rozwiàzaƒ, które ogranicza∏yby
zdolnoÊç procesowà podopiecznego. Z kolei w wypadku opieki po∏àczonej z umocowaniem do wy∏àcznego zast´pstwa nale˝a∏oby przyjàç, ˝e w sprawach obj´tych
takà opiekà podopieczny nie mia∏by zdolnoÊci procesowej i konieczne by∏oby wyst´powanie w sprawie przez opiekuna. Szczególnego podejÊcia wymagajà wypadki, w których ustanowiona zosta∏by opieka z „równoleg∏à” kompetencjà do dzia∏ania przez podopiecznego i opiekuna lub opieka z kompetencjà opiekuna do wspó∏decydowania. Charakter post´powania cywilnego, w tym czynnoÊci podejmowanych w jego toku, wyklucza mo˝liwoÊç przyj´cia rozwiàzania, które polega∏oby
na ka˝dorazowej ocenie przez sàd, czy podopieczny jest zdolny do tego, aby samodzielnie dzia∏aç w post´powaniu. Zak∏adajàc jednak, ˝e nie nale˝y takiej mo˝liwoÊci w ogóle wykluczaç, nale˝a∏oby jednoczeÊnie wy∏àczyç sytuacj´, w której
kompetencja do tego, aby podejmowaç czynnoÊci procesowe, mia∏aby byç realizowana równolegle, w tej samej sprawie, przez podopiecznego i jego opiekuna.
Uzasadnione wydaje si´ w zwiàzku z tym, aby od decyzji opiekuna uzale˝niç to,
czy prowadzi on post´powanie w imieniu podopiecznego, czy te˝ pozwala na to,
aby podopieczny wszczà∏ i prowadzi∏ post´powanie samodzielnie. Rozwiàzanie to
zak∏ada wi´c, ˝e w sytuacji, w której post´powanie w imieniu podopiecznego wszczà∏ opiekun, tylko on mo˝e w tym post´powaniu podejmowaç czynnoÊci, a podopieczny nie ma w tym wypadku zdolnoÊci procesowej. Podobnie, je˝eli pierwotnie post´powanie wszczà∏ samodzielnie podopieczny, opiekun w ka˝dym czasie
powinien móc wstàpiç do tego post´powania z tym skutkiem, ˝e od chwili wstàpienia tylko on, a nie podopieczny móg∏by podejmowaç w nim czynnoÊci procesowe,
przy zachowaniu wszelkich skutków czynnoÊci, których wczeÊniej samodzielnie
dokona∏ podopieczny. Wydaje si´, ˝e ponadto, ˝e – w celu zapewnienia nale˝ytej
ochrony praw i interesów podopiecznego – w ka˝dym wypadku, w którym mia∏by
on byç stronà biernà post´powania, musia∏by byç reprezentowany przez swego
opiekuna.
9. W obecnym stanie prawnym sprawy o ubezw∏asnowolnienie rozpatrywane sà
przez sàd okr´gowy, a o ustanowienie opieki i kurateli – przez sàd rejonowy.
Je˝eli jednak instytucja ubezw∏asnowolnienia zostanie zniesiona, uzasadnione
stanie si´ powierzenie ca∏oÊci post´powaƒ dotyczàcych ochrony doros∏ych wyspecjalizowanym jednostkom w sàdach rejonowych (sàdom rodzinnym i opiekuƒczym). Obecna regulacja post´powania w sprawach o ubezw∏asnowolnienie zosta-
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∏aby zatem przeniesiona do post´powania opiekuƒczego, z niezb´dnymi modyfikacjami, ale z zachowaniem wszystkich procesowych gwarancji ochrony interesów
osoby, której ma dotyczyç orzeczenie.
Sàdem w∏aÊciwym dla spraw o ustanowienie opieki, a tak˝e dla post´powaƒ
o podj´cie incydentalnych decyzji w sprawach osoby z niepe∏nosprawnoÊcià intelektualnà lub psychospo∏ecznà powinien byç sàd rejonowy miejsca pobytu osoby
z niepe∏nosprawnoÊcià.
¸àczne orzekanie o ustanowieniu opiekuna i o oznaczeniu zakresu jego kompetencji (i, w konsekwencji, zakresu ograniczeƒ mo˝liwoÊci dokonywania czynnoÊci prawnych przez osob´ poddanà opiece) b´dzie mia∏o t´ zalet´, ˝e rozstrzygajàc o tym, w jakim zakresie osoba z niepe∏nosprawnoÊcià mo˝e dzia∏aç samodzielnie, a w jakim potrzebuje wsparcia lub zast´pstwa, sàd b´dzie bra∏ pod uwag´ konkretnà osob´ opiekuna.
Post´powanie powinno byç wszczynane na wniosek wymienionych w ustawie
osób bliskich. Sàd z urz´du mo˝e ustanowiç tylko opiekuna wspierajàcego, bez
przyznania mu kompetencji do sk∏adania oÊwiadczeƒ woli wspólnie z podopiecznym lub zamiast niego.
Kluczowe znaczenie ma ograniczenie w ustawie trwa∏oÊci orzeczeƒ o ustanowieniu opieki. Niezale˝nie od mo˝liwoÊci z∏o˝enia wniosku o uchylenie opieki, zasadnoÊç ingerencji w sfer´ autonomii osoby z niepe∏nosprawnoÊcià psychicznà
powinna byç przez sàd okresowo weryfikowana z urz´du, np. co 5 lat. W wyniku
post´powania kontrolnego obejmujàcego przeprowadzenie dowodu z opinii bieg∏ego mog∏aby nastàpiç zmiana lub uchylenie orzeczenia.
10. Nowà, pojawiajàcà si´ ju˝ w obcych systemach prawnych instytucjà jest tzw.
pe∏nomocnictwo opiekuƒcze (por. zw∏aszcza prawo szwajcarskie, niemieckie,
angielskie, w´gierskie). Jego sens polega na tym, ˝e osoba doros∏a i sprawna psychicznie mo˝e ustanowiç pe∏nomocnika, który by∏by upowa˝niony do dokonywania w imieniu mocodawcy okreÊlonych czynnoÊci, w tym tak˝e o charakterze osobistym, gdyby mocodawca dozna∏ w przysz∏oÊci zaburzeƒ psychicznych.
Jest to konstrukcja prawna poszerzajàca obszar autonomii woli i z tego wzgl´du powinna byç przyj´ta do polskiego prawa cywilnego. Jednak˝e, aby nie by∏a
wykorzystywana na szkod´ mocodawcy i nie zagra˝a∏a pewnoÊci obrotu prawnego, wymaga szczególnej regulacji prawnej. Nale˝y zatem:
a) zastrzec dla niej form´ aktu notarialnego,
b) postanowiç, ˝e w treÊci pe∏nomocnictwa powinna byç okreÊlona osoba pe∏nomocnika; musi on wyraziç zgod´ na podj´cie si´ tej funkcji,
c) przyjàç okreÊlony sposób stwierdzenia, ˝e mocodawca dozna∏ zaburzeƒ psychicznych – fakt ten powinien stwierdzaç sàd na wniosek mocodawcy lub pe∏nomocnika,
d) rozstrzygnàç o formach i zakresie nadzoru nad wykonywaniem pe∏nomocnictwa opiekuƒczego oraz o przes∏ankach jego zastàpienia przez opiek´.
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11. Na koniec nale˝y podkreÊliç, ˝e jakoÊç pomocy dla osób jej wymagajàcej zale˝y nie tylko od treÊci przepisów prawa cywilnego obj´tych nowelizacjà, ale tak˝e
od ustroju i sprawnoÊci organizacyjnej podmiotów zajmujàcych si´ pomocà dla osób
niepe∏nosprawnych. Wskazaç tu nale˝y instytucje pomocy spo∏ecznej, organy pomocnicze sàdu (kuratorów, oÊrodki diagnostyczno-konsultacyjne), prokuratur´ i – co
tak˝e jest wa˝ne – organizacje pozarzàdowe. Równolegle z przedstawianà propozycjà nowelizacji nale˝y wi´c rozwa˝yç zmiany legislacyjne dotyczàce tych podmiotów.

IV. Wst´pne okreÊlenie zakresu proponowanych zmian
Zmiana regulacji dotyczàcych wyst´powania w obrocie cywilnoprawnym osób
z niepe∏nosprawnoÊcià psychicznà mo˝e wymagaç nowelizacji nast´pujàcych ustaw:
1) ustawa z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2012 r. poz. 1133);
2) ustawa dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy (Dz. U. Nr 9,
poz. 59, z póên. zm.);
3) ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z póên. zm.);
4) ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U.
Nr 43, poz. 296, z póên. zm.);
5) ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21,
poz. 94, z póên. zm.);
6) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z póên. zm.);
7) ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146,
poz. 1188, z póên. zm.);
8) ustawa z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356);
9) ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767, z póên. zm.);
10)ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189,
poz. 1158, z póên. zm.);
11)ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136,
poz. 856, z póên. zm.);
12)ustawa z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie p∏odu ludzkiego i warunkach dopuszczalnoÊci przerywania cià˝y (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z póên. zm.);
13)ustawa z dnia 16 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623, z póên. zm.);
14)ustawa z dnia z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 i Nr 122, poz. 696);
15)ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 41,
poz. 213);
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16)ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987);
17) ustawa z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z póên. zm.);
18)ustawa z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks post´powania karnego (Dz. U.
Nr 89, poz. 555, z póên. zm.);
19)ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sàdów wojskowych (Dz. U.
z 2012 r. poz. 952 i 637);
20)ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sàdowych i egzekucji (Dz. U.
z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z póên. zm.);
21)ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r.
poz. 749, z póên. zm.);
22)ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sàdów i prokuratury (Dz. U.
z 2011 r. Nr 109, poz. 639, z póên. zm.);
23)ustawa z dnia 26 paêdziernika 2000 r. o gie∏dach towarowych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 48, poz. 284, z póên. zm.);
24)ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorzàdzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763, z póên. zm.);
25)ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U.
Nr 98, poz. 1070, z póên. zm.);
26)ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 144, poz. 1529, z póên. zm.);
27)ustawa z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45,
poz. 271, z póên. zm.);
28)ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1112);
29)ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z póên. zm.);
30)ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z póên. zm.);
31)ustawa z dnia z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U.
Nr 143, poz. 1027, z póên. zm.);
32)ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850,
z póên. zm.);
33)ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159 i poz. 742);
34)ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sàdownictwa i Prokuratury
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1230);
35)ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.— Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,
z póên. zm.);
36)ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne mi´dzynarodowe (Dz. U. Nr 80,
poz. 432).
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ORZECZNICTWO
Uchwa∏a sk∏adu siedmiu s´dziów Sàdu Najwy˝szego
z dnia 20 listopada 2012 r. (III CZP 58/12)
W dniu 20 listopada 2012 r. – po rozstrzygni´ciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez Rzecznika Praw Obywatelskich we wniosku z dnia 22 czerwca
2012 r. (RPO-705610-I-12/ST):
„Czy akt stanu cywilnego sporzàdzony za granicà, tak˝e wówczas, gdy nie zosta∏
wpisany do polskich ksiàg stanu cywilnego (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego – Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264)
stanowi wy∏àczny dowód zdarzeƒ w nim stwierdzonych?”
– Sàd Najwy˝szy podjà∏ uchwa∏´:
Akt stanu cywilnego sporzàdzony za granicà stanowi wy∏àczny dowód zdarzeƒ w nim stwierdzonych tak˝e wtedy, gdy nie zosta∏ wpisany do polskich
ksiàg stanu cywilnego (art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, jedn. tekst: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).
Uzasadnienie
Rzecznik Praw Obywatelskich, powo∏ujàc si´ na art. 60 § 2 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) w zwiàzku
z art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich
(jedn. tekst: Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.), wystàpi∏ z wnioskiem o rozstrzygni´cie przez sk∏ad siedmiu s´dziów Sàdu Najwy˝szego przytoczonego
na wst´pie zagadnienia prawnego.
Twierdzi∏, ˝e w orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego wystàpi∏y rozbie˝noÊci co
do charakteru prawnego transkrypcji zagranicznych aktów stanu cywilnego,
w kwestii tej prezentowane sà bowiem dwa ró˝ne zapatrywania. Wed∏ug jednego,
któremu Sàd Najwy˝szy da∏ wyraz w wyrokach z dnia 12 paêdziernika 1972 r., II CR
386/72 (OSPiKA 1973, Nr 4, poz. 82) i z dnia 13 czerwca 2000 r., III CKN 260/00
(OSNC 2000, Nr 12, poz. 230), transkrypcja stanowi rejestracj´ na terenie Polski
zdarzenia w postaci urodzenia, ma∏˝eƒstwa lub zgonu, majàcego miejsce za granicà, na podstawie dowodu tego zdarzenia, jakim jest zagraniczny akt stanu cywilnego. Wed∏ug przeciwnego, wyra˝onego w postanowieniach z dnia 8 sierpnia
2003 r., V CK 6/02 (OSNC 2004, Nr 7–8, poz. 131), z dnia 16 marca 2007 r., III CSK
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380/06 (nie publ.) i z dnia 15 kwietnia 2011 r., III CZP 12/11 (nie publ.), transkrypcja nie ma charakteru rejestracyjnego, a jest jedynie przetransponowaniem pod
wzgl´dem j´zykowym i formalnym zagranicznego aktu stanu cywilnego na obowiàzujàcy w Polsce j´zyk urz´dowy i w obowiàzujàcej w Polsce formie rejestracji urodzeƒ, ma∏˝eƒstw i zgonów. Rozbie˝noÊci te majà istotne znaczenie dla stwierdzenia, czy potrzebna jest transkrypcja, aby zagraniczny akt stanu cywilnego uzyska∏
status okreÊlony w art. 4 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu
cywilnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.).
Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, nale˝y podzieliç poglàd, ˝e transkrypcja nie ma charakteru rejestracyjnego, w zwiàzku z czym zagraniczny akt stanu
cywilnego stanowi wy∏àczny dowód stwierdzonych w nim zdarzeƒ tak˝e wtedy, gdy
nie zosta∏ wpisany do polskich ksiàg stanu cywilnego.
Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:
Dekretem z dnia 25 wrzeÊnia 1945 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.
Nr 48, poz. 272 ze zm. – dalej: „dekret z 1945 r.”) wprowadzona zosta∏a w Polsce
z dniem 1 stycznia 1946 r. urz´dowa rejestracja urodzeƒ, ma∏˝eƒstw i zgonów
w ksi´gach stanu cywilnego. Problematyk´ t´ normowa∏ nast´pnie dekret z dnia
8 czerwca 1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. 151 ze zm.
– dalej: „dekret z 1955 r.”), a od dnia 1 marca 1987 r. jest ona uregulowana w ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (jedn. tekst: Dz. U.
z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 – dalej: „Pr.a.s.c.”). W art. 4 Pr.a.s.c. ustawodawca wyposa˝y∏ akty stanu cywilnego w szczególnà moc dowodowà, przyzna∏ im bowiem
charakter dowodu wy∏àcznego. Wed∏ug tego przepisu, akty stanu cywilnego stanowià wy∏àczny dowód zdarzeƒ w nich stwierdzonych; ich niezgodnoÊç z prawdà
mo˝e byç udowodniona jedynie w post´powaniu sàdowym. Wy∏àcznoÊç dowodowa, o której mowa, oznacza, ˝e udowodnienie faktu urodzenia, ma∏˝eƒstwa lub
zgonu dopuszczalne jest tylko na podstawie aktu stanu cywilnego. Wy∏àcznoÊç ta
jest rozumiana równoczeÊnie jako zakaz dopuszczania innego Êrodka dowodowego w celu wykazania faktu stwierdzonego za pomocà dowodu wy∏àcznego (zob.
uchwa∏´ Sàdu Najwy˝szego z dnia 24 paêdziernika 2001 r., III CZP 64/01, OSNC
2002, Nr 5, poz. 61 oraz postanowienia z dnia 24 maja 1999 r., II CKN 356/98, nie
publ. i z dnia 11 grudnia 2002 r., I CK 348/02, nie publ.).
Charakter dowodu wy∏àcznego akty stanu cywilnego uzyska∏y pod rzàdem dekretu z 1955 r., po jego nowelizacji dokonanej ustawà z dnia 11 wrzeÊnia 1956 r.
o zmianie prawa o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 41, poz. 189). Od dnia 2 listopada 1956 r. art. 25 tego dekretu stanowi∏, ˝e „akta stanu cywilnego stanowià
wy∏àczny dowód zdarzeƒ w nich stwierdzonych; ich niezgodnoÊç z prawdà mo˝e
byç udowodniona jedynie w post´powaniu niespornym o uniewa˝nienie lub sprostowanie aktu”. WczeÊniej stanowi∏ tylko, ˝e akta stanu cywilnego stanowià do-

Rodzina i Prawo Nr 24 2013

81

wód zdarzeƒ w nich stwierdzonych oraz ˝e ich niezgodnoÊç z prawdà mo˝e byç
udowodniona jedynie w post´powaniu niespornym o uniewa˝nienie lub sprostowanie aktu.
Przymiot dowodu wy∏àcznego, jak wynika z art. 4 Pr.a.s.c., ma akt stanu cywilnego, a nie ksi´ga stanu cywilnego, b´dàca noÊnikiem spisanych w niej aktów.
Moc dowodowà równà mocy aktu majà natomiast odpisy zupe∏ne i skrócone, wydawane z ksiàg stanu cywilnego (art. 79 pkt 1 Pr.a.s.c.). Odpis zupe∏ny stanowi dos∏owne powtórzenie treÊci aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami
dodatkowymi (art. 80 Pr.a.s.c.), a w odpisie skróconym aktu stanu cywilnego podaje si´ jego treÊç z uwzgl´dnieniem treÊci wzmianek dodatkowych oraz z pomini´ciem wyrazów i zdaƒ skreÊlonych (art. 81 Pr.a.s.c.). Zgodnie z § 13 rozporzàdzenia
Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 26 paêdziernika 1998 r. w sprawie szczegó∏owych zasad sporzàdzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiàg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz
wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaÊwiadczeƒ i protoko∏ów (Dz. U.
Nr 136, poz. 884 ze zm.), odpisy aktów stanu cywilnego sporzàdza si´ na blankietach wed∏ug ÊciÊle okreÊlonych wzorów i opatruje piecz´cià urz´dowà. Tak sporzàdzony odpis aktu stanu cywilnego stanowi dowód treÊci aktu, z którego zosta∏ dokonany, a poza tym jako dokument urz´dowy w rozumieniu art. 244 k.p.c. korzysta
z domniemania autentycznoÊci oraz domniemania zgodnoÊci z prawdà tego,
co zosta∏o w nim urz´dowo zaÊwiadczone.
W polskich ksi´gach stanu cywilnego dokonuje si´ rejestracji zdarzeƒ, które nastàpi∏y w Polsce, w tym na polskim statku morskim lub powietrznym, bez wzgl´du
na to, czy dotyczà obywatela polskiego. Mo˝na równie˝ zarejestrowaç w polskich
ksi´gach stanu cywilnego urodzenie, zawarcie ma∏˝eƒstwa lub zgon osoby, które
nastàpi∏y za granicà i nie zosta∏y tam zarejestrowane (art. 70 Pr.a.s.c.), a w razie istnienia przeszkód do rejestracji urodzenia lub zgonu obywatela polskiego za granicà, mo˝na dokonaç rejestracji tych zdarzeƒ w urz´dzie stanu cywilnego w kraju
za poÊrednictwem konsula lub pe∏nomocnika (art. 72 Pr.a.s.c.).
Zgodnie z art. 73 ust. 1 Pr.a.s.c., akt stanu cywilnego sporzàdzony za granicà
mo˝e byç wpisany do polskich ksiàg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urz´du. Wpisanie takie nazywane jest w doktrynie oraz w orzecznictwie transkrypcjà (fr.: „transcription”, z ∏ac.: „transcriptio”). Instytucja transkrypcji
znana by∏a wszystkim kolejnym aktom prawnym z zakresu prawa o aktach stanu
cywilnego, poczynajàc od dnia 1 stycznia 1946 r. W dekrecie z 1945 r. przewidywa∏
jà art. 28 ust. 1, a w dekrecie z 1955 r. – art. 63 ust. 1. Kszta∏t normatywny tej instytucji nie uleg∏ istotnym zmianom.
Do polskich ksiàg stanu cywilnego mo˝na transkrybowaç akty sporzàdzone
za granicà bez wzgl´du na dat´ ich sporzàdzenia i na dat´ zdarzenia, którego akt
dotyczy, poniewa˝ art. 73 ust. 1 Pr.a.s.c. nie wprowadza w tym wzgl´dzie ˝adnych
ograniczeƒ. Transkrypcji do polskich ksiàg stanu cywilnego mo˝na przy tym doko-
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naç bez wzgl´du na to, czy osoba, której akt dotyczy, jest obywatelem polskim.
Mo˝na równie˝ transkrybowaç akt dotyczàcy osoby, która nie ma lub nie mia∏a
w Polsce miejsca zamieszkania.
Zagraniczny akt stanu cywilnego z chwilà wpisania go do polskich ksiàg stanu
cywilnego staje si´ odtàd polskim aktem stanu cywilnego, oderwanym od aktu,
na którym zosta∏ oparty, podlega wi´c tym samym przepisom jak akty stanu cywilnego sporzàdzone w Polsce. Jego dalsze losy sà w polskim porzàdku prawnym niezale˝ne od losów zagranicznego aktu, który by∏ przedmiotem transkrypcji. W konsekwencji uniewa˝nienie, sprostowanie lub uzupe∏nienie aktu transkrybowanego
dokonane za granicà nie ma bezpoÊredniego wp∏ywu na status aktu w Polsce,
a uniewa˝nienie, sprostowanie lub uzupe∏nienie aktu w Polsce jest niezale˝ne od tego, czy takie same zdarzenia mia∏y miejsce za granicà. Stanowisko takie zosta∏o wyra˝one w uchwale Sàdu Najwy˝szego z dnia 5 listopada 1980 r., III CZP 56/80
(OSNCP 1981, Nr 5, poz. 72) i jest ono równie˝ przyjmowane w doktrynie.
Takiej zgodnoÊci poglàdów nie ma natomiast w odniesieniu do charakteru
prawnego transkrypcji. W doktrynie wyra˝ane sà w tej kwestii dwa przeciwstawne zapatrywania. Wed∏ug jednego, wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiàg stanu cywilnego ma charakter rejestracyjny. Mamy tu do
czynienia ze szczególnym wypadkiem rejestracji zdarzenia, podlegajàcego ujawnieniu w polskich ksi´gach stanu cywilnego, gdy˝ rejestracji dokonuje si´ nie
na podstawie ustnego zg∏oszenia, lecz na podstawie odpisu zagranicznego aktu
stanu cywilnego. Wed∏ug przeciwnego poglàdu, transkrypcja nie ma charakteru
rejestracyjnego, a jest jedynie przetransponowaniem pod wzgl´dem j´zykowym
i formalnym obcego aktu stanu cywilnego na obowiàzujàcy w Polsce j´zyk urz´dowy i w formie obowiàzujàcej dla rejestracji urodzeƒ, ma∏˝eƒstw i zgonów. Zwolennicy rejestracyjnego charakteru transkrypcji podnoszà, ˝e za przyj´ciem takiego stanowiska przemawia lokata art. 73 Pr.a.s.c. w rozdziale 8 zatytu∏owanym
„Szczególne wypadki rejestracji stanu cywilnego”. Poza tym w wyniku transkrypcji dochodzi do powstania nowego – z punktu widzenia polskich ksiàg stanu cywilnego – aktu urodzenia, ma∏˝eƒstwa lub zgonu, nieró˝niàcego si´ co do swej
formy oraz mocy dowodowej od aktów sporzàdzanych w trybie zwyczajnym,
tj. na podstawie ustnego lub pisemnego zg∏oszenia (art. 19 ust. 1 i 2 Pr.a.s.c.),
odebranych bezpoÊrednio przed jego sporzàdzeniem oÊwiadczeƒ o wstàpieniu
w zwiàzek ma∏˝eƒski (art. 61 ust. 1 Pr.a.s.c.), protoko∏u sporzàdzonego przez
konsula (art. 60 ust. 2 Pr.a.s.c.), czy wreszcie zaÊwiadczenia sporzàdzanego
w trybie art. 8 § 2 k.r.o. Akty te natomiast, o czym przesàdza art. 2 Pr.a.s.c., sà
formà rejestracji stanu cywilnego.
Za rejestracyjnym charakterem transkrypcji opowiedzia∏ si´ równie˝ Sàd Najwy˝szy w wydanym jeszcze pod rzàdem dekretu z 1955 r. wyroku z dnia 12 paêdziernika 1972 r., II CR 386/72 (OSPiKA 1973, Nr 4, poz. 82), a tak˝e, na gruncie aktualnie
obowiàzujàcej ustawy, w wyroku z dnia 13 czerwca 2000 r., III CKN 260/00
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(OSNC 2000, Nr 12, poz. 230). W obu orzeczeniach przyjà∏, ˝e skoro zagraniczny
akt ma∏˝eƒstwa nie zosta∏ wpisany do polskich ksiàg stanu cywilnego, to w Êwietle
polskiego prawa nie ma dowodu zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego.
Na odmiennym stanowisku stanà∏ Sàd Najwy˝szy w postanowieniu z dnia
8 sierpnia 2003 r., V CK 6/02 (OSNC 2004, Nr 7–8, poz. 131), przyjà∏ bowiem,
˝e transkrypcja sprowadza si´ jedynie do sporzàdzenia aktu krajowego, reprodukujàcego wypis aktu zagranicznego, wobec czego nie ma charakteru rejestracyjnego. Stanowisko to by∏o nast´pnie jednolicie przyjmowane przez Sàd Najwy˝szy
w postanowieniach z dnia 16 marca 2007 r., III CSK 380/06 (nie publ.), z dnia 15
kwietnia 2011 r., III CZP 12/11 (nie publ.) oraz z dnia 3 czerwca 2011 r., III CSK
259/10 (nie publ.). Odst´pujàc od wczeÊniejszej wyk∏adni Sàd Najwy˝szy podkreÊli∏, ˝e samo zamieszczenie art. 73 Pr.a.s.c. w rozdziale zatytu∏owanym „Szczególne wypadki rejestracji stanu cywilnego”, co mog∏oby wskazywaç na rejestracyjny
charakter transkrypcji, nie ma decydujàcego znaczenia, gdy˝ w art. 13 Pr.a.s.c.
ustawodawca poczyni∏ wyraêne rozró˝nienie mi´dzy „wpisaniem” treÊci aktu stanu
cywilnego sporzàdzonego za granicà do polskich ksiàg stanu cywilnego a „zarejestrowaniem” w nich okreÊlonych zdarzeƒ, które wystàpi∏y za granicà, uregulowanych w art. 70 Pr.a.s.c. Terminologia stosowana przez ustawodawc´ w art. 13
Pr.a.s.c. sprzeciwia si´ wi´c przyznaniu transkrypcji charakteru rejestracyjnego.
SpoÊród zaprezentowanych w orzecznictwie oraz w doktrynie przeciwstawnych
poglàdów na charakter prawny transkrypcji wspierajàca je argumentacja przemawia
za trafnoÊcià stanowiska wyra˝onego w postanowieniu z dnia 8 sierpnia 2003 r.,
V CK 6/02. Argument przeciwny, nawiàzujàcy do lokaty art. 73 w rozdziale 8 Prawa
o aktach stanu cywilnego, nie przekonuje, poniewa˝ sam tytu∏ rozdzia∏u nie mo˝e
mieç przesàdzajàcego znaczenia. W tym samym rozdziale zosta∏ zamieszczony
art. 71, dotyczàcy zaÊwiadczeƒ o zdolnoÊci do zawarcia ma∏˝eƒstwa, a regulacji tej
z ca∏à pewnoÊcià nie mo˝na przypisaç cech dzia∏alnoÊci rejestracyjnej. Poza tym
otwierajàcy ten rozdzia∏ art. 70 Pr.a.s.c. uzale˝nia mo˝liwoÊç rejestracji w polskich
ksi´gach stanu cywilnego zdarzeƒ w postaci urodzenia, ma∏˝eƒstwa lub zgonu, które
nastàpi∏y zagranicà, od braku ich zarejestrowania w zagranicznych ksi´gach stanu cywilnego. Innymi s∏owy, sporzàdzenie zagranicznego aktu stanu cywilnego i jego istnienie w zagranicznych ksi´gach stanu cywilnego, zgodnie z art. 70 Pr.a.s.c., wyklucza
mo˝liwoÊç rejestracji w tym trybie. Oznacza to, ˝e wpisanie aktu stanu cywilnego sporzàdzonego za granicà do polskich ksiàg stanu cywilnego nie jest rejestracjà.
PoÊrednim potwierdzeniem reprodukcyjnego charakteru transkrypcji jest te˝ jej
fakultatywny charakter, transkrypcja nie jest bowiem obowiàzkowa, nawet gdy dotyczy obywatela polskiego, majàcego w Polsce miejsce zamieszkania lub osób nieb´dàcych obywatelami polskimi, dla których Polska jest miejscem pobytu. Wynika
to z samego brzmienia art. 73 ust. 1 Pr.a.s.c., zgodnie z którym akt stanu cywilnego
sporzàdzony za granicà „mo˝e byç wpisany” do polskich ksiàg stanu cywilnego,
a zatem nie musi byç wpisany.
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Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e wyra˝ona w art. 4 Pr.a.s.c. zasada wy∏àcznoÊci dowodowej dotyczy aktów stanu cywilnego sporzàdzonych w Polsce oraz aktów stanu
cywilnego sporzàdzonych za granicà i wpisanych do polskich ksiàg stanu cywilnego. Nie ma natomiast jednolitoÊci poglàdów w sprawie mocy dowodowej zagranicznych aktów stanu cywilnego, które nie zosta∏y wpisane do polskich ksiàg stanu cywilnego. W wyrokach z dnia 4 czerwca 1971 r., II CR 138/71 (OSNCP 1972,
Nr 3, poz. 52) i z dnia 12 paêdziernika 1972 r., II CR 386/72 Sàd Najwy˝szy przyjà∏,
˝e art. 25 dekretu z 1955 r., b´dàcy odpowiednikiem art. 4 Pr.a.s.c., dotyczy wy∏àcznie aktów stanu cywilnego znajdujàcych si´ w polskich ksi´gach stanu cywilnego.
Uzna∏ tym samym, ˝e okreÊlona w tym przepisie moc dowodowa nie dotyczy zagranicznych aktów stanu cywilnego. Stanowisku temu da∏ równie˝ wyraz w uzasadnieniu uchwa∏y z dnia 5 listopada 1980 r., III CZP 56/80, oraz w wyroku z dnia
13 czerwca 2000 r., III CKN 260/00.
Natomiast w postanowieniu z dnia 8 sierpnia 2003 r., V CK 6/02, Sàd Najwy˝szy
stanà∏ na stanowisku, ˝e zagraniczne akty stanu cywilnego, bez potrzeby ich transkrybowania, jako dokumenty urz´dowe posiadajà moc dowodowà na równi z polskimi dokumentami urz´dowymi. Stwierdzi∏, ˝e przesàdza o tym art. 1138 k.p.c.,
wobec czego zasada wyra˝ona w tym przepisie, przy uwzgl´dnieniu art. 4 Pr.a.s.c.,
pozwala skonstatowaç, ˝e sporzàdzone za granicà akty stanu cywilnego sà równie˝ wy∏àcznymi dowodami stwierdzonych w nich zdarzeƒ. Stanowisko to zosta∏o
nast´pnie przyj´te przez Sàd Najwy˝szy w postanowieniach z dnia 16 marca
2007 r., III CSK 380/06 oraz z dnia 15 kwietnia 2011 r., III CZP 12/11 i uzyska∏o równie˝ aprobat´ w doktrynie.
Samo brzmienie art. 4 Pr.a.s.c. nie przesàdza zakresu jego stosowania, a tym samym odpowiedzi na pytanie, czy przepis ten ma zastosowanie tak˝e do zagranicznych aktów stanu cywilnego, które nie zosta∏y wpisane do polskich ksiàg stanu
cywilnego. Zachodzi zatem potrzeba rozwa˝enia, jakie znaczenie majà w polskim
systemie prawa zagraniczne akty stanu cywilnego oraz ich odpisy. Podejmujàc ten
problem trzeba stwierdziç, ˝e pomimo braku ustawowej definicji dokumentu, nie powinno budziç wàtpliwoÊci, ˝e akt stanu cywilnego sporzàdzony za granicà, a tak˝e
jego odpis, jest dokumentem urz´dowym w rozumieniu art. 1138 k.p.c. Wed∏ug tego przepisu, zagraniczne dokumenty urz´dowe majà moc dowodowà na równi
z polskimi dokumentami urz´dowymi. Dokument dotyczàcy przeniesienia w∏asnoÊci
nieruchomoÊci po∏o˝onej w Rzeczypospolitej Polskiej powinien byç uwierzytelniony
przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urzàd konsularny. To samo dotyczy dokumentu, którego autentycznoÊci strona zaprzeczy∏a. Przytoczony przepis
zrównuje zagraniczne dokumenty urz´dowe z polskimi i to bez wprowadzenia klauzuli wzajemnoÊci. Poza wskazanymi wyjàtkami, które odnoszà si´ do dokumentów
dotyczàcych przeniesienia w∏asnoÊci nieruchomoÊci po∏o˝onej w Polsce oraz dokumentów, których autentycznoÊci strona zaprzeczy∏a – nie wymaga przy tym legalizacji. Obowiàzek legalizacji mo˝e jednak wynikaç z odr´bnych regulacji.
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Problematyka zniesienia wymagania legalizacji dokumentów urz´dowych jest
obj´ta równie˝ regulacjà umów mi´dzynarodowych. Podstawowe znaczenie ma
w tym zakresie Konwencja znoszàca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urz´dowych, sporzàdzona w Hadze dnia 5 paêdziernika 1961 r., która obowiàzuje w stosunku do Polski od dnia 14 sierpnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112,
poz. 938 i 939). Polska ratyfikowa∏a te˝ Konwencj´ Nr 17 w sprawie zwolnienia od
legalizacji niektórych aktów i dokumentów, sporzàdzonà w Atenach dnia 15 wrzeÊnia 1977 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 148, poz. 1446 i 1447), zgodnie z którà mi´dzynarodowe odpisy aktów stanu cywilnego sà wa˝ne we wszystkich krajach b´dàcych
stronami tej konwencji, bez potrzeby legalizacji. W stosunku do Polski Konwencja
ta wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 czerwca 2003 r.
Warto równie˝ dodaç, ˝e Parlament Europejski w rezolucji z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie aspektów prawa cywilnego, prawa handlowego, prawa rodzinnego oraz mi´dzynarodowego prawa prywatnego w ramach planu dzia∏aƒ s∏u˝àcego realizacji programu sztokholmskiego wskaza∏ na potrzeb´ zapewnienia
wzajemnego uznawania dokumentów urz´dowych wystawionych przez poszczególne administracje krajowe i popar∏ projekty umo˝liwiajàce wzajemne uznawanie
skutków aktów stanu cywilnego (Dz. U. UE. C. 99E z 3.04.2012).
Znaczenie art. 1138 k.p.c. polega na tym, ˝e przepis ten zrównuje zagraniczne
dokumenty urz´dowe z polskimi dokumentami urz´dowymi w zakresie ich mocy
dowodowej okreÊlonej w art. 244 § 1 k.p.c. Domniemania te mogà byç obalone
przez zaprzeczenie prawdziwoÊci dokumentu lub udowodnienie, ˝e oÊwiadczenie
organu zawarte w dokumencie urz´dowym, wystawionym przez ten organ, jest
niezgodne z prawdà (art. 252 k.p.c.). Znaczenie art. 1138 k.p.c. polega tak˝e
na tym, ˝e jest on jedynym przepisem rangi ustawowej, który wyra˝a generalnà zasad´, ˝e zagraniczne dokumenty urz´dowe majà moc dowodowà na równi z polskimi dokumentami urz´dowymi.
Stanowisko odmawiajàce zagranicznym aktom stanu cywilnego, a tym samym
ich odpisom, samodzielnej mocy dowodowej prowadzi do przekreÊlenia znaczenia
przyznanego zagranicznym dokumentom urz´dowym w art. 1138 k.p.c. Uzale˝nienie przyznania samodzielnoÊci dowodowej aktom sporzàdzonym za granicà
od transkrypcji nie przekonuje tak˝e z tego wzgl´du, ˝e po jej dokonaniu pe∏ni´
praw uzyskuje polski akt stanu cywilnego, oderwany od aktu, na którym zosta∏
oparty, w zwiàzku z czym pos∏ugiwanie si´ odpisem zagranicznym staje si´ bezprzedmiotowe.
Trzeba te˝ pami´taç, ˝e liczne umowy mi´dzynarodowe, których stronà jest Polska, zawierajà postanowienia zrównujàce moc dowodowà zagranicznych dokumentów urz´dowych. Jako przyk∏ad mogà tu pos∏u˝yç regulacje zawarte w art. 15
umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Federacjà Rosyjskà o pomocy prawnej
i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych, sporzàdzonej w Warszawie dnia 16 wrzeÊnia 1996 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 83, poz. 750), w art. 13 umowy mi´-

86

Rodzina i Prawo Nr 24 2013

Uchwa∏a sk∏adu siedmiu s´dziów SN z dnia 20 listopada 2012 r. (III CZP 58/12)

dzy Polskà Rzeczàpospolità Ludowà a Republikà Tureckà o pomocy prawnej
w sprawach cywilnych i handlowych, podpisanej w Warszawie dnia 12 kwietnia
1988 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 3, poz. 13), w art. 15 umowy mi´dzy Polskà Rzeczàpospolità Ludowà a Republikà Greckà o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Atenach dnia 24 paêdziernika 1979 r. (Dz. U. z 1982 r. Nr 4,
poz. 24 ze zm.) oraz w art. 16 umowy mi´dzy Polskà Rzeczàpospolità Ludowà
a W´gierskà Republikà Ludowà o obrocie prawnym w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Budapeszcie dnia 25 lutego 1960 r. (Dz. U. Nr 8,
poz. 54 ze zm.).
W praktyce zasada wyra˝ona w art. 1138 k.p.c. stosowana jest nie tylko w post´powaniu sàdowym, lecz tak˝e przez notariuszy, konsulów, kierowników urz´dów stanu cywilnego oraz w post´powaniu administracyjnym.
Skoro zagraniczne dokumenty urz´dowe majà moc dowodowà na równi z polskimi dokumentami urz´dowymi, a akty stanu cywilnego oraz ich odpisy sà
ponad wszelkà wàtpliwoÊç dokumentami urz´dowymi, zachodzà podstawy by przyjàç, ˝e art. 4 Pr.a.s.c. obejmuje swojà dyspozycjà tak˝e zagraniczne akty stanu cywilnego oraz ich odpisy.
Odmienne stanowisko, uzale˝niajàce taki status aktów stanu cywilnego sporzàdzonych za granicà od ich wpisania do polskich ksiàg stanu cywilnego, nie jest te˝
uzasadnione w kontekÊcie charakteru transkrypcji i zwiàzanej z nià procedury.
Transkrypcja, jako instytucja prawa publicznego, jest przeprowadzana w post´powaniu administracyjnym, toczàcym si´ na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks post´powania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 ze zm.), i polega na wiernym przepisaniu treÊci zagranicznego dokumentu, bez mo˝liwoÊci dokonywania jakichkolwiek zmian lub poprawek. Przyjmuje si´ przy tym, ˝e akt przedstawiony do transkrypcji w zasadzie podlega jedynie kontroli w zakresie spe∏nienia warunków formalnych. Chodzi w szczególnoÊci
o ustalenie czy dokument przedstawiony do transkrypcji jest odpisem aktu stanu
cywilnego, czy jest to dokument oryginalny i czy zosta∏ sporzàdzony w paƒstwie,
w którym dokonano pierwotnej rejestracji, nie mogà byç bowiem transkrybowane
akty, które powsta∏y na skutek transkrypcji. W toku transkrypcji zasadniczo nie dokonuje si´ merytorycznej kontroli aktu stanu cywilnego sporzàdzonego za granicà
z punktu widzenia prawdziwoÊci stwierdzonego w nim zdarzenia, zgodnoÊci tego
zdarzenia z prawem oraz motywacji podmiotu przedstawiajàcego akt do transkrypcji. Tylko wyjàtkowo mo˝e dojÊç do odmowy transkrypcji z powo∏aniem si´ na jej
sprzecznoÊç z podstawowymi zasadami porzàdku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej. Ze wzgl´du na ograniczony zakres kontroli instytucja transkrypcji w nieznacznym tylko stopniu chroni interes publiczny wyra˝ajàcy si´ w realizacji zasad aktualnoÊci, zupe∏noÊci i prawdziwoÊci aktów stanu cywilnego. Nieuzasadnione by∏oby
w tej sytuacji przydawanie jej decydujàcego znaczenia w zakresie statuowania
mocy dowodowej zagranicznego dokumentu urz´dowego.
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KoniecznoÊç zapewnienia jednoznacznoÊci, stabilnoÊci i pewnoÊci prawa w odniesieniu do zdarzeƒ przesàdzajàcych o stanie cywilnym przemawia za przypisaniem wszystkim, a wi´c tak˝e zagranicznym aktom stanu cywilnego szczególnej
mocy dowodowej, o której mowa w art. 4 Pr.a.s.c.
Na koniec warto jeszcze dodaç, ˝e Polska ratyfikowa∏a Konwencj´ Nr 3 dotyczàcà mi´dzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego, sporzàdzonà
w Stambule dnia 4 wrzeÊnia 1958 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 172, poz. 1667 i 1668),
a tak˝e Konwencj´ Nr 16 dotyczàcà wydawania wieloj´zycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, sporzàdzonà w Wiedniu dnia 8 wrzeÊnia 1976 r.
(Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735 i 1736), która powinna byç u∏atwieniem przy pos∏ugiwaniu si´ odpisem aktu sporzàdzonego w kraju b´dàcym stronà Konwencji.
W przeciwnym wypadku zachodzi potrzeba przet∏umaczenia zagranicznego aktu
na j´zyk polski przez t∏umacza przysi´g∏ego.
Z tych wzgl´dów Sàd Najwy˝szy na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie Najwy˝szym podjà∏ uchwa∏´ rozstrzygajàcà przedstawione
zagadnienie prawne, jak na wst´pie.
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(III CZP 74/12)
W dniu 28 listopada 2012 r. – po rozstrzygni´ciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez przez Sàd Okr´gowy w K.:
„Czy rozstrzyganie w przedmiocie uregulowania kontaktów dziecka z osobami
wskazanymi w art. 1136 k.r.o. nie zawiera w swej istocie orzeczenia o ograniczeniu
w∏adzy rodzicielskiej, skoro orzeczenie sàdu w tej mierze wkracza w treÊç wykonywania w∏adzy rodzicielskiej, której cz´Êcià sk∏adowà jest prawo i obowiàzek pieczy
nad dzieckiem przejawiajàcej si´ mi´dzy innymi w swobodzie decydowania rodziców z kim dziecko mo˝e mieç stycznoÊç, a zatem w pewnym fragmencie ogranicza ich w∏adz´ rodzicielskà, co wp∏ywa na sk∏ad sàdu?”
– Sàd Najwy˝szy podjà∏ uchwa∏´:
Sprawa o uregulowanie kontaktów z dzieckiem osób wymienionych w art.
1136 k.r.o. nie jest sprawà o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej tak˝e w rozumieniu art. 509 k.p.c.
Uzasadnienie
Sàd Rejonowy dla K., po rozpoznaniu – w sk∏adzie jednego s´dziego – sprawy
z wniosku AK i WK, przy uczestnictwie MK i MxK postanowieniem z dnia 24 lipca
2012 r. ustali∏ sposób utrzymywania przez wnioskodawców kontaktów z ma∏oletnià
wnuczkà MiK.
Przy rozpoznawaniu apelacji uczestniczki MK Sàd Okr´gowy w K. powzià∏ wàtpliwoÊç prawnà, której istota sprowadza si´ do tego, czy sprawa o rozstrzygni´cie
w przedmiocie uregulowania kontaktów dziecka z osobami wskazanymi w art. 1136
k.r.o. stanowi spraw´ o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej w rozumieniu art. 509 k.p.c.
Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:
Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego z dnia 6 listopada 2008 r.
(Dz. U. Nr 220, poz. 1431) zmieni∏a brzmienie art. 113 k.r.o. i doda∏a przepisy
art. 1131 do art. 1136 k.r.o. Zgodnie z art. 113 k.r.o. w jego obecnym brzmieniu, niezale˝nie od w∏adzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko majà prawo i obowiàzek
utrzymywania ze sobà kontaktów (§ 1). Kontakty z dzieckiem obejmujà w szczególnoÊci przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka po-
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za miejsce jego sta∏ego pobytu) i bezpoÊrednie porozumiewanie si´, utrzymywanie
korespondencji, korzystanie z innych Êrodków porozumiewania si´ na odleg∏oÊç,
w tym ze Êrodków komunikacji elektronicznej (§ 2). Na podstawie art. 1136 k.r.o.
przepisy oddzia∏u „Kontakty z dzieckiem” (art. 113 do 1135 k.r.o.) stosuje si´ odpowiednio do kontaktów rodzeƒstwa, dziadków, powinowatych w linii prostej, a tak˝e
innych osób, je˝eli sprawowa∏y one przez d∏u˝szy czas piecz´ nad dzieckiem.
Powy˝sza zmiana art. 113 k.r.o. rozstrzygn´∏a jednoznacznie istniejàce w jego
poprzednim brzmieniu wàtpliwoÊci co do tego, czy prawo do osobistych kontaktów ka˝dego z rodziców z dzieckiem wchodzi w zakres poj´cia w∏adzy rodzicielskiej przez wyraêne stwierdzenie, ˝e sà one niezale˝ne od w∏adzy rodzicielskiej.
Nie ma obecnie podstaw do konstruowania zapatrywania wyra˝anego uprzednio
w doktrynie (chocia˝ pozostajàcego w mniejszoÊci) oraz w uchwale sk∏adu 7 s´dziów SN z dnia 8 marca 2006, III CZP 98/05, OSNC 2006, Nr 10 158), ˝e w czasie
trwania w∏adzy rodzicielskiej nie wyst´puje odr´bne od niej prawo do kontaktów
osobistych. Orzeczenie o sposobie utrzymywanie przez osoby uprawnione
(na podstawie art. 1131 § 1 a tak˝e na podstawie art. 1136 k.r.o.) kontaktów z dzieckiem nie jest wi´c orzeczeniem w przedmiocie w∏adzy rodzicielskiej.
W post´powaniu nieprocesowym sk∏ad sàdu jest co do zasady jednoosobowy,
co wynika a contrario z art. 509 k.p.c. Przepis ten reguluje odmiennie sk∏ad sàdu
mi´dzy innymi w sprawach o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej, w których w pierwszej instancji sàd orzeka w sk∏adzie jednego s´dziego i dwóch ∏awników.
O tym, jaka sprawa jest sprawà o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej decyduje materialnoprawne okreÊlenie poj´cia ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej, które stanowi
taka ingerencja sàdu w jej wykonywanie, w wyniku której nast´puje zmiana w∏adzy
rodzicielskiej, polegajàca na zmniejszeniu jej zakresu w stosunku do przewidzianego
w art. 95 § 1 i 98 § 1 k.r.o. Z przepisów tych wynika, ˝e w∏adza rodzicielska obejmuje obowiàzek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobà i majàtkiem dziecka oraz wykonywanie uprawnieƒ i obowiàzków jego przedstawiciela ustawowego.
Mo˝na zgodziç si´ z tym, ˝e – jak podnosi Sàd Okr´gowy – orzeczenie o uregulowaniu kontaktów z osobà ma∏oletnia ingeruje we w∏adz´ rodzicielskà. Nale˝y
jednak odró˝niç „spraw´ o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej” od faktycznego
ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej, które jest skutkiem uregulowania przez sàd
kontaktów na podstawie art. 1136 k.r.o., tak jak w doktrynie odró˝nia si´ treÊç w∏adzy rodzicielskiej od jej wykonywania. Poniewa˝ prawo do osobistych kontaktów
z dzieckiem nie nale˝y do w∏adzy rodzicielskiej, zakres wchodzàcych w jej sk∏ad
uprawnieƒ nie doznaje ograniczeƒ na skutek uregulowania kontaktów osób wskazanych art. 1136 k.r.o. z osobà ma∏oletnià. Mo˝na natomiast uznaç, ˝e w nast´pstwie tego dochodzi do ograniczenia wykonywania w∏adzy rodzicielskiej.
Zakres w∏adzy rodzicielskiej, tak˝e w zakresie pieczy nad dzieckiem, jest niezale˝ny od tego, czy sàd ureguluje prawo do kontaktów z dzieckiem osobom wymienionym w art. 1136 k.r.o. Piecz´ rodzice sprawujà na zasadzie wy∏àcznoÊci. Wyko-

90

Rodzina i Prawo Nr 24 2013

Uchwa∏a SN z dnia 28 listopada 2012 r. (III CZP 74/12)

nywanie przez osoby bliskie prawa do kontaktów z dzieckiem jest wykonywaniem
przez nie w∏asnego prawa, a nie skutkiem „przeniesienia” pieczy nad osobà dziecka na ich rzecz. W∏adza rodzicielska ma bowiem niepodzielny charakter.
Orzeczenie sàdu w przedmiocie uregulowania kontaktów z dzieckiem nie modyfikuje w∏adzy rodzicielskiej. Regulujàc kontakty osób bliskich, okreÊlonych
w art. 1136 k.r.o., sàd nie ogranicza w∏adzy rodzicielskiej, ani prawa rodziców
do osobistych kontaktów z dzieckiem. Przyznanie osobom bliskim prawa do kontaktów, nie b´dàcego atrybutem w∏adzy rodzicielskiej nie mo˝e byç uznane za jej
ograniczenie. Osoby, których kontakty z dzieckiem zosta∏y przez sàd uregulowane
nie stajà si´ podmiotami w∏adzy rodzicielskiej.
Z tych wzgl´dów na podstawie art. 390 § 1 k.p.c., podj´to uchwa∏´ jak na wst´pie.
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Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 28 listopada 2012 r.
(III CZP 77/12)
W dniu 28 listopada 2012 r., po rozstrzygni´ciu zagadnienia prawnego przedstawionego przez przez Sàd Apelacyjny:
„Czy po uchyleniu ustawà z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks post´powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1804) art. 443
k.p.c. dopuszczalne jest wydanie w sprawie o rozwód na wniosek jednego z ma∏˝onków postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o zaspokojenie potrzeb rodziny obejmujàcego tak˝e koszty utrzymania pe∏noletnich dzieci?”
– Sàd Najwy˝szy podjà∏ uchwa∏´:
W sprawie o rozwód sàd mo˝e na wniosek jednego z ma∏˝onków orzec
o obowiàzku przyczyniania si´ do zaspokojenia w czasie trwania post´powania
potrzeb rodziny, tak˝e obejmujàcych koszty utrzymania pe∏noletnich dzieci.
Uzasadnienie
Przedstawione Sàdowi Najwy˝szemu do rozstrzygni´cia zagadnienie prawne
powsta∏o przy rozpoznawaniu przez Sàd Apelacyjny za˝alenia pozwanego na postanowienie Sàdu Okr´gowego o udzieleniu powódce w toku procesu o rozwód
zabezpieczenia roszczenia o zaspokojenie potrzeb rodziny obejmujàcych koszty
utrzymania niesamodzielnych jeszcze lecz pe∏noletnich dzieci stron.
Sàd Apelacyjny powzià∏ powa˝nà wàtpliwoÊç prawnà odnoÊnie do tego, czy
po uchyleniu art. 443 k.p.c. i zmianie modelu post´powania zabezpieczajàcego
w sprawach o rozwód, mo˝liwe jest orzekanie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia o zaspokojenie potrzeb rodziny w zakresie obejmujàcym doros∏e dzieci,
o którym sàd nie orzeka w wyroku rozwodowym.
Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:
Dokonana ustawà z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks post´powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1804) nowelizacja
przepisów o zabezpieczeniu zmieni∏a model post´powania zabezpieczajàcego
w sprawach o rozwód w nast´pstwie uchylenia przepisu art. 443 k.p.c., który w ramach tego post´powania nadawa∏ mu odr´bny charakter. Przepis ten koncentrowa∏ w jednym sàdzie ca∏oÊç spraw zwiàzanych z rozwodem, powierzajàc sàdowi
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prowadzàcemu te sprawy na czas ich trwania, orzekanie o wszelkich sprawach
rodziny. Postanowienia wydawane na podstawie art. 443 k.p.c. regulowa∏y obj´ty
nimi przedmiot rozstrzygni´cia na czas procesu ostatecznie (uchwa∏a SN z dnia
21 wrzeÊnia 1971 r., III CZP 43/71, OSNCP 1972, Nr 3, poz. 46, wyrok SN z dnia 8 listopada 1973 r., III CRN 245/73, OSNCP 1974, Nr 6, poz. 118). Na podstawie
art. 443 § 2 k.p.c. do postanowieƒ tych mia∏y odpowiednio zastosowanie przepisy
o post´powaniu zabezpieczajàcym. Dla przedmiotów obj´tych unormowaniem
art. 443 k.p.c. przewidziany w nich tryb by∏ trybem wy∏àcznym i przez czas trwania
procesu o rozwód wy∏àcza∏ rozpoznanie obj´tych nimi spraw w trybie zwyk∏ym
(uzasadnienie uchwa∏ Sàdu Najwy˝szego z dnia 15 kwietnia 1967 r., III CZP 23/67,
OSNCP 1967, Nr 11, poz. 195 i z dnia 21 wrzeÊnia 1971 r., III CZP 43/71, OSNCP
1972, Nr 3, poz. 46).
Na podstawie art. 443 k.p.c. sàd orzeka∏ na ˝àdanie jednego z ma∏˝onków lub
z urz´du mi´dzy innymi o obowiàzku ma∏˝onków przyczyniania si´ do zaspokojenia kosztów utrzymania rodziny przez czas trwania procesu.
Zgodnie z zachowujàcym aktualnoÊç stanowiskiem judykatury, ukszta∏towanym
jeszcze na gruncie art. 431 d.k.p.c. i przyj´tym nast´pnie tak˝e przy wyk∏adni
art. 443 k.p.c., w toku procesu o rozwód ma∏˝onek mo˝e dochodziç od wspó∏ma∏˝onka przyczyniania si´ do kosztów utrzymania pe∏noletniego dziecka stron, je˝eli
nie uzyska∏o ono jeszcze mo˝noÊci utrzymywania si´ samodzielnie i nie zawar∏o
ma∏˝eƒstwa (uchwa∏a sk∏adu siedmiu s´dziów Sàdu Najwy˝szego – zasada prawna z dnia 29 stycznia 1960 r., I CO 43/59, OSN 1960, Nr 3, poz. 66). Podstaw´ tego stanowiska stanowi poglàd, ˝e nie tylko dziecku przys∏uguje wzgl´dem ka˝dego z rodziców roszczenie alimentacyjne ale i ka˝demu z rodziców, je˝eli sà ma∏˝eƒstwem, przys∏uguje na podstawie art. 27 k.r.o. w∏asne roszczenie wzgl´dem wspó∏ma∏˝onka o przyczynianie si´ do utrzymania dziecka.
Zarówno w odniesieniu do zabezpieczenia dochodzonego w sprawie o rozwód
roszczenia alimentacyjnego ma∏oletniego dziecka, jak i zabezpieczenia roszczenia
ma∏˝onka wzgl´dem wspó∏ma∏˝onka o przyczynianie si´ do kosztów utrzymania
pe∏noletniego dziecka, w stanie prawnym obowiàzujàcym przed uchyleniem
art. 443 k.p.c., sàd orzeka∏ o prawach osoby, nieb´dàcej podmiotem procesu.
Przedmiot rozstrzygania na podstawie art. 443 k.p.c., o ile stanowi∏o go zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny, nie by∏ to˝samy z przedmiotem rozstrzygni´cia
w wyroku rozwodowym, który okreÊla art. 58 k.r.o.
Po uchyleniu art. 443 k.p.c. do spraw o rozwód majà wprost zastosowanie,
wprowadzone tà samà ustawà z dnia 2 lipca 2004 r. przepisy o zabezpieczeniu.
Do zagadnieƒ poprzednio uregulowanych przez art. 443 k.p.c., obecnie odnoszà
si´ przepisy art. 753, 755 i 756 k.p.c. Przepis art. 753 otrzyma∏ nowe brzmienie,
zgodnie z którym w sprawach o alimenty zabezpieczenie mo˝e polegaç na zobowiàzaniu obowiàzanego do zap∏aty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo
okreÊlonej sumy pieni´˝nej. U˝yte w nim poj´cie „spraw o alimenty” nale˝y rozu-
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mieç szeroko, jako obejmujàce tak˝e sprawy, w których zg∏oszone zosta∏o ˝àdanie
przyczyniania si´ do zaspokojenia potrzeb rodziny. W zmienionym modelu post´powania zabezpieczajàcego w sprawach o rozwód, nie przewiduje si´ zabezpieczenia roszczeƒ alimentacyjnych z urz´du, a wraz z uchyleniem § 2 art. 321 k.p.c.
wy∏àczona zosta∏a w post´powaniu zabezpieczajàcym w odniesieniu do roszczeƒ
alimentacyjnych mo˝liwoÊç orzekania ponad ˝àdanie.
Post´powanie zabezpieczajàce pozostaje w bezpoÊrednim i Êcis∏ym zwiàzku
z dochodzonym roszczeniem. U˝yte w art. 7301 k.p.c. poj´cie „roszczenia”, jako
przedmiotu zabezpieczenia nale˝y rozumieç szeroko, jako ka˝de uprawienie doznajàce ochrony prawnej, sytuacj´ prawnà danego przedmiotu lub roszczenie procesowe, b´dàce przedmiotem post´powania cywilnego, w zwiàzku z którym zabezpieczenie orzeczono. Zabezpieczenie udziela zg∏oszonemu roszczeniu tymczasowej ochrony na czas trwania post´powania. O zasadnoÊci zg∏oszonego i wczeÊniej
zabezpieczonego roszczenia sàd rozstrzyga ostatecznie w wyroku.
Roszczenie o dostarczanie rodzinie Êrodków utrzymania i majàce t´ samà podstaw´ prawnà roszczenie o alimenty mi´dzy ma∏˝onkami na czas procesu, nie jest
obj´te przedmiotem orzekania sàdu rozwodowego, który okreÊla art. 58 k.r.o. Obowiàzki ma∏˝onków w tym zakresie wygasajà bowiem wraz z ustaniem ma∏˝eƒstwa
[m.in. uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 13 lipca 2011 r., III CZP 39/11 (OSNC
2012, Nr 3, poz. 33)]. Nie stanowi prawnej kontynuacji tego obowiàzku, nieistniejàcy do czasu prawomocnego rozwiàzania ma∏˝eƒstwa przez rozwód, obowiàzek alimentacyjny ma∏˝onka, oparty na podstawie z art. 60 k.r.o. Âwiadczenie uiszczone
na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, zobowiàzujàcego do ∏o˝enia na rzecz ma∏˝onka kosztów utrzymania rodziny, w razie prawomocnego oddalenia w wyroku rozwodowym jego ˝àdania o zasàdzenie alimentów na podstawie art. 60 k.r.o. nie podlega zwrotowi, jako Êwiadczenie nienale˝ne (uchwa∏a Sàdu
Najwy˝szego z dnia 20 paêdziernika 2010 r., III CZP 59/10, OSNC 2011, Nr 5,
poz. 52, PPC 2012, Nr 2, s. 335 z glosà M. I˝ykowskiego).
Podzieliç nale˝y stanowisko wyra˝one w uzasadnieniu wymienionej uchwa∏y
Sàdu Najwy˝szego z dnia 20 paêdziernika 2010 r., III CZP 59/10, zaakceptowane
tak˝e w piÊmiennictwie, ˝e uchylenie przepisu art. 443 k.p.c. nie spowodowa∏o
zmiany szczególnego charakteru orzeczenia sàdu rozwodowego o zabezpieczeniu
roszczeƒ o przyczynianie si´ do zaspokojenia potrzeb rodziny, które zachowa∏o cech´ samoistnoÊci i ostatecznoÊci. Postanowienie to odrywa si´ od koƒczàcego
spraw´ o rozwód wyroku i nie podlega w nim weryfikacji, a jego kontrola odbywa
si´ w ramach post´powania zabezpieczajàcego. Poddanie rozpoznawanych w post´powaniu odr´bnym spraw o rozwód ogólnym regu∏om post´powania zabezpieczajàcego nie mo˝e bowiem prowadziç do eliminacji celu tego post´powania,
do którego w kontekÊcie zabezpieczenia odwo∏uje si´ art. 7301 § 2 k.p.c., wykraczajàcego poza sam tylko interes ma∏˝onków. Celem rozpoznanie sprawy o rozwód powinno byç uzyskanie rezultatu zgodnego z zasadami ochrony rodziny, do-
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bra ma∏oletnich dzieci i trwa∏oÊci ma∏˝eƒstwa (uchwa∏y 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 i z dnia 9 czerwca 1976 r., III CZP 46/75, OSNCP 1976, Nr 9, poz. 184).
Trafnie te˝ w piÊmiennictwie, które zaakceptowa∏o to zapatrywanie, podnosi si´
koniecznoÊç nowego podejÊcia do instytucji zabezpieczenia w jego obecnej postaci, w tym w szczególnoÊci do funkcji i celu post´powania zabezpieczajàcego. W ramach tego przychylnoÊç zyskuje poglàd, ˝e w pewnych sytuacjach zabezpieczenie mo˝e ró˝niç si´ co do sposobu od zaspokojenia roszczenia, a postanowienie
o zabezpieczeniu mo˝e antycypowaç orzeczenie co do istoty sprawy. Podstawowà
ideà post´powania zabezpieczajàcego ustawodawca uczyni∏ wzglàd na interes
prawny w jego udzieleniu, przez co przepis art. 7301 § 1 k.p.c. definiuje sytuacje,
gdy brak zabezpieczenia uniemo˝liwi lub powa˝nie utrudni wykonanie zapad∏ego
w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemo˝liwi lub powa˝nie utrudni osiàgni´cie celu post´powania. W tak szerokim poj´ciu „osiàgni´cia celu post´powania” mieÊci si´ zabezpieczenie roszczeƒ alimentacyjnych polegajàce na p∏aceniu
okreÊlonych kwot pieni´˝nych, a tak˝e regulowanie ró˝nych spraw zwiàzanych
z bytem rodziny w trakcie procesu rozwodowego.
Wzgl´dy te uzasadniajà przyj´cie, ˝e sàd rozwodowy mo˝e w toku post´powania dokonaç zabezpieczenia roszczenia o zaspokojenie potrzeb rodziny.
Wniosek taki uzasadnia tak˝e treÊç art. 445 k.p.c., realizujàcego po uchyleniu
art. 443 k.p.c., ten sam cel w postaci skupienia ca∏oÊci szeroko rozumianych spraw
o charakterze „alimentacyjnym” w sàdzie, przed którym toczy si´ sprawa o rozwód.
Sprawà o zaspokojenie potrzeb rodziny w rozumieniu art. 445 § 1 i 2 jest oparta na podstawie art. 27 k.r.o. sprawa z powództwa jednego ma∏˝onka przeciwko
drugiemu ma∏˝onkowi o wykonanie obowiàzku przyczyniania si´ do zaspokojenia
potrzeb rodziny przez p∏acenie w tym celu stosownych kwot. Celem obowiàzku alimentacyjnego z art. 27 k.r.o., który ma szerszy zakres ni˝ zwyk∏y obowiàzek alimentacyjny, jest uzyskanie od obojga ma∏˝onków Êrodków materialnych dla zapewnienia prawid∏owego funkcjonowania rodziny jako ca∏oÊci oraz zaspokojenia
uzasadnionych potrzeb jej poszczególnych cz∏onków, przy zachowaniu zasady
równej stopy ˝yciowej. Ma∏˝onek mo˝e wystàpiç przeciwko wspó∏ma∏˝onkowi z ˝àdaniem ustalenia obowiàzku dostarczania ma∏oletniemu dziecku Êrodków utrzymania i wychowania na podstawie art. 27 k.r.o. lub, jako przedstawiciel ustawowy
dziecka, mo˝e ˝àdaç zasàdzenia alimentów na jego rzecz w oparciu o art. 128
i n. k.r.o. Uwzgl´dniajàc powództwo oparte na podstawie z art. 27 k.r.o. sàd zasàdza od ma∏˝onka uchylajàcego si´ od wykonywania obcià˝ajàcego go obowiàzku
∏àcznà kwot´ na zaspokojenie potrzeb ca∏ej rodziny. Ma∏˝onek, który wyst´puje
z takim roszczeniem lub z wnioskiem o jego zabezpieczenie dzia∏a w imieniu w∏asnym, a nie w imieniu dzieci, których potrzeby – tak˝e gdy sà pe∏noletnie lecz niesamodzielne finansowo i obowiàzek ich utrzymani obcià˝a rodziców – pokrywaç
ma zasàdzona kwota. Zmiana stanu prawnego i uchylenie art. 443 k.p.c. pozosta-
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je wi´c bez wp∏ywu na mo˝liwoÊç wydania w sprawie o rozwód postanowienia
o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia o zaspokojenie potrzeb rodziny obejmujàcego koszty utrzymania pe∏noletnich dzieci.
Udzielenie zabezpieczenia w zakresie kosztów utrzymania rodziny nie wymaga
zg∏oszenia ˝àdania ich zasàdzenia, wystarczajàcy jest sam wniosek o zabezpieczenie. Wniosek mo˝e byç, zgodnie z art. 730 § 2 k.p.c., z∏o˝ony przed wytoczeniem powództwa o rozwód, w trakcie trwania procesu – w inicjujàcym go pozwie
lub póêniej przed sàdami obu instancji. Aktualny pozostaje, w odniesieniu do omawianej problematyki, zasadniczy dorobek orzecznictwa i piÊmiennictwa jaki
ukszta∏towa∏ si´ w czasie obowiàzywania art. 443 k.p.c. i poprzedzajàcego go
art. 431 d. k.p.c. Wy∏àczenie w toku sprawy o rozwód, wszcz´cia odr´bnego post´powania o zaspokojenie potrzeb rodziny, co do Êwiadczeƒ za okres od wytoczenia powództwa o rozwód wynika wprost z art. 445 § 1 k.p.c. Pozew lub wniosek
o zabezpieczenie w takiej sprawie podlega przekazaniu do sàdu rozpoznajàcego
spraw´ o rozwód, w celu rozstrzygni´cia wed∏ug przepisów o post´powaniu zabezpieczajàcym.
Przepis art. 445 § 1 k.p.c. rozstrzyga sytuacj´ zbiegu okreÊlonych w nim, toczàcych si´ ju˝ post´powaƒ z post´powaniem rozwodowym i nie ogranicza w ˝aden
sposób mo˝liwoÊci zg∏oszenia wniosku o udzielenie zabezpieczenia bezpoÊrednio
w sprawie o rozwód, a z uwagi na wy∏àczenie mo˝liwoÊci wytaczania powództwa
w przedmiocie w nim opisanym w trakcie sprawy o rozwód, w ramach okreÊlonej
nim sekwencji czasowej, wprost nakazuje taki tryb post´powania. Przepis art. 445
§ 1 k.p.c. nie ma zastosowania do spraw o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty, wszcz´tych w czasie trwania procesu o rozwód, lecz dotyczàcych Êwiadczeƒ
za okres poprzedzajàcy wszcz´cie tych spraw.
Z tych wzgl´dów Sàd Najwy˝szy, na podstawie art. 390 § 1 k.p.c. podjà∏ uchwa∏´ jak na wst´pie.
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Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 28 listopada 2012 r.
(III CSK 17/12)
W sprawie z wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej w M oraz Gminnej
Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w K przy uczestnictwie AL
o zastosowanie obowiàzku poddania si´ leczeniu odwykowemu, po rozpoznaniu
na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 28 listopada 2012 r. skargi kasacyjnej uczestnika od postanowienia Sàdu Okr´gowego z dnia 13 paêdziernika 2011 r., Sàd Najwy˝szy uchyli∏ zaskar˝one postanowienie, jednoczeÊnie formu∏ujàc tez´:
„Wymagane przez przepisy art. 24 w zw. z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi (jednolity tekst: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm.), przes∏anki medyczna i spo∏eczna do zastosowania obowiàzku poddania si´ leczeniu odwykowemu, muszà istnieç w chwili wydawania postanowienia co do istoty sprawy.
W razie jednak zaprzestania przez osob´ uzale˝nionà od alkoholu negatywnych zachowaƒ wyczerpujàcych przes∏ank´ spo∏ecznà, przed merytorycznym
rozstrzygni´ciem, sàd powinien oceniç przyczyny i trwa∏oÊç takiej zmiany.”.
Uzasadnienie
W uwzgl´dnieniu wniosków Prokuratora Rejonowego w M i Gminnej Komisji
Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w K, Sàd Rejonowy w M, postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2011 r., orzek∏ wobec uczestnika AL obowiàzek poddania
si´ leczeniu odwykowemu w stacjonarnym zak∏adzie leczenia odwykowego,
przy czym do czasu uzyskania stosownego skierowania, na∏o˝y∏ na niego obowiàzek podj´cia i kontynuowania terapii w warunkach niestacjonarnego zak∏adu leczenia odwykowego.
Powy˝sze rozstrzygni´cie Sàd pierwszej instancji opar∏ na nast´pujàcych ustaleniach faktycznych. Uczestnik wykazuje objawy zespo∏u uzale˝nienia od alkoholu
w postaci osiowych symptomów, jak silne, natr´tne pragnienie spo˝ywania alkoholu, brak kontroli zachowaƒ pod wp∏ywem alkoholu, narastajàce i post´pujàce zaniedbywanie alternatywnych êróde∏ przyjemnoÊci i zainteresowaƒ oraz nadu˝ywanie alkoholu, pomimo oczywistej wiedzy o jego szkodliwoÊci dla zdrowia. W zwiàzku z tym wymaga obj´cia go obowiàzkiem leczenia odwykowego w warunkach niestacjonarnego zak∏adu lecznictwa odwykowego, a gdyby taka forma terapii okaza∏a si´ nieskuteczna, powinien si´ leczyç w warunkach stacjonarnych. Uczestnik neguje jednak problem uzale˝nienia od alkoholu i nie chce dobrowolnie poddaç si´
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leczeniu. B´dàc pod wp∏ywem alkoholu, wszczyna∏ awantury, wyzywa∏ ˝on´ EL,
przejawia∏ agresj´ wobec niej, tak˝e w obecnoÊci dzieci. W ich domu, w 2009 r.,
mia∏y miejsce dwie interwencje Policji.
Wyrokiem z dnia 20 lipca 2010 r. Sàd Rejonowy umorzy∏ warunkowo – na okres
próby wynoszàcy 2 lata – post´powanie karne przeciwko uczestnikowi, oskar˝onemu o to, ˝e w okresie od listopada 2007 r. do 2 grudnia 2009 r. zn´ca∏ si´ fizycznie
i psychicznie nad swojà ˝onà w ten sposób, i˝ wszczyna∏ awantury w miejscu zamieszkania, w trakcie których kopa∏ jà, dusi∏, wyp´dza∏ z domu, grozi∏ pozbawieniem ˝ycia oraz ubli˝a∏ s∏owami powszechnie uznanymi za obel˝ywe. Ponadto Sàd
zobowiàza∏ go do powstrzymania si´ od nadu˝ywania alkoholu oraz od kontaktów
z ˝onà w stanie nietrzeêwym.
Uczestnik pozostaje z EL w zwiàzku ma∏˝eƒskim od 22 lat. Majà dwóch synów,
starszego T, który za∏o˝y∏ w∏asnà rodzin´, oraz ma∏oletniego P, w stosunku do
którego uczestnik ma orzeczony obowiàzek alimentacyjny w kwocie 600 z∏ miesi´cznie. Synowie sà zwiàzani emocjonalnie z uczestnikiem.
Od 2007 r. AL przebywa na emeryturze. Cierpi na przewlek∏y pourazowy ból g∏owy, chorob´ zwyrodnieniowà kr´gos∏upa oraz dyskopati´. Mieszka we wspólnym
domu z ˝onà, ale cz´sto nocuje u swojej matki. ˚ona uczestnika mia∏a prób´ samobójczà i z tego wzgl´du uczestniczy w terapii grupowej organizowanej przez
Poradni´ Zdrowia Psychicznego.
W tych okolicznoÊciach Sàd Rejonowy uzna∏, i˝ zachodzà przes∏anki do na∏o˝enia na uczestnika obowiàzku poddania si´ leczeniu odwykowemu, gdy˝ jest osobà uzale˝nionà od alkoholu i wskutek tego powoduje rozk∏ad ˝ycia rodzinnego.
W ocenie Sàdu pierwszej instancji, AL powinien odbywaç przymusowe leczenie
odwykowe w warunkach stacjonarnego zak∏adu. Majàc jednak na uwadze odleg∏e
terminy leczenia, wyznaczane przez szpitale, uzna∏, ˝e do czasu otrzymania skierowania celowe jest zobowiàzanie go do podj´cia leczenia w warunkach ambulatoryjnych.
W wyniku apelacji uczestnika Sàd Okr´gowy zaskar˝onym postanowieniem
z dnia 13 paêdziernika 2011 r. zmieni∏ orzeczenie Sàdu Rejonowego, stosujàc wobec uczestnika obowiàzek poddania si´ leczeniu odwykowemu, ale w niestacjonarnym zak∏adzie lecznictwa odwykowego. W pozosta∏ym zakresie apelacja zosta∏a oddalona.
Sàd drugiej instancji w pe∏ni podzieli∏ stanowisko Sàdu pierwszej instancji w zakresie istnienia przes∏anek do zastosowania wobec uczestnika przymusowego leczenia. Zwróci∏ uwag´, ˝e co prawda ostatnie awantury domowe wywo∏ane przez
niego pod wp∏ywem alkoholu mia∏y miejsce w 2009 r., to jednak w ocenie Sàdu
Okr´gowego równie˝ i po tej dacie odurza∏ si´ alkoholem i w takim stanie wraca∏
do domu, co mia∏o negatywny wp∏yw na psychik´ i prawid∏owy rozwój ma∏oletniego syna stron. Natomiast w zakresie rodzaju orzeczonego przez Sàd Rejonowy zak∏adu leczenia odwykowego Sàd drugiej instancji uzna∏, i˝ zgromadzony w sprawie
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materia∏ dowodowy w postaci opinii dwóch zespo∏ów bieg∏ych jednoznacznie przemawia∏ za zastosowaniem w stosunku do AL leczenia odwykowego w zak∏adzie
niestacjonarnym.
W skardze kasacyjnej opartej na obu podstawach zaskar˝enia uczestnik domaga si´ uchylenia postanowienia Sàdu Okr´gowego i poprzedzajàcego postanowienia Sàdu Rejonowego, a w konsekwencji przekazania sprawy do ponownego rozpoznania Sàdowi pierwszej instancji, ewentualnie orzeczenia co do istoty sprawy
i oddalenie wniosków Prokuratora Rejonowego w M oraz Gminnej Komisji Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych w K.
W ramach pierwszej podstawy zarzuci∏ naruszenie art. 26 ust. 1 w zw. z art. 24 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowywaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu
alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zm. – zwana dalej
u.w.t.p.a.), polegajàce na przyj´ciu, i˝ przes∏anka uzasadniajàca zobowiàzanie
do podj´cia obowiàzkowego leczenia w stacjonarnym lub niestacjonarnym zak∏adzie
leczenia odwykowego, musi wyst´powaç w chwili orzekania, a pomimo tego zastosowanie tych przepisów do stanu faktycznego nie wyst´pujàcego w czasie orzekania.
W ramach drugiej podstawy kasacyjnej zarzuci∏ naruszenie art. 382 k.p.c. w zw.
z art. 233 § 1 k.p.c., art. 328 § 2 k.p.c., art. 391 § 1 k.p.c., art. 316 § 1 k.p.c. i art. 13
§ 2 k.p.c., polegajàce na dokonaniu przez Sàd drugiej instancji uzupe∏niajàcych
ustaleƒ faktycznych bez przeprowadzenia post´powania dowodowego, a tak˝e
niewyjaÊnienie przyczyn pomini´cia wyników wywiadów kuratora przeprowadzonych w sprawie karnej po wyroku warunkowo umarzajàcym post´powanie w stosunku do uczestnika; art. 236 k.p.c., art. 217 § 2 k.p.c., art. 224 § 2 k.p.c., art. 286
k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c., art. 382 k.p.c., art. 381 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.,
przez nierozpoznanie wniosku o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów z zeznaƒ jego synów, na okolicznoÊç jego stosunku do obowiàzków rodzinnych, zwiàzanych z wychowywaniem i pomocà synom oraz poprawnych relacji, panujàcych
obecnie w rodzinie, jak równie˝ na okolicznoÊç sprawowania przez niego opieki
nad swojà matkà SL, a ponadto przez pomini´cie dowodu z uzupe∏niajàcego przes∏uchania bieg∏ych psychologów i psychiatrów, wydajàcych pisemne opinie,
na okolicznoÊç ustalenia czy objawy neurologiczne uczestnika, przejawiajàce si´
w dr˝eniu ràk i negatywnej próbie Romberga, pozostajà w zwiàzku z urazami g∏owy, jakich dozna∏, czy te˝ sà objawami nadu˝ywania alkoholu; art. 378 § 1 k.p.c.
w zw. z art. 13 § 2 k.p.c., przez pomini´cie zarzutów apelacyjnych naruszenia przez
Sàd pierwszej instancji art. 233 § 1 k.p.c., art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.
Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:
Przymusowe leczenie odwykowe jest wyjàtkiem od zasady dobrowolnoÊci
poddania si´ takiemu leczeniu przez osoby uzale˝nione od alkoholu (art. 21
ust. 2 u.w.t.p.a.). Zgodnie z art. 26 ust. 1 w zw. z art. 24 u.w.t.p.a., orzeczenie
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o zastosowaniu obowiàzku poddania si´ leczeniu w zak∏adzie lecznictwa odwykowego mo˝e zapaÊç w stosunku do osób, które w zwiàzku z nadu˝ywaniem alkoholu powodujà rozk∏ad ˝ycia rodzinnego, demoralizujà ma∏oletnich, uchylajà
si´ od pracy albo systematycznie zak∏ócajà spokój lub porzàdek publiczny. Z treÊci powy˝szych przepisów wynika, i˝ do orzeczenia przymusowego leczenia odwykowego konieczne jest zaistnienie kumulatywnie przes∏anki medycznej (nadu˝ywanie alkoholu) oraz przes∏anki spo∏ecznej w postaci choçby jednego z wymienionych w art. 24 u.w.t.p.a. negatywnych zachowaƒ, wymierzonych w bezpieczeƒstwo i porzàdek publiczny, wzgl´dnie w prawa i wolnoÊci innych osób. Zatem z punktu widzenia normatywnego stosowanie przymusowego leczenia osób
uzale˝nionych od alkoholu le˝y przede wszystkim w interesie spo∏ecznym i ma
s∏u˝yç usuni´ciu zagro˝enia ze strony takich osób w sferze ˝ycia rodzinnego
i spo∏ecznego. Nie ma natomiast podstaw prawnych do umieszczenia osoby
nadu˝ywajàcej alkoholu w zak∏adzie lecznictwa odwykowego wy∏àcznie przez
wzglàd na jej interes, jeÊli swoim zachowaniem nie realizuje przes∏anki spo∏ecznej poprzez powodowanie rozk∏adu ˝ycia rodzinnego, demoralizacj´ ma∏oletnich, uchylanie si´ od pracy, czy systematyczne zak∏ócanie spokoju i porzàdku
publicznego (zob. postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 9 listopada
2007 r., V CSK 241/07, OSNC-ZD 2009/1/1, uzasadnienie wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2006 r., K 43/05, OTK-A 2006/7/78 oraz uzasadnienie
postanowienia Sàdu Najwy˝szego z dnia 4 paêdziernika 1972 r., III CRN 222/72,
OSPiKA 1973/11/220, wydanego na gruncie art. 13 poprzednio obowiàzujàcej
ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu, Dz. U. Nr 69, poz. 434
ze zm., b´dàcego odpowiednikiem art. 24 u.w.t.p.a.).
Obie przes∏anki (medyczna i spo∏eczna) wymagane do zastosowania przymusowego leczenia odwykowego muszà wyst´powaç w chwili orzekania co do istoty sprawy przez sàdy meriti. Nie oznacza to jednak, ˝e zaniechanie przez osob´ uzale˝nionà od alkoholu na pewien czas przed wydaniem rozstrzygni´cia, negatywnych
zachowaƒ podpadajàcych pod norm´ zawartà w przepis art. 24 u.w.t.p.a. niweczy
merytorycznà zasadnoÊç ˝àdania orzeczenia obowiàzku poddania si´ leczeniu odwykowemu. Rozpoznajàc wniosek w tym przedmiocie, sàd powinien oceniç, czy
tego rodzaju zmiana w zachowaniu ma charakter trwa∏y, czy jedynie tymczasowy, powodowany mo˝liwoÊcià uwzgl´dnienia ˝àdania. Przy tej ocenie znaczenie majà
okres, przez jaki osoba nadu˝ywajàca alkoholu nie narusza porzàdku publicznego
wzgl´dnie praw i wolnoÊci innych osób, oraz przyczyny zmiany jej post´powania.
Sàd Okr´gowy uzna∏, i˝ spe∏nione sà obie ustawowe przes∏anki. Zauwa˝y∏, ˝e co
prawda ostatnie awantury wywo∏ane przez uczestnika pod wp∏ywem alkoholu mia∏y miejsce w 2009 r. (tj. jeszcze przed wszcz´ciem niniejszego post´powania), jednak tak˝e i póêniej zachowywa∏ si´ negatywnie, a w szczególnoÊci wprawia∏ si´
w odurzenie alkoholowe i w takim stanie wraca∏ do domu, co mia∏o negatywny
wp∏yw na psychik´ i prawid∏owy rozwój jego ma∏oletniego syna. Uczestnik trafnie
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zarzuca w skardze kasacyjnej, i˝ w uzasadnieniu zaskar˝onego postanowienia Sàd
drugiej instancji nie wskaza∏ konkretnych dowodów na poparcie uzupe∏niajàcych
ustaleƒ w stosunku do ustaleƒ faktycznych sàdu pierwszej instancji. W zwiàzku
z tym w tej cz´Êci nie jest mo˝liwe przeprowadzenie kontroli kasacyjnej motywów
Sàdu Okr´gowego. Zgodnie z art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. i art. 13
§ 2 k.p.c., uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy powinno w zakresie
podstawy faktycznej rozstrzygni´cia zawieraç ustalenie faktów, które sàd uzna∏
za udowodnione, wskazanie dowodów, na których si´ opar∏ i przyczyn, dla których
innym dowodom odmówi∏ wiarygodnoÊci. Uchybienie to mog∏o mieç istotny wp∏yw
na wynik sprawy, gdy˝ jak wspomniano, przes∏anki zastosowania przymusowego
leczenia odwykowego powinny wyst´powaç w chwili orzekania (por. te˝ uzasadnienie powo∏anego postanowienia Sàdu Najwy˝szego z dnia 9 listopada 2007 r.,
V CSK 241/07).
Wed∏ug ugruntowanego orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego, sporzàdzenie uzasadnienia orzeczenia w sposób nie w pe∏ni odpowiadajàcy stawianym mu wymogom mo˝e stanowiç usprawiedliwionà podstaw´ skargi kasacyjnej wtedy, gdy
przedstawione w nim motywy nie pozwalajà na przeprowadzenie jego kontroli kasacyjnej (por. niepubl. postanowienia z dnia 8 marca 2012 r., III CSK 209/11, z dnia
4 stycznia 2007 r., V CSK 364/06 oraz z dnia 24 lutego 2006 r., II CSK 136/05).
Orzekanie w przedmiocie przymusowego leczenia stanowi ingerencj´ w prawa
i wolnoÊci osoby, której dotyczy wniosek, a w zwiàzku z tym post´powanie dowodowe majàce na celu weryfikacj´ przes∏anek z art. 24 u.w.t.p.a. powinno byç przeprowadzone szczególnie wnikliwie. Zwraca∏ na to uwag´ Sàd Najwy˝szy ju˝
na gruncie poprzednio obowiàzujàcej ustawy z 10 grudnia 1959 r. (postanowienie
z dnia 6 listopada 1963 r., III CR 268/63, OSNCP, 1964/12/259).
Sàd drugiej instancji dysponowa∏ aktami Sàdu Rejonowego w M (II K 64/10),
w których znajdujà si´ sprawozdania kuratora spo∏ecznego z dnia 30 sierpnia
2010 r. i z dnia 3 lutego 2011 r., odnoÊnie zachowania uczestnika po wyroku warunkowo umarzajàcym przeciwko niemu post´powanie, z których wynika, ˝e nie narusza on porzàdku prawnego (k. 86–88, 90–92). Sàdy obu instancji pomin´∏y te dowody, mimo stosownego wniosku uczestnika zg∏oszonego jeszcze na etapie post´powania przed Sàdem pierwszej instancji (k. 69) i zarzutu apelacyjnego w tej materii.
Zwa˝ywszy na te dowody, które nie potwierdzajà negatywnego zachowania
uczestnika w stosunku do cz∏onków najbli˝szej rodziny (˝ony i ma∏oletniego syna)
od 2 grudnia 2009 r., istnia∏a te˝ podstawa do uwzgl´dnienia, przez Sàd Okr´gowy, który wyda∏ zaskar˝one orzeczenie 13 paêdziernika 2011 r., wniosku o przes∏uchanie w charakterze Êwiadków synów uczestnika, na okolicznoÊç jego zachowania w stosunku do cz∏onków rodziny.
Z tych wzgl´dów za uzasadnione nale˝a∏o uznaç zarzuty naruszenia przez Sàd
drugiej instancji art. 382 k.p.c., art. 381 k.p.c. w zw. z art. 217 § 2 k.p.c. i art. 13 § 2
k.p.c., które mog∏o mieç istotny wp∏yw na wynik sprawy.
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Nie mo˝na natomiast zgodziç si´ z zarzutami skargi dotyczàcymi stwierdzenia
u uczestnika uzale˝nienia od alkoholu. Przes∏ank´ medycznà Sàdy obu instancji
ustali∏y na podstawie opinii dwóch zespo∏ów bieg∏ych sàdowych. W tej kwestii uzasadnienie zaskar˝onego postanowienia w pe∏ni odpowiada wymogom stawianym
przez przepis art. 328 § 2 k.p.c. Sàd drugiej instancji, podzielajàc ocen´ dowodów
dokonanà przez Sàd pierwszej instancji, uzupe∏ni∏ jà o w∏asnà analizà. WyjaÊni∏,
dlaczego nie by∏o konieczne uzupe∏nienie opinii bieg∏ych sàdowych.
Przepisy art. 24 w zw. z art. 26 ust. 1 u.w.t.p.a. przewidujà interwencj´ publicznà w sytuacji, gdy sposób ˝ycia osoby uzale˝nionej od alkoholu, odmawiajàcej
poddania si´ leczeniu odwykowemu, powoduje rozk∏ad po˝ycia ma∏˝eƒskiego.
Spe∏niajà wi´c funkcj´ prewencyjnà i ochronnà, w tym znaczeniu, ˝e zmierzajà
do usuni´cie stanu zagro˝enia, ze strony takiej osoby w sferze ˝ycia rodzinnego
i spo∏ecznego. Celem tego przepisu nie jest stymulowanie osoby nadu˝ywajàcej
alkoholu – poprzez poddanie jej obowiàzkowi leczenia odwykowego – do nawiàzania zerwanego po˝ycia ma∏˝eƒskiego.
W konsekwencji stwierdziç trzeba, ˝e w ustalonym stanie faktycznym, który
w zakresie, w jakim poddaje si´ kontroli kasacyjnej, wià˝e Sàd Najwy˝szy, istnia∏y
podstawy do przyj´cia istnienia przes∏anki medycznej, jednak w chwili wydania zaskar˝onego postanowienia, nie zosta∏a spe∏niona przes∏anka spo∏eczna. W zwiàzku z tym, orzekajàc o zastosowaniu wobec uczestnika obowiàzku poddania si´ leczeniu w zak∏adzie lecznictwa odwykowego, Sàd Okr´gowy naruszy∏ art. 24 w zw.
z art. 26 ust. 1 u.w.t.p.a.
Majàc na wzgl´dzie powy˝sze, Sàd Najwy˝szy orzek∏ na podstawie art. 39815 § 1
k.p.c. w zw. z art. 108 § 2 k.p.c., art. 39821 k.p.c. i art. 13 § 2 k.p.c.
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(IV CZ 1/13)
Dnia 27 lutego 2013 r., w sprawie nieletniego RB o czyn karalny z art. 177 § 1
i in. k.k. rozpoznawanej na skutek za˝alenia RB na postanowienie Sàdu Okr´gowego w L., Sàd Najwy˝szy oddali∏ za˝alenie, formu∏ujàc jednoczeÊnie tez´:
„Niedopuszczalna jest skarga kasacyjna od postanowienia sàdu drugiej
instancji w przedmiocie orzeczenia Êrodka wychowawczego w stosunku do
nieletniego w zwiàzku z pope∏nieniem czynu karalnego (art. 519-1 § 1 k.p.c.).”.
Uzasadnienie
Zaskar˝onym postanowieniem Sàd Okr´gowy w L. odrzuci∏ skarg´ kasacyjnà
RB od postanowienia tego Sàdu oddalajàcego jego apelacj´ od postanowienia Sàdu Rejonowego w RP z dnia 26 czerwca 2012 r., którym zastosowano wobec niego Êrodki wychowawcze, jako niedopuszczalnà. Sàd Okr´gowy uzna∏, ˝e zgodnie
z art. 59 § 2 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. (j. t. Dz. U. z 2010 r. Nr 33,
poz. 178 ze zm., dalej – „u.p.s.n.”) post´powanie odwo∏awcze toczy si´ na podstawie przepisów Kodeksu post´powania cywilnego, z zachowaniem przepisów tej
ustawy o post´powaniu opiekuƒczo-wychowawczym, je˝eli wobec nieletniego zastosowano Êrodek wychowawczy. DopuszczalnoÊç zatem skargi kasacyjnej podlega badaniu w oparciu o podstawy zawarte w art. 5191 k.p.c. Zaskar˝one postanowienie nie nale˝y do kategorii orzeczeƒ wymienionych w tym przepisie, nie dotyczy
go regulacja obj´ta § 2, jak te˝ nie ma przepisu szczególnego, przewidujàcego dopuszczalnoÊç tego Êrodka zaskar˝enia. Przedmiot rozstrzygni´cia nie zosta∏ obj´ty zakresem poj´ciowym prawa osobowego.
W za˝aleniu skar˝àcy zarzuci∏ obraz´ przepisów post´powania przez b∏´dne
przyj´cie, ˝e nie znajduje zastosowania art. 5191 § 1 k.p.c. do postanowieƒ orzekajàcych o odpowiedzialnoÊci nieletnich za zarzucane im czyny i stosujàcych wobec
nich Êrodki wychowawcze, poniewa˝ nie mieszczà si´ one w zakresie poj´cia
spraw osobowych. Domaga∏ si´ w istocie uchylenia postanowienia.
Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:
Za˝alenie nie zas∏ugiwa∏o na uwzgl´dnienie.
Wniesiona skarga kasacyjna dotyczy postanowienia oddalajàcego apelacj´
od postanowienia Sàdu pierwszej instancji w przedmiocie zastosowania wobec
nieletniego Êrodków wychowawczych w postaci nadzoru kuratora sàdowego i zakazu prowadzenia pojazdów na podstawie art. 6 pkt 5 i 7 ustawy z dnia 26 paê-
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dziernika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich. Do post´powania w tego
rodzaju sprawie stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania cywilnego – trybu nieprocesowego, poza wskazanymi w nim kwestiami zwiàzanymi z post´powaniem dowodowym, dzia∏aniem obroƒcy i post´powaniem poprawczym.
W art. 59 § 2 u.p.s.n. zawarte zosta∏o odes∏anie, w zakresie post´powania odwo∏awczego, do przepisów Kodeksu post´powania cywilnego, z uwzgl´dnieniem
przepisów ustawy o post´powaniu opiekuƒczo-wychowawczym. Wymieniona ustawa nie reguluje problematyki dopuszczalnoÊci skargi kasacyjnej, a z art. 58
i nast´pnych przepisów rozdzia∏u siódmego wynika, ˝e post´powanie odwo∏awcze
dotyczy post´powania przed sàdem drugiej instancji. Ocena zatem dopuszczalnoÊci skargi kasacyjnej dokonywana jest w oparciu o art. 5191 k.p.c. Unormowanie
obj´te § 1 dozwala na wniesienie tego Êrodka w odniesieniu do postanowieƒ orzekajàcych co do istoty sprawy oraz postanowieƒ w przedmiocie odrzucenia wniosku
i umorzenia post´powania koƒczàcych post´powanie w sprawie – w sprawach
z zakresu prawa osobowego, rzeczowego i spadkowego, zastrzegajàc mo˝liwoÊç
wy∏àczenia jej przepisem szczególnym, co dokonane zosta∏o w § 4. Nie zosta∏y wymienione w art. 5191 § 1 k.p.c. sprawy nieletnich, wobec których zastosowano Êrodki wychowawcze, w zwiàzku z pope∏nieniem czynu karalnego. W literaturze przyj´te zosta∏o, ˝e poj´cie prawa osobowego odnosi si´ do tych dziedzin prawa, które
zajmujà si´ osobami fizycznymi i prawnymi, regulujàc ich status, zdolnoÊç prawnà,
zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, zapewniajàc ochron´ ich dóbr osobistych w uj´ciu art. 23, 24 i 43 k.c. Do spraw z tego zakresu zaliczane sà sprawy: o uznanie
za zmar∏ego, stwierdzenie zgonu, ubezw∏asnowolnienie, przewidziane przepisami:
ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz. U.
z 2011 r. Nr 231, poz. 1375), ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 o wychowaniu
w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473
ze zm.), ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. 2012
Nr 161), jak i poprzednio obowiàzujàcej ustawy z dnia 15 lutego 1962 r., ustawy
z dnia 28 wrzeÊnia 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2004 r.
Nr 161, poz. 1688 ze zm.), ustawy z dnia 17 paêdziernika 2008 r. o zmianie imion
i nazwisk (Dz. U. Nr 220, poz. 1414). Skoro przedmiotem regulacji ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich jest zapobieganie i zwalczanie demoralizacji w stosunku do osób, które nie ukoƒczy∏y 18 lat, post´powanie w sprawach o czyny karalne oraz wykonywanie Êrodków wychowawczych lub poprawczych, to nie ma
podstaw do uznania, ˝e reguluje ona materi´ zwiàzanà z prawem osobowym
w przytoczonym rozumieniu. Sàd Najwy˝szy w sk∏adzie rozpoznajàcym za˝alenie
podziela trafny poglàd, wyra˝ony w tej mierze przez Sàd Najwy˝szy w postanowieniach z dnia 30 maja 2001 r., III CKN 155/01, OSNC 2002 Nr 2, poz. 21; z dnia
17 maja 2002 r., I CZ 46/02, niepubl. Za pozbawione racji uznaç trzeba stanowisko
˝alàcego si´ o zastosowaniu w odniesieniu do z∏o˝onej skargi kasacyjnej analogii
do przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, poniewa˝ i w tej ustawie
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zamieszczone zosta∏o odniesienie do Kodeksu post´powania cywilnego w zakresie toku post´powania, zaÊ ochrona dóbr osobistych odnosi si´ równie˝ do nieletniego wobec którego zastosowano Êrodki wychowawcze. Nie ma podstaw do stosowania analogii w zakresie dopuszczalnoÊci skargi kasacyjnej. Nie decyduje
o niej odes∏anie do przepisów regulujàcych, w ramach post´powania cywilnego,
post´powanie nieprocesowe, skoro art. 5191 k.p.c. uzale˝nia mo˝liwoÊç wniesienia
skargi kasacyjnej od przedmiotu orzeczenia odnoszonego do wymienionych w § 1
dziedzin prawa materialnego. Nieporozumieniem jest argument, ˝e orzeczenie
o zastosowaniu Êrodka wychowawczego narusza dobra osobiste nieletniego, a zatem powinno byç poddane takiej samej kontroli sàdowej, jak ochrona dobra osobistego na gruncie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, poniewa˝ sà to zupe∏nie odmienne regulacje, których porównywanie w rozpoznawanej sprawie nie
jest celowe ani uzasadnione. Sprawy z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego podlegajà rozpoznaniu tak˝e w post´powaniu kasacyjnym, bo jej materialnoprawne uregulowania zaliczane sà do prawa osobowego. Podobnie z resztà
jak w sprawie obj´tej postanowieniem Sàdu Najwy˝szego z dnia 20 kwietnia
2011 r., I CZ 21/11, OSNC-ZD 2012, Nr 2, poz. 32, w której powsta∏ problem statusu fundacji jako osoby prawnej.
Z powy˝szych wzgl´dów za˝alenie jako pozbawione uzasadnionych podstaw
Sàd Najwy˝szy oddali∏ na podstawie art. 39814 w zwiàzku z art. 3941 § 3 i art. 13 § 2
k.p.c.
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Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 7 marca 2013 r.
(II CSK 411/12)
Dnia 7 marca 2013 r., w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa, Sàd Najwy˝szy –
po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Cywilnej w dniu 7 marca 2013 r. skargi kasacyjnej powoda od postanowienia Sàdu Okr´gowego w K. z dnia 26 stycznia 2012 r.
– uchyli∏ zaskar˝one postanowienie oraz postanowienie Sàdu Rejonowego w K.
z dnia 28 listopada 2011 r. i przekaza∏ temu Sàdowi spraw´ do ponownego rozpoznania, formu∏ujàc jednoczeÊnie tez´:
„Nie zachodzi powaga rzeczy osàdzonej w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa, w której by∏y mà˝ matki dziecka, nieb´dàcy biologicznym ojcem dziecka, powo∏a∏ – poza zdarzeniami, które uzasadnia∏y w sprawie prawomocnie
osàdzonej oddalenie powództwa na podstawie art. 5 k.c. – nowe okolicznoÊci,
˝àdajàc ich oceny w p∏aszczyênie zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego.”.
Uzasadnienie
Sàd Okr´gowy w K. postanowieniem z dnia 26 stycznia 2012 r. oddali∏ za˝alenie na postanowienie Sàdu Rejonowego w K. z dnia 28 listopada 2011 r., odrzucajàce na podstawie art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. pozew o zaprzeczenie ojcostwa, wniesiony przez ZK w dniu 8 sierpnia 2011 r. przeciwko AK (urodzonej w dniu 25 listopada 1992 r.) i jej matce DP.
Wed∏ug dokonanych ustaleƒ ˝àdanie zaprzeczenia ojcostwa powoda by∏o
wczeÊniej dwukrotnie rozpoznane w sprawach wytoczonych w 1994 r. oraz 2008 r.
W pierwszej z nich powództwo Prokuratora – mimo ustalenia, ˝e ZK, u którego
stwierdzono niep∏odnoÊç, nie jest biologicznym ojcem AK – zosta∏o oddalone prawomocnym wyrokiem Sàdu Rejonowego w K. z dnia 29 listopada 1994. r. Z uzasadnienia tego orzeczenia wynika, ˝e ZK by∏ inicjatorem zap∏odnienia DP, wówczas
jego ˝ony, przez innego m´˝czyzn´, w okolicznoÊciach przez niego zaaran˝owanych. Z tego wzgl´du ˝àdanie zaprzeczenia ojcostwa zosta∏o ocenione za sprzeczne z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego. Ma∏˝eƒstwo powoda z pozwanà DP rozwiàzane zosta∏o przez rozwód wyrokiem z dnia 15 lutego 1996 r.
W drugiej sprawie o zaprzeczenie ojcostwa, wytoczonej przez ZK, Sàd Rejonowego w K. postanowieniem z dnia 16 stycznia 2009 r. odrzuci∏ pozew, uznajàc,
˝e sprawa wczeÊniej zosta∏a prawomocnie osàdzona.
W sprawie wytoczonej po raz trzeci, zakoƒczonej powo∏anym na wst´pie postanowieniem z dnia 26 stycznia 2011 r. Sàdy obu instancji równie˝ uzna∏y, ˝e wyst´puje stan powagi rzeczy osàdzonej (res iudicata). W ocenie Sàdu Okr´gowego,
w okolicznoÊciach ustalonych w sprawie prawo AK do funkcjonowania w spo∏e-
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czeƒstwie jako córki powoda – mimo ˝e nie jest on jej biologicznym ojcem – nadal
podlega ochronie i jest nadrz´dne nad prawem do zaprzeczenia ojcostwa. OkolicznoÊç, i˝ AK jest obecnie osobà pe∏noletnià i ˝yje w pe∏nej rodzinie, natomiast sytuacja materialna i ˝yciowa ZK jest trudna nie Êwiadczy o tym, ˝e uleg∏y zmianie przes∏anki przedmiotowe i podmiotowe obu spraw; nadal sà one to˝same. Argumenty
podniesione przez powoda mog∏yby ewentualnie uzasadniaç powództwo o zmian´ orzeczenia dotyczàcego obowiàzku alimentacyjnego powoda wzgl´dem pozwanej AK, nie mogà natomiast stanowiç podstawy ponownego merytorycznego
rozpoznania powództwa o zaprzeczenie ojcostwa w p∏aszczyênie zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego.
Skarga kasacyjna powoda oparta zosta∏a na podstawie naruszenia art. 199 § 1
pkt 2 k.p.c. przez jego zastosowanie. Zdaniem ZK zaskar˝one postanowienie jest
sprzeczne tak˝e z art. 5 k.c. oraz narusza przepisy art. 31 i 47 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które gwarantujà prawa i wolnoÊci obywatelskie, w tym prawo
do ˝ycia prywatnego i rodzinnego.
Prokurator Generalny, dzia∏ajàc na podstawie art. 3988 § 1 k.p.c. wyrazi∏ poglàd,
˝e ze wzgl´du na up∏yw terminu do wytoczenia powództwa oraz uzyskanie przez
pozwanà AK pe∏noletnioÊci przed wniesieniem pozwu, powództwo powinno byç
oddalone, nie zaÊ pozew odrzucony.
Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:
Istota sprawy sprowadza si´ do kwestii, czy zachodzi powaga rzeczy osàdzonej w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa, w której by∏y mà˝ matki dziecka, który nie
jest biologicznym ojcem dziecka, powo∏a∏ – poza zdarzeniami, które w sprawie prawomocnie osàdzonej stanowi∏y w Êwietle art. 5 k.c. podstaw´ oddalenia powództwa – nowe okolicznoÊci, ˝àdajàc ponownej oceny powództwa w p∏aszczyênie zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego.
Przepis art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. z punktu widzenia przes∏anki res iudicata podlega wyk∏adni i stosowaniu w powiàzaniu z art. 366 k.p.c., który reguluje zakres powagi rzeczy osàdzonej, stanowiàc, ˝e wyrok prawomocny ma powag´ rzeczy osàdzonej tylko co do tego, co w zwiàzku z podstawà sporu stanowi∏o przedmiot rozstrzygni´cia, a ponadto tylko mi´dzy tymi samymi stronami. Oznacza to, ˝e to˝samoÊç roszczenia w rozumieniu art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. zachodzi, gdy identyczne
sà nie tylko przedmiot, ale i podstawa sporu (postanowienie Sàdu Najwy˝szego
z dnia 9 czerwca 1971 r., II CZ 59/71, OSNCP 1971, Nr 12, poz. 226). W doktrynie
trafnie podnosi si´, ˝e „podstawa sporu” w rozumieniu art. 366 k.p.c. nie mo˝e byç
identyfikowana z terminem „podstawa powództwa”, gdy˝ tym terminem nie jest obj´te stanowisko strony pozwanej, ani te˝ z terminem „podstawa faktyczna i prawna orzeczenia sàdowego”, gdy˝ podstawy te wyra˝ajà jedynie motywy takiego,
a nie innego rozstrzygni´cia sàdu. Motywy te powinny m.in. wskazywaç, jaka jest
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podstawa sporu. Skoro w art. 366 k.p.c. nie ma wzmianki o ˝àdaniu powoda bàdê
stron, a przedmiot rozstrzygni´cia sàdu powiàzany zosta∏ jedynie z „podstawà sporu” przyjàç nale˝y, ˝e o granicach przedmiotowych (a tak˝e podmiotowych) powagi rzeczy osàdzonej prawomocnego wyroku decyduje wy∏àcznie faktyczny w danej
sprawie przedmiot rozstrzygni´cia, a nie ˝àdanie powoda, zg∏oszone w pozwie.
Sàd Okr´gowy uzna∏, ˝e zachodzi powaga rzeczy osàdzonej z tego wzgl´du,
˝e w poprzedniej sprawie ˝àdanie zaprzeczenia ojcostwa by∏o ju˝ przedmiotem
oceny Sàdu z punktu widzenia zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego. W istocie podstaw´ sporu, o której mowa w art. 366 k.p.c. Sàd ten nietrafnie uto˝sami∏ z podstawà
faktycznà i prawnà poprzedniego orzeczenia sàdowego. Usz∏o uwagi Sàdu Okr´gowego, ˝e w sprawie niniejszej pozwany zg∏osi∏ twierdzenia co do okolicznoÊci
faktycznych, które nie zosta∏y powo∏ane w poprzednim procesie, ale nie z tego
wzgl´du, ˝e pozwany zaniedba∏ ich zg∏oszenia, lecz dlatego, ˝e przed zamkni´ciem rozprawy w tamtej sprawie one nie istnia∏y. Twierdzenie, ˝e prawomocny wyrok oddalajàcy powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w sprawie III RC X ma powag´ rzeczy osàdzonej co do tego co w zwiàzku z podstawà sporu w tamtej sprawie
stanowi∏o przedmiot rozstrzygni´cia, nie znajduje usprawiedliwienia, inna jest bowiem w obu sprawach podstawa sporu.
Przedstawiony wywód prowadzi do wniosku, ˝e nie zachodzi powaga rzeczy
osàdzonej w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa, w której by∏y mà˝ matki dziecka,
nieb´dàcy biologicznym ojcem dziecka, powo∏a∏ – poza zdarzeniami, które uzasadnia∏y w sprawie prawomocnie osàdzonej oddalenie powództwa na podstawie
art. 5 k.c. – nowe okolicznoÊci, ˝àdajàc ich oceny w p∏aszczyênie zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego; nie by∏o wi´c podstaw do odrzucenia pozwu na podstawie
art. 199 pkt 2 k.p.c.
Powo∏any w skardze zarzut naruszenia art. 5 k.c. oceniç nale˝a∏o jako przedwczesny. Sàd Okr´gowy, akceptujàc postanowienie o odrzuceniu pozwu, nie bada∏ w ogóle okolicznoÊci faktycznych powsta∏ych po prawomocnym osàdzeniu
sprawy III RC 380/94 uznajàc, ˝e nie majà one istotnego znaczenia w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa. Nie móg∏ wi´c naruszyç prawa materialnego, w tym art. 5 k.c.
przez jego zastosowanie.
Sàd Najwy˝szy prezentujàc poglàd, ˝e nowe okolicznoÊci, które nie by∏y obj´te podstawà sporu w sprawie zakoƒczonej oddaleniem powództwa o zaprzeczenie
ojcostwa z powodu jego sprzecznoÊci z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego, umo˝liwiajà ponowne wytoczenie powództwa i podj´cie przez Sàd oceny tych okolicznoÊci w p∏aszczyênie art. 5 k.c., z ca∏à mocà chcia∏by podkreÊliç, ˝e przeprowadzenie takiego post´powania mo˝e mieç miejsce tylko w sprawie wszcz´tej na skutek
pozwu wniesionego przez osob´ uprawnionà. Nale˝y ponadto pami´taç, ˝e z nowym powództwem o zaprzeczenie ojcostwa mo˝e wystàpiç tylko ta strona poprzedniego procesu, której nie up∏ynà∏ termin do wytoczenia powództwa. Zgodnie
z art. 63 k.r.o. m´˝owi (by∏emu m´˝owi) matki dziecka przys∏uguje legitymacja
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do wytoczenia powództwa w ciàgu szeÊciu miesi´cy od dnia, w którym dowiedzia∏
si´ o urodzeniu dziecka przez ˝on´, nie póêniej jednak ni˝ do osiàgni´cia przez
dziecko pe∏noletnoÊci. Ograniczenie czasowe dopuszczalnoÊci wytoczenia powództwa przez m´˝a matki dziecka do osiàgni´cia przez nie pe∏noletnioÊci wynika
z przyj´tej przez ustaw´ z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny
i opiekuƒczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431) zasady, ˝e po
osiàgni´ciu przez dziecko pe∏noletnioÊci tylko ono powinno decydowaç, czy chce
ustalenia bàdê zaprzeczenia swego pochodzenia. Od chwili osiàgni´cia przez
dziecko pe∏noletnioÊci tylko ono i prokurator (art. 86 k.r.o.) mogà wytoczyç powództwo o zaprzeczenie ojcostwa.
Zagadnienie stosowania art. 5 k.c. do przewidzianego w art. 63 k.r.o., terminu
zawitego, którego up∏yw sàd uwzgl´dnia z urz´du, a nie na zarzut pozwanego, nie
by∏o – ze wzgl´du na odrzucenie pozwu – przedmiotem oceny obu orzekajàcych
Sàdów. Nie mo˝e zatem byç obj´te ocenà w ramach post´powania wywo∏anego
skargà kasacyjnà od postanowienia oddalajàcego za˝alenie na odrzucenie pozwu.
Z przytoczonych wzgl´dów nale˝a∏o orzec, jak w sentencji (art. 39815 § 1 k.p.c.).
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SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
Stanis∏aw, Leszek Stadniczeƒko

Z prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego
przy Rzeczniku Praw Dziecka
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Rodzinnego jest organem doradczym Rzecznika
Praw Dziecka dzia∏ajàcym w celu realizacji przez niego ustawowych i statutowych
zadaƒ ukierunkowanych na szeroko rozumianà ochron´ praw dziecka, jest miejscem wymiany poglàdów i przedstawiania propozycji legislacyjnych, analizowania
przepisów prawa rodzinnego, wskazywania obszarów, w których konieczne sà
zmiany bàdê modyfikacje, tak by uczyniç ustawodawstwo bardziej przyjazne dziecku i chroniàce jego interesy.
Zarzàdzeniem z dnia 3 lipca 2012 r. Rzecznik Praw Dziecka powo∏a∏ cz∏onków
tej Komisji. W sk∏ad jej wchodzà teoretycy i praktycy szeroko rozumianej dzia∏alnoÊci na rzecz dziecka i rodziny, pracownicy naukowi, s´dziowie, adwokaci, radcowie
prawni oraz dopraszani na poszczególne posiedzenia eksperci zajmujàcy si´ ró˝nymi aspektami prawa rodzinnego, w tym psychologowie, prawnicy zajmujàcy si´
analizà zagadnieƒ praktycznych i teoretycznych.
Cz∏onkowie Komisji posiadajà ÊwiadomoÊç istoty problematyki prawno-rodzinnej, która od lat 90-tych XX wieku ulega przeobra˝eniom wraz z dokonujàcymi si´
zmianami politycznymi, spo∏eczno-gospodarczymi. Starajà si´ wi´c uwzgl´dniç
wszystkie przedmiotowe rozwa˝ania doktryny i orzecznictwa, jak i analizy potrzeb
spo∏ecznych, wyniki badaƒ naukowych, empirycznych, dane statystyczne.
Wiele zagadnieƒ dotyczàcych prawa rodzinnego i opiekuƒczego nie zosta∏o dotychczas ostatecznie rozwiàzanych stajàc si´ przedmiotem dyskusji podczas posiedzeƒ Komisji, która wys∏uchujàc wnikliwych uwag ekspertów stara si´ uwzgl´dniç je w swojej pracy.
Przyj´to, i˝ prawo rodzinne stanowi wydzielony z ca∏oÊci prawa cywilnego dzia∏,
który majàc szerokà autonomi´ posiada odr´bnoÊç metody regulacji prawnej: rodzinnoprawne, cywilnoprawne i administracyjnoprawne oraz charakterystyczne dla
prawa rodzinnego i opiekuƒczego liczne klauzule generalne. Komisja traktuje prawa dziecka szerzej jako prawa cz∏owieka, uwzgl´dniajàc aksjologi´ i zobowiàzania
mi´dzynarodowe. Szczególnà uwag´ Komisja stara si´ poÊwi´caç êród∏om prawa
rodzinnego, w tym umowom mi´dzynarodowym, unijnym, których przepisy dotyczà zagadnieƒ rodzinno prawnych regulujàc materi´ materialnà i proceduralnà.
Baczàc, i˝ instytucjonalna ochrona dziecka i rodziny dokonuje si´ na wielu p∏asz-
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czyznach, i w tym aspekcie Komisja stara si´ uwzgl´dniaç rozpatrywane zagadnienia wypracowujàc swoje wnioski i postulaty.
Przedstawiane przypadki z praktyki Biura Rzecznika Praw Dziecka, ich analiza pozwala Komisji zapoznaç si´ z aktualnymi problemami dzieci w polskiej rzeczywistoÊci, umo˝liwiajàc wyprowadzenie wniosków dla bie˝àcej polityki Rzecznika,
propozycji zmian stosowanej dotychczas praktyki, bàdê modyfikacji obowiàzujàcego stanu prawnego.
Cz∏onkowie Komisji po jej ukonstytuowaniu si´ zg∏osili szereg tematów – zagadnieƒ, które ich zdaniem winne byç podj´te w celu uregulowania w pierwszej kolejnoÊci. Na jednym z pierwszych posiedzeƒ cz∏onkowie Komisji zapoznali si´ z raportem zawierajàcym wyniki badaƒ ze spraw rodzinnych i rozmów z s´dziami rodzinnymi przeprowadzonymi na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka, w którym przedstawiono opinie praktyków i ich stanowiska w sprawie obowiàzujàcych rozwiàzaƒ
prawnych oraz propozycje zmian w sposobie procedowania w sprawach rodzinnych i nieletnich. Materia∏ ten stanowi podstaw´ wyjÊciowà do dalszych prac Komisji, ma charakter systemowy z przyj´tà strukturà problemowà instytucji prawa rodzinnego, stanowiàc spójnoÊç tematycznà. Komisja w ostatnim czasie zajmowa∏a
si´ równie˝ bie˝àcymi sprawami zg∏oszonymi przez Rzecznika Praw Dziecka opracowujàc swoje opinie, bàdê uwagi oraz wskazujàc na potrzeb´ podj´cia dzia∏aƒ legislacyjnych. Dotyczy∏o to adopcji ze wskazaniem oraz uszczelnienia procedury
adopcyjnej, celowoÊci zmian w prawie rodzinnym w zakresie post´powania dowodowego w sprawach opiekuƒczych, zasady proporcjonalnoÊci w stosowaniu Êrodka rozdzielenia dziecka od rodzica, problematyki instytucji tzw. opieki naprzemiennej, opracowania propozycji zmian w prawie w zakresie „wys∏uchania ma∏oletniego”, omówienia i opracowania uwag do poselskiego projektu ustawy dotyczàcej
rodzinnych oÊrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. Podj´to ponadto tematyk´
„eurosieroctwa” oraz instytucji mediacji jako sposobu rozwiàzywania sporów i konfliktów wyst´pujàcych w sprawach rodzinnych i nieletnich.
Cz∏onkom Komisji zale˝y, aby przede wszystkim prawne procedury rozstrzygania spraw rodzinnych i nieletnich by∏y sprawne i efektywne, bowiem rzeczywistoÊç
prawna w Polsce nie jest w tym zakresie zadowalajàca.
Nie jest podzielany przez cz∏onków Komisji g∏oszony poglàd, i˝ wszystkie trudnoÊci mo˝na, bàdê nale˝y, rozwiàzywaç za pomocà norm prawnych, ˝e wystarczy
wydaç ustaw´ czy inny akt prawny i problemy przestanà wyst´powaç.
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