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El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska

Poglàdy pracowników oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych
na temat tajemnicy przysposobienia

Uwagi wst´pne

I. Tajemnica przysposobienia w Polsce jest traktowana co najmniej jako jed-
no z posi∏kowych za∏o˝eƒ tej instytucji prawa rodzinnego, s∏u˝àcych realizacji
jej za∏o˝eƒ zasadniczych1.

Mo˝e byç analizowana z uwagi na stosunki „zewn´trzne” (wobec osób trze-
cich), oraz z uwagi na stosunki „wewn´trzne” mi´dzy stronami przysposobie-
nia2. Poczàwszy od ustawy z 13 lipca 1939 r. o u∏atwieniu przysposobienia ma-
∏oletnich3, rozwiàzania polskiego prawa charakteryzowa∏o zwi´kszanie tajemni-
cy przysposobienia, w szczególnoÊci wobec osób trzecich. 

Tajemnica przysposobienia w stosunkach pomi´dzy stronami adopcji (aspekt
„wewn´trzny” tajemnicy) sprowadza si´ do pytania: czy osoba, która przysposo-
bi∏a dziecko, jest dysponentem tajemnicy wobec niego, a wi´c czy tylko od niej
zale˝y poinformowanie dziecka, ˝e zosta∏o przysposobione oraz w jaki sposób,
w jakim zakresie i w jakim czasie przeka˝e dziecku posiadane informacje o jego
rodzinie „naturalnej”. W kolizji z tak rozumianà tajemnicà przysposobienia pozo-
staje prawo dziecka do w∏asnej „to˝samoÊci genetycznej”, a wi´c wiedzy o ro-
dzicach i pozosta∏ych przodkach. èród∏a takiego prawa osoby przysposobionej
mo˝na dopatrywaç si´ w art. 7 Konwencji o Prawach Dziecka, przyj´tej przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., którà
Rzeczpospolita Polska jest zwiàzana od 7 lipca 1991 r.4 Powo∏any przepis
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1 Tak J. Ignatowicz [w] Polska Akademia Nauk. Instytut Paƒstwa i Prawa. System prawa rodzinnego
i opiekuƒczego (red. J. St. Piàtowski), Wyd. Ossolineum, Wroc∏aw – Warszawa – Kraków – Gdaƒsk –
¸ódê 1985, s. 924. Za∏o˝eniami zasadniczymi przysposobienia wg tego Autora sà zasady: niemajàtko-
wego, prawnorodzinnego charakteru przysposobienia, dobra dziecka, traktowania przysposobienia na
równi z naturalnym stosunkiem rodzicielskim, za∏o˝eniami posi∏kowymi zaÊ, poza tajemnicà przysposo-
bienia sà zasady: kontroli paƒstwowej sàdowego trybu nawiàzywania stosunku przysposobienia, ogra-
niczonej rozwiàzywalnoÊci, bezwzgl´dnej mocy przepisów o przysposobieniu. H. Ciep∏a (Kodeks ro-
dzinny i opiekuƒczy z komentarzem, Warszawa 2000, s. 633) wymieni∏a tajemnic´ przysposobienia
wÊród siedmiu zasad instytucji przysposobienia, nie czyniàc rozró˝nienia pomi´dzy ich wa˝noÊcià.

2 Szerzej na ten temat pisa∏am w Systemie Prawa Prywatnego, Wyd. C. H. Beck, Warszawa 2003, tom
12: Prawo rodzinne i opiekuƒcze (red. T. Smyczyƒski), § 50 Tajemnica przysposobienia, s. 605 – 630.

3 Dz. U. nr 63, poz. 416.
4 Dz. U. nr 120 z 1991 r., poz. 526.



w ust. 1 stanowi, ˝e: „Niezw∏ocznie po urodzeniu dziecka zostanie sporzàdzony
jego akt urodzenia, a dziecko od momentu urodzenia b´dzie mia∏o prawo do
otrzymania imienia, uzyskania obywatelstwa oraz, jeÊli to mo˝liwe, prawo do po-
znania swoich rodziców i pozostawania pod ich opiekà.” Prawo to jest rozumia-
ne jako prawo do ustalenia kto jest matkà i ojcem dziecka oraz prawo do nawià-
zania z rodzicami wi´zi emocjonalnej. System prawny paƒstwa, które ratyfikowa-
∏o Konwencj´ powinien stwarzaç faktycznà (a nie tylko prawnà) mo˝liwoÊç usta-
lenia pochodzenia, którà mog∏yby niweczyç jedynie przeszkody obiektywne (np.
porzucenie dziecka przez matk´, której to˝samoÊci nie uda∏o si´ ustaliç)5. Jed-
nak˝e przy ratyfikacji Konwencji o Prawach Dziecka, która nastàpi∏a za zgodà
parlamentu, zosta∏o zg∏oszone przez Rzeczpospolità Polskà zastrze˝enie do art.
7 Konwencji o nast´pujàcym brzmieniu: „Prawo dziecka przysposobionego do
poznania rodziców naturalnych b´dzie podlega∏o ograniczeniu poprzez obowià-
zywanie rozwiàzaƒ prawnych umo˝liwiajàcych przysposabiajàcym zachowanie ta-
jemnicy pochodzenia dziecka”. TreÊç tego zastrze˝enia przemawia za tezà, ˝e
dysponentem tajemnicy przysposobienia jest osoba, która adoptowa∏a dziecko.

Granice tajemnicy przysposobienia mi´dzy stronami tego stosunku rodzin-
noprawnego wyznaczajà g∏ównie normy Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego
dotyczàce zgody (wys∏uchania) osoby przysposabianej na przysposobienie
oraz rozwiàzania prawa o aktach stanu cywilnego. Zakres realizacji tajemnicy
przysposobienia zale˝y od rodzaju przysposobienia – najwi´kszy jest przy
przysposobieniu ca∏kowitym, najmniejszy przy niepe∏nym.

Zasadà – wynikajàcà z art. 118 k.r.o. – jest orzekanie przysposobienia po
uprzednim uzyskaniu na nie zgody osoby przysposabianej, która ukoƒczy∏a trzy-
naÊcie lat bàdê po wys∏uchaniu osoby m∏odszej, o ile stopieƒ rozwoju umo˝liwia
jej zaj´cie stanowiska w przedmiocie przysposobienia. Odstàpienie od tej zasady
mo˝e nastàpiç wyjàtkowo w celu zachowania tajemnicy przysposobienia wobec
dziecka (art. 118 § 3 k.r.o.), które uwa˝a si´ za dziecko wnioskodawcy, zaÊ ujaw-
nienie, ˝e tak nie jest w rzeczywistoÊci – w zwiàzku z ˝àdaniem zgody dziecka lub
wys∏uchaniem dziecka – by∏oby sprzeczne z dobrem przysposabianego. Powinno
w takiej sytuacji nastàpiç ustalenie (a co najmniej uprawdopodobnienie), ˝e istot-
nie dziecko uwa˝a wnioskodawców za rodziców. Nie jest wystarczajàce poprze-
stanie na oÊwiadczeniu wnioskodawców, szczególnie, ˝e nale˝y uwzgl´dniç treÊç
art. 12 Konwencji o prawach dziecka, z której wynika mi´dzy innymi, ˝e regu∏à po-
winno byç Êwiadome wspó∏decydowanie dziecka o wynikach post´powania sàdo-
wego, które go dotyczy. Sàd nie ma obowiàzku odstàpienia od uzyskania zgody
dziecka (wys∏uchania dziecka), gdy uwa˝a ono wnioskodawców za rodziców. Za-
chowanie tajemnicy przysposobienia nie jest wi´c traktowane jako zgodne z do-
brem przysposobionego dziecka w ka˝dej sytuacji, jako wartoÊç „sama w sobie”.
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5 Tak M. Dzia∏yƒska: Pochodzenie dziecka od rodziców [w] Konwencja o Prawach Dziecka. Analiza
i wyk∏adnia (red. T. Smyczƒski), Wyd. Ars boni et aequi, Poznaƒ 1999, s. 135.



Z brzmienia art. 118 § 3 k.r.o. wynika, ˝e orzeczenie przysposobienia bez
˝àdania zgody (bez wys∏uchania) dziecka powinno byç wyjàtkiem. Ustalenie
przez sàd, i˝ ujawnienie dziecku w trakcie post´powania o przysposobienie,
˝e wnioskodawcy nie sà jego rodzicami by∏oby sprzeczne z dobrem dziecka,
nie oznacza, ˝e z biegiem czasu, zwa˝ywszy zarówno na nowe okolicznoÊci
jak i rozwój dziecka, nie mo˝e si´ okazaç, i˝ utrzymywanie wzgl´dem osoby
przysposobionej, nadal ma∏oletniej, tajemnicy jej pochodzenia stanowi zagro-
˝enie dobra dziecka.

Osoba przysposobiona po uzyskaniu pe∏noletnoÊci, o ile poweêmie wàtpliwo-
Êci co do pochodzenia od przysposabiajàcych, mo˝e zapoznaç si´ z treÊcià swe-
go aktu urodzenia, tak˝e aktu dawnego, o ile zosta∏ sporzàdzony nowy akt uro-
dzenia a akt dawny nie zosta∏ skreÊlony. W sytuacji skreÊlenia dawnego aktu uro-
dzenia, gdy zapoznanie si´ wy∏àcznie z aktem nowym utwierdzi∏o osob´ zaintere-
sowanà w przeÊwiadczeniu, i˝ zosta∏a ona przysposobiona (np. dlatego, ˝e data
sporzàdzenia nowego aktu jest odleg∏a od dnia urodzenia, bàdê w miejscu uro-
dzenia osoby przysposobionej osoby ujawnione jako jej rodzice nigdy nie prze-
bywa∏y) otwarta pozostaje kwestia dociekania przez takà osob´ jej „to˝samoÊci
biologicznej”. Jest to problem, który w aktualnie obowiàzujàcym stanie prawnym
mo˝e dotyczyç tylko osób, które utraci∏y w sposób definitywny swój „naturalny”
stan cywilny wskutek adopcji ca∏kowitej, orzeczonej w okresie gdy sporzàdzeniu
z mocy prawa nowego aktu urodzenia towarzyszy∏o skreÊlenie aktu dotychczaso-
wego, co mia∏o miejsce od 1 marca 1987 r. do 19 paêdziernika 1995 r.6

II. Z literatury psychologiczno – pedagogicznej wynika przeÊwiadczenie
o wy˝szoÊci jawnoÊci przysposobienia wobec dziecka nad zachowaniem
tajemnicy jego pochodzenia. Psychologiczno – pedagogiczny aspekt sprawy
mo˝e rzutowaç na ocen´ zgodnoÊci przysposobienia z dobrem osoby przy-
sposobionej, gdy – na tle wszystkich okolicznoÊci – uwzgl´dni si´ stanowisko
osoby przysposabiajàcej odnoÊnie zachowania przysposobienia w tajemnicy.

Ewa Milewska (psycholog) uwa˝a, ˝e „zatajenie adopcji jest jednym
z g∏ównych problemów rodziców adopcyjnych i niekiedy znaczàcym dla
funkcjonowania ca∏ej rodziny”7. Badania tej autorki (a tak˝e wczeÊniejsze ba-
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6 Teoretycznie mo˝liwe jest przyj´cie stanowiska, ˝e osoba przysposobiona, której akt urodzenia uleg∏
skreÊleniu, nie utraci∏a prawa do „to˝samoÊci biologicznej”. Licznych zwolenników ma poglàd, i˝ ka˝-
dy cz∏owiek ma prawo do posiadania wiedzy o swoim pochodzeniu od rodziców. Nale˝y zwróciç
uwag´, i˝ broniony jest nawet poglàd przypisujàcy osobie pocz´tej przy u˝yciu nasienia anonimowe-
go dawcy prawa do ustalenia w∏asnej „to˝samoÊci genetycznej”. Por. L. Stecki, J. Winiarz i J. Gajda:
Prawo dziecka do poznania swego pochodzenia genetycznego (dwug∏os), PiP 1990, nr 10, s. 64-79,
por. te˝ M. Safjan: Prawo wobec ingerencji w natur´ ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 284 i n.,
w szczególnoÊci s. 293.

7 E. Milewska: Rodzina adopcyjna – problemy psychologiczne przed i po adopcji [w] Rodzice i dzieci.
Psychologiczny obraz sytuacji problemowych (red. E. Milewska i A. Szymanowska), Wyd. Centrum
Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 2000, s. 117.



dania polskie8) wykaza∏y zwiàzek pomi´dzy preferowaniem przez kandyda-
tów na rodziców adopcyjnych ma∏ych dzieci a „ch´cià i wi´kszà mo˝liwoÊcià
zatajenia adopcji”9.

Wieloletni pracownik OÊrodka Adopcyjno-Opiekuƒczego TPD im. Teresy
Strzembosz w Warszawie – Rozalia Giryƒska, stwierdzi∏a10: „Z praktyki wiemy,
jak niezwykle cenne sà wszystkie prawdziwe, pozytywne dane o rodzinie
pochodzenia i jak pomagajà w budowaniu to˝samoÊci i w pokonywaniu kryzy-
sów to˝samoÊci u adoptowanych”.

Z analizy nieudanych adopcji przeprowadzonej przez Ró˝´ Paw∏owskà11 wynik∏o,
˝e bardzo powa˝nym problemem by∏o ujawnienie przysposobienia, które a˝ w 75%
zbadanych przypadków zosta∏o dokonane przez inne osoby ni˝ rodzice adopcyjni
(dzieci zosta∏y poinformowane przez sàsiadów, rówieÊników lub nauczycieli)12.

Dlatego w programach przygotowania kandydatów na rodziców adopcyj-
nych, problem jawnoÊci przysposobienia wobec dziecka jest z regu∏y ujmo-
wany jako jeden z najwa˝niejszych13.

O ile dziecko nie wyra˝a∏o zgody na przysposobienie (ani nie by∏o wys∏u-
chane przez sàd w celu ustalenia jego stanowiska w przedmiocie przysposo-
bienia) zachowanie wobec niego tajemnicy zale˝y w bardzo istotnym zakresie
od postawy przysposabiajàcych. Ich postawa zaÊ – o ile zostali przygotowani
do przysposobienia w oÊrodku adopcyjno-opiekuƒczym – mo˝e byç pochod-
nà stanowiska pracowników oÊrodka. Dlatego poznanie poglàdów ich pracow-
ników wydaje si´ mieç szczególnà wartoÊç.

III. Badanie ankietowe poglàdów pracowników oÊrodków adopcyjno-opie-
kuƒczych przeprowadza∏am dwukrotnie. W pierwszym badaniu w 1992 r.
uczestniczy∏y 42 osoby (100%) b´dàce kierownikami oÊrodków prowadzonych
g∏ównie przez Towarzystwo Przyjació∏ Dzieci (wówczas, oÊrodki prowadzone
przez TPD stanowi∏y wi´kszoÊç).
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8 W szczególnoÊci zob. J. Kiepurska-Zdziennicka: Kim sà rodzice adoptujàcy dzieci, Problemy Rodzi-
ny nr 1 z 1970 r. (badania autorki wykaza∏y, ˝e prawie po∏owa kobiet planowa∏a zatajenie przysposo-
bienia przed dzieckiem), I. Kuêlan: Wybrane aspekty funkcjonowania ma∏˝eƒstw z zaadoptowanym
dzieckiem, Roczniki Socjologii Rodziny, tom IV, 1999 r. 

9 E. Milewska: Kim sà rodzice adopcyjni? Studium psychologiczne, Wyd. Centrum Metodyczne Pomo-
cy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2003, s. 88.

10 R. Giryƒska: Problemy jawnoÊci adopcji [w] Adopcja. Teoria i praktyka (red. K. Ostrowska i E. Milewska),
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Po blisko 10 latach badanie zosta∏o ponowione. Zrealizowa∏am je w Instytucie
Wymiaru SprawiedliwoÊci z zastosowaniem ankiety pocztowej, która zosta∏a skie-
rowana w maju 2001 r. do pracowników wszystkich oÊrodków adopcyjno-opie-
kuƒczych w Polsce. Wype∏nione ankiety zwróci∏o 250 osób (89% ich adresatów). 

Aktualnie najliczniejsze sà publiczne oÊrodki adopcyjno-opiekuƒcze – ich
pracownicy stanowili wi´kszoÊç (70,4%) osób uczestniczàcych w badaniu
z 2001 r. Pozostali uczestnicy badania pracowali w oÊrodkach katolickich
(17,2%), w oÊrodkach prowadzonych przez TPD (11,2%). Tylko 1,2% badanych
pracowa∏o w innym oÊrodku niepublicznym. 

Wszystkie osoby badane w 1992 r. by∏y kobietami. WÊród badanych
w 2001 r., kobiety stanowi∏y 94%.

Respondenci w obu badaniach charakteryzowali si´ odpowiednim przygo-
towaniem zawodowym i znacznym doÊwiadczeniem. 

Wykszta∏cenie pedagogiczne mia∏o 50% ankietowanych w 1992 r. Dalsze
31% badanych mia∏o wówczas wykszta∏cenie „nauczycielskie” – byli absol-
wentami studiów nauczycielskich lub wy˝szych studiów „przedmiotowych”
(np. historii, geografii, filologii) ze specjalizacjà nauczycielskà. W 2001 r. 53,2%
ankietowanych mia∏o wy˝sze wykszta∏cenie pedagogiczne. Absolwentami stu-
diów psychologicznych by∏o 12% ankietowanych w 1992 r. i 29,6% w 2001 r.

Sta˝ pracy w oÊrodku adopcyjno-opiekuƒczym d∏u˝szy od trzech lat mia∏o
80,5% ankietowanych w 1992 r. (d∏u˝ej ni˝ 10 lat pracowa∏o w oÊrodkach po-
nad 45% badanych) i 60% ankietowanych w 2001 r. (ponad 10 letni sta˝ pracy
mia∏o w tej próbie 22% badanych).

A˝ 93% badanych w 1992 r. oraz 32,8% badanych w 2001 r. – przed rozpo-
cz´ciem pracy w oÊrodku adopcyjno-opiekuƒczym – wykonywa∏o prac´ peda-
gogicznà lub opiekuƒczà (np. w domu dziecka, w domu samotnej matki, w po-
gotowiu opiekuƒczym). 

WÊród badanych w 2001 r. 36% mia∏o bezpoÊrednie doÊwiadczenia z wy-
chowywaniem przysposobionych dzieci (jako rodzic adopcyjny lub krewny
rodzica adopcyjnego).

W niniejszym opracowaniu zostanà przedstawione g∏ównie wyniki badania
z 2001 r. Wi´kszoÊç uzyskanych wyników, przedstawianych w formie procento-
wej, odnosi si´ do 250 jako 100% próby. Na niektóre pytania nie wszyscy ankie-
towani udzielili odpowiedzi, co zosta∏o uwzgl´dnione przy podawaniu danych
procentowych. Wyniki wczeÊniejszej analizy (z 1992 r.) zostanà tylko zasygnali-
zowane w celu wykazania czy poglàdy pracowników oÊrodków uleg∏y zmianie.

Ankieta, poza pytaniami pozwalajàcymi na scharakteryzowanie osób, które
jà wype∏ni∏y, dotyczy∏a dwóch zagadnieƒ:
(1) osobistych poglàdów ankietowanych na temat tajemnicy przysposobienia

wobec dziecka (czy dziecko powinno wiedzieç, ˝e jest przysposobione), oraz
(2)oceny ankietowanych dotyczàcej stosunku kandydatów na rodziców adop-

cyjnych do tajemnicy przysposobienia.
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Poglàdy pracowników oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych
na temat jawnoÊci przysposobienia wobec dziecka 

I. Uzasadnienie jawnoÊci przysposobienia wobec dziecka
1. WÊród badanych w 2001 r. nie by∏o zwolenników poglàdu, i˝ nale˝y zacho-

waç wobec dziecka tajemnic´ przysposobienia. Tylko 5 osób na 250 (2%)
stwierdzi∏o, ˝e dziecko w zasadzie powinno wiedzieç o przysposobieniu ale
nie mo˝na wykluczyç celowoÊci wyjàtków od tej zasady. Dwie z nich dopu-
Êci∏y mo˝liwoÊç utajnienia faktu nierozwiàzywalnego przysposobienia
dziecka, które nie ukoƒczy∏o w chwili orzeczenia przysposobienia trzeciego
roku ˝ycia. Pozosta∏e osoby dopuÊci∏y zachowanie tajemnicy w wyjàtko-
wych, indywidualnie ocenianych stanach faktycznych. Decyzja, ˝e nie nale-
˝y powiedzieç dziecku, ˝e jest przysposobione, by∏aby uzasadniona, gdy
w danym stanie faktycznym „prawda by∏aby zbyt bolesna, np. gdy rodzice
dziecka byli alkoholikami” (taki poglàd wypowiedzia∏a liczàca ponad 50 lat
kobieta, z zawodu psycholog, pracujàca w katolickim oÊrodku adopcyjno-
-opiekuƒczym od 7 lat, majàca 20 letnie doÊwiadczenie w pracy z dzieçmi
przebywajàcymi w placówkach opiekuƒczych oraz w∏asne doÊwiadczenia
matki adopcyjnej). Inna respondentka (kobieta liczàca wi´cej ni˝ 50 lat, ma-
jàca 17 letni sta˝ zawodowy w publicznym oÊrodku adopcyjno-opiekuƒ-
czym, z zawodu psycholog, w której rodzinie wychowywano przysposobio-
ne dziecko) uzna∏a, ˝e mo˝na zaniechaç informowania dziecka o przyspo-
sobieniu gdy „(...) dziecko Êwiadomie nie chce poznaç prawdy o swoim po-
chodzeniu, unika rozmowy na ten temat”.

245 pracowników oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych (co stanowi 98%
badanych) wyrazi∏o – bez jakichkolwiek zastrze˝eƒ – poglàd, i˝ przysposo-
bione dziecko powinno wiedzieç, ˝e zosta∏o przysposobione. 237 bada-
nych (94,8%) w celu uzasadnienia stanowiska, i˝ dziecko nale˝y poinformo-
waç o przysposobieniu stwierdzi∏o, ˝e ka˝dy ma prawo do w∏asnej to˝sa-
moÊci, a to zak∏ada wiedz´ o przysposobieniu, je˝eli takowe mia∏o miejsce.
Ponad po∏owa badanych (127 osób) wyrazi∏a te˝ poglàd, i˝ przysposobie-
nia nie da si´ zachowaç w tajemnicy. 90 osób (36%) stwierdzi∏o tak˝e, ˝e
przysposobiony powinien, po osiàgni´ciu pe∏noletnoÊci, mieç szans´ po-
znania swojej biologicznej rodziny. 37 osób (14,8%) wskaza∏o jeszcze in-
ne argumenty przemawiajàce za tezà, i˝ dziecko powinno wiedzieç, ˝e zo-
sta∏o przysposobione. A˝ 25 z nich wskazywa∏o na rol´ prawdy w wycho-
waniu i „˝ycie w prawdzie” jako podstawowà wartoÊç moralnà. Pozostali
przytaczali ró˝ne argumenty – w szczególnoÊci zagro˝enia dla procesu wy-
chowania wià˝àce si´ z l´kiem i napi´ciami w rodzinie. Wskazywano tak˝e
na rol´ wiedzy o w∏asnym pochodzeniu jako niezb´dnej dla „integracji
osobowoÊci” i prawid∏owego funkcjonowania w doros∏ym ˝yciu. Jedna
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z osób badanych, bez bli˝szego uzasadnienia, wskaza∏a na „medyczny”
aspekt prawdy o w∏asnym pochodzeniu. Mo˝na si´ jedynie domyÊlaç, ˝e
chodzi∏o o zwi´kszenie szans na przeciwdzia∏anie chorobom przenoszo-
nym genetycznie lub u∏atwienie leczenia (np. uzyskanie szpiku kostnego od
bliskiego krewnego w przypadku zachorowania na bia∏aczk´).

2. Interesujàca jest gradacja donios∏oÊci przyczyn uzasadniajàcych jawnoÊç
przysposobienia przedstawiona przez ankietowanych. 167 z nich (66,8%)
uzna∏o prawo dziecka do poznania swej to˝samoÊci za najwa˝niejszà przy-
czyn´ uzasadniajàcà poinformowanie go, ˝e zosta∏o przysposobione. 

Mimo, ˝e a˝ 127 osób wyrazi∏o poglàd, i˝ nie jest mo˝liwe zachowanie
tajemnicy i dlatego (mi´dzy innymi) nale˝y powiedzieç dziecku, ˝e zosta∏o
przysposobione – tylko 13 spoÊród nich (nieco ponad 5%) za najwa˝niejszà
przyczyn´ poinformowania osoby przysposobionej o adopcji uwa˝a prze-
Êwiadczenie, ˝e nie da si´ utrzymaç przysposobienia w tajemnicy przed
osobà przysposobionà.

Szansa poznania w przysz∏oÊci przez osob´ przysposobionà rodziny
biologicznej dla 3 osób badanych by∏a najwa˝niejszà przyczynà poinformo-
wania dziecka o adopcji, mimo ˝e 90 osób ten aspekt ujawnienia przyspo-
sobienia bra∏o pod uwag´.

Wed∏ug stanowiska 57 (22,8%) ankietowanych, wiele wa˝nych przyczyn
przemawia za ujawnieniem dziecku przysposobienia i nie jest mo˝liwe
wskazanie jednej najwa˝niejszej. Motywy odpowiedzi, ˝e dziecko powinno
wiedzieç, i˝ jest przysposobione, którymi kierowali si´ respondenci, w spo-
sób syntetyczny przedstawia poni˝sza tabela (mo˝liwe by∏o wskazanie kil-
ku argumentów przez ka˝dà z badanych osób – dlatego ogólna liczba od-
powiedzi jest wi´ksza od liczby badanych).

Tabela nr 1.
Dlaczego dziecko powinno byç poinformowane o przysposobieniu?

Uzasadnienie odpowiedzi, Badani, którzy udzielili
˝e dziecko powinno wiedzieç, wskazanej odpowiedzi

i˝ zosta∏o przysposobione Liczba %

Ka˝dy ma prawo do wiedzy o w∏asnej to˝samoÊci 237 94,8

Tajemnicy przysposobienia nie da si´ zachowaç 127 50,8

Przysposobiony – po osiàgni´ciu pe∏noletnoÊci
– powinien mieç szans´ poznania rodziny 90 36,0
biologicznej

Inna (lub dodatkowa) motywacja odpowiedzi 37 14,8

11

Poglàdy pracowników oÊrodków...

Rodzina i Prawo Nr 3 (3) 2006



3. Na pytanie, czy rodzice adopcyjni powinni powiedzieç dziecku, ˝e jest przy-
sposobione, gdy obydwie strony stosunku przysposobienia sà tej samej ra-
sy a nawet tej samej narodowoÊci – 78% badanych w 1992 r. pracowników
oÊrodków adopcyjnych odpowiedzia∏o, ˝e dziecko powinno byç zawsze po-
informowane o fakcie przysposobienia. 10% by∏o zdania, ˝e powinno si´
poinformowaç dziecko gdy z okolicznoÊci wynika, i˝ tajemnicy adopcji nie
uda si´ zachowaç w stosunku do niego, gdy˝ zapewne dowie si´ o przy-
sposobieniu od innych osób ni˝ rodzice adopcyjni, 10% badanych wyrazi∏o
poglàd, ˝e nale˝y uwzgl´dniç w ka˝dym przypadku wszelkie okolicznoÊci
sprawy, a tym samym nie potraktowa∏o ujawnienia dziecku przysposobienia
jako wartoÊci „samej w sobie”.

II. Wybór terminu do udzielenia informacji i jej zakresu
1. Na pytanie, kiedy nale˝y przekazaç dziecku informacje o jego przyspo-

sobieniu zdecydowana wi´kszoÊç respondentów (228 osób – 91,2% bada-
nych) odpowiedzia∏a, ˝e powinno to nastàpiç jak najwczeÊniej, z dostoso-
waniem formy informacji i jej zakresu do stopnia rozwoju i wieku dziecka. 
Takie samo stanowisko wypowiedzia∏o 73% badanych w 1992 r. Pozostali uwa-
˝ali, ˝e termin udzielenia informacji zawsze powinien byç dostosowany do
wszystkich okolicznoÊci danego przypadku, z tym, ˝e jedna osoba by∏a zdania,
i˝ o przysposobieniu nale˝y powiedzieç wtedy, gdy dziecko samo o to zapyta. 
W 2001 r. wskazywano, ˝e w sytuacji, gdy dziecko nie interesuje si´ swoim
pochodzeniem, powinno zostaç „sprowokowane” do zadawania pytaƒ
umo˝liwiajàcych przekazanie mu informacji o przysposobieniu.

Wszyscy pracownicy oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych wyrazili po-
glàd, i˝ o przysposobieniu nale˝y powiedzieç przysposobionemu dziecku
w okresie jego ma∏oletnioÊci. Zaledwie jedna osoba by∏a zdania, ˝e nie po-
winno to nastàpiç przed 13 rokiem ˝ycia dziecka, 6 osób (2,4%) uzna∏o, ˝e
wybór momentu, w którym informacja zostanie przekazana, zale˝y od ca∏o-
kszta∏tu okolicznoÊci, zaÊ 12 osób (4,8%) uwa˝a∏o, ˝e powiedzieç dziecku
o przysposobieniu nale˝y wtedy, gdy ono samo o to zapyta.

2. Poglàdy pracowników oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych na temat
zakresu informacji, jakie powinny zostaç przekazane przysposobionemu
dziecku by∏y nieco bardziej zró˝nicowane.

˚adna z badanych w 1992 r. osób nie opowiedzia∏a si´ za przekazaniem
dziecku wszystkich posiadanych informacji o rodzinie, z której dziecko po-
chodzi. Tylko 4 osoby by∏y zdania, ˝e rodzice adopcyjni powinni ograniczyç
si´ do samej informacji o fakcie przysposobienia, bez przekazywania in-
nych znanych informacji o rodzicach dziecka. Wi´kszoÊç ankietowanych
opowiedzia∏a si´ za stosunkowo szerokim dost´pem pe∏noletniej osoby
przysposobionej, która wie o fakcie przysposobienia, do ró˝nego rodzaju
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êróde∏ informacji o jej dawnym stanie cywilnym i przysposobieniu. Co trze-
cia osoba badana wówczas opowiedzia∏a si´ za dost´pem dziecka do daw-
nego aktu jego urodzenia, choçby zosta∏ sporzàdzony akt nowy. Prawie co
czwarta ankietowana uwa˝a∏a, ˝e oÊrodki adopcyjne, które przygotowa∏y
dane przysposobienie, powinny ujawniç na ˝yczenie osoby przysposobio-
nej ca∏à posiadanà dokumentacj´, co piàta by∏o zdania, ˝e osoba przyspo-
sobiona powinna mieç wglàd do akt sàdowych spraw jej dotyczàcych,
a 12% badanych w 1992 r. opowiedzia∏o si´ nawet za mo˝noÊcià docho-
dzenia informacji o w∏asnym pochodzeniu na drodze procesu sàdowego.

W 2001 r. wi´kszoÊç (192 osoby) by∏a zdania, ˝e zakres informacji zale-
˝y od samej osoby przysposobionej. Nale˝y powiedzieç jej tyle, ile ona sa-
ma chce wiedzieç. 13 osób (5,8%) uwa˝a∏o, ˝e dziecku nale˝y udzieliç
wszechstronnych informacji o jego sytuacji, ∏àcznie z przekazaniem wiedzy
o rodzinie, z której pochodzi. Taka sama liczebnie grupa osób wyrazi∏a opi-
ni´, ˝e zakres informacji powinien byç bardzo ograniczony – w zasadzie
dziecko powinno wiedzieç tylko, ˝e jest przysposobione.

Blisko 11% badanych udzieli∏o opisowych odpowiedzi, w których pod-
kreÊli∏y, ˝e informacj´ o przysposobieniu (co najmniej o samym fakcie przy-
sposobienia), która zawsze powinna zostaç udzielona, nale˝y przekazywaç
w sposób najmniej bolesny dla dziecka, z troskà, aby nie dozna∏o ono po-
wa˝niejszego wstrzàsu. Charakterystyczna jest wypowiedê 40-letniej re-
spondentki z oÊrodka katolickiego, majàcej 6-letni sta˝ pracy w oÊrodku:
„cokolwiek by si´ dzia∏o po tym co powiedzà, dziecko i tak zareaguje – jak
zareaguje, tego nigdy nie da si´ przewidzieç” (ankieta nr 70). Wi´kszoÊç
z tej grupy badanych wyrazi∏a stanowisko, i˝ nale˝y powiedzieç dziecku ty-
le, ile ono chce wiedzieç (lub ÊciÊlej, co trafnie uj´to w jednej z odpowiedzi
„tyle, ile dziecko mo˝e przyjàç” – ankieta nr 114) w formie dostosowanej do
jego mo˝liwoÊci percepcyjnych, uzale˝nionych od wieku. Na uwag´ zas∏u-
guje wypowiedê respondenta z ankiety nr 249, i˝ „Mówienie o adopcji jest
procesem”. Uzupe∏nia jà stanowisko respondenta z ankiety nr 230, ˝e po-
wiedzieç mo˝na dziecku wszystko ale „w dawkach” – stopniowo, stosownie
do jego pytaƒ, oraz – jak poucza respondent z ankiety nr 229 – tak nale˝y
„ustawiç” proces wychowawczy, aby dziecko pyta∏o o swoje pochodzenie,
a gdy „(...) nie pyta nale˝y wyjÊç z tym problemem”.

Dla zilustrowania stanowiska ankietowanych, warto przytoczyç niektóre
z udzielonych odpowiedzi: „Nale˝y post´powaç roztropnie. Zawsze powie-
dzieç dziecku, ˝e jest przysposobione, a pe∏niejsze informacje o rodzinie po-
chodzenia mo˝e uzyskaç, gdy b´dzie pe∏noletnie” (ankieta nr 84). „Od po-
czàtku powinno wiedzieç tylko, ˝e jest przysposobione – informacje o rodzi-
nie powinny byç przekazywane zgodnie z wiekiem i stopniem zainteresowa-
nia rodzinà” (ankieta nr 164). „Bez zbyt drastycznych szczegó∏ów – tylko to
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co dla dziecka dobre” (ankieta nr 146). „Ma∏emu powiedzieç, ˝e jest przy-
sposobione, starszemu odpowiadaç na wszystkie pytania” (ankieta nr 215).
„Nie k∏amaç, maksymalnie oszcz´dzaç dziecko, màdrze t∏umaczyç rodzin´
«naturalnà»” (ankieta nr 27).

Mimo, ˝e pytanie dotyczy∏o zakresu informacji, zwracano uwag´ na at-
mosfer´ rozmowy, koniecznoÊç przekazania dziecku g∏´bokiej akceptacji
jego osoby, powiedzenia mu, ˝e „by∏o oczekiwane i przyj´te z radoÊcià i mi-
∏oÊcià” (ankieta nr 33 i ankieta nr 70).

W podsumowaniu omawianej grupy odpowiedzi nale˝y stwierdziç, ˝e
zdaniem ankietowanych trzeba uwzgl´dniaç: (1) stopieƒ zainteresowania
dziecka jego sytuacjà osoby przysposobionej, (2) stopieƒ wra˝liwoÊci i roz-
woju emocjonalnego dziecka, (3) indywidualnà histori´ ˝ycia przysposobio-
nego dziecka – im drastyczniejszy mia∏a przebieg (porzucenie dziecka, mal-
tretowanie, molestowanie seksualne) i im mniej „godna” rodzina (cz∏onko-
wie rodziny sà narkomanami, alkoholikami, prowadzà przest´pczy tryb ˝y-
cia itp.) – tym ostro˝niejsze i bardziej przemyÊlane muszà byç decyzje
o tym, co i kiedy powiedzieç dziecku.

Najliczniejsza grupa pracowników oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych
(192 badane osoby – 77%) wyrazi∏a opini´, ˝e zakres informacji (w szcze-
gólnoÊci o wczeÊniejszych losach dziecka oraz o jego rodzinie) powinien
uwzgl´dniaç stopieƒ zainteresowania dziecka historià jego ˝ycia. Stanowi-
sko takie zaj´∏o 78% pracowników oÊrodków publicznych, 75% pracowni-
ków oÊrodków prowadzonych przez TPD, 74,4% pracowników oÊrodków
katolickich. Domniemana „opcja” Êwiatopoglàdowa odpowiadajàcych nie
mia∏a znaczenia przy przyj´ciu tego najpowszechniejszego stanowiska.

Przy wyborze odpowiedzi na pytanie o zakres przekazywanych informa-
cji nie mia∏a praktycznie znaczenia p∏eç respondenta. Nale˝y jednak zauwa-
˝yç, ˝e ˝aden m´˝czyzna, nie wybra∏ skrajnego wariantu odpowiedzi.

Za pe∏nà, niejako „bezwzgl´dnà” informacjà o rodzinie pochodzenia wy-
powiedzia∏a si´ zdecydowana mniejszoÊç badanych. Stanowisko takie naj-
cz´Êciej wyra˝ali pracownicy oÊrodków prowadzonych przez TPD – najrza-
dziej zaÊ pracownicy oÊrodków katolickich. Pracownicy tych ostatnich trzy-
krotnie rzadziej od pracowników oÊrodków prowadzonych przez TPD, oraz
dwu i pó∏krotnie rzadziej od pracowników oÊrodków publicznych opowiada-
li si´ za pe∏nà informacjà o rodzinie pochodzenia. Relatywnie najcz´Êciej te˝
wskazywali na dodatkowe okolicznoÊci, które powinny byç uwzgl´dniane
przy przekazywaniu dziecku informacji o jego pochodzeniu.

Pewien wp∏yw na wybór odpowiedzi mia∏ wiek respondenta. Wszystkie
osoby, które opowiedzia∏y si´ za najbardziej ograniczonym zakresem infor-
macji, liczy∏y wi´cej ni˝ 40 lat. Jest godne szczególnego podkreÊlenia, ˝e
˝adna z 12 osób, które osobiÊcie wychowywa∏y przysposobione dziec-
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ko, ani ˝adna z 78 osób, w której rodzinie by∏o wychowywane przyspo-
sobione dziecko, nie opowiedzia∏a si´ za przekazywaniem dziecku pe∏-
nej informacji o jego rodzinie.

Poglàdy pracowników oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych na
temat jawnoÊci przysposobienia wobec innych osób ni˝ dziecko 

W 1992 r. wÊród badanych pracowników oÊrodków adopcyjno-opiekƒczych
nie by∏o zwolenników pe∏nej jawnoÊci przysposobienia. Nie wszyscy pytani mie-
li jasno sprecyzowane stanowisko odnoÊnie kr´gu osób, które – poza dzieckiem
– powinny wiedzieç o przysposobieniu. Ponad po∏owa badanych opowiedzia∏a
si´ za tajemnicà przysposobienia wobec rodziców dziecka, którzy nie byli obec-
ni podczas rozprawy w sprawie o przysposobienie (nie wyra˝ali na rozprawie
zgody na przysposobienie ich dziecka przez oznaczonych przysposabiajàcych).
35% osób uwa˝a∏o, ˝e poza przysposobionym dzieckiem oraz najbli˝szà rodzi-
nà przysposabiajàcych nikt inny nie powinien wiedzieç o przysposobieniu.

W 2001 r. tylko jeden respondent wyrazi∏ poglàd, ˝e by∏oby najlepiej, gdyby
o fakcie przysposobienia, poza przysposobionym dzieckiem, nikt nie wiedzia∏
– nawet najbli˝sza rodzina osób przysposabiajàcych. Oko∏o 9% ankietowa-
nych by∏o zdania, ˝e o fakcie przysposobienia powinny wiedzieç wszystkie
osoby majàce kontakt z przysposobionym dzieckiem. Tym samym opowie-
dzia∏y si´ za jawnoÊcià przysposobienia w Êrodowisku dziecka. Wi´kszoÊç ba-
danych by∏a przeciwna tak szerokiemu zakresowi jawnoÊci przysposobienia. 

Za poinformowaniem o przysposobieniu rodziców i rodzeƒstwa osób doko-
nujàcych przysposobienia opowiedzia∏o si´ 88,8% badanych. Ponad po∏owa
(54,4%) by∏a zdania, ˝e o przysposobieniu powinni wiedzieç tak˝e wszyscy po-
zostali cz∏onkowie rodziny osób przysposabiajàcych (a wi´c nie tylko najbli˝si
krewni), a tak˝e lekarz leczàcy dziecko (71,2% badanych). Ponad 30% bada-
nych opowiedzia∏o si´ za jawnoÊcià przysposobienia wobec sàsiadów oraz na-
uczycieli dziecka. 17,2% badanych w 2001 r. przedstawi∏o dodatkowe zastrze˝e-
nia co do informowania o przysposobieniu osób wymienionych w skategoryzowa-
nych propozycjach odpowiedzi. Osoby te jakby „obawia∏y” si´ wskazania kon-
kretnego grona „powierników tajemnicy” adopcji, zg∏asza∏y szereg zastrze˝eƒ
i ograniczeƒ. Wymieniano „osoby godne zaufania” i przyjació∏ przysposabiajà-
cych, „osoby, które majà kontakt z dzieckiem i rodzinà” (ankiety nr 27 i 247), „oso-
by, dla których ta wiedza jest niezb´dna” (bez sprecyzowania bàdê przyk∏adu sy-
tuacji, gdy wiedza o przysposobieniu jest „niezb´dna” – ankiety nr 201 i 202).

Pozosta∏e odpowiedzi z tej grupy by∏y zró˝nicowane i w wi´kszoÊci zawie-
ra∏y szereg ograniczeƒ i warunków. Oto ich przyk∏ady: O przysposobieniu po-
winni wiedzieç „sàsiedzi – ale tylko gdy zapytajà” (ankieta nr 84), „nauczyciel –
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ale tylko wychowawca” (ankieta nr 36), „lekarz – ale tylko wtedy gdy tego wy-
maga sytuacja” (ankieta nr 212), „lekarz – gdy to potrzebne do diagnozy”
(ankieta nr 213 i ankieta nr 250), „s∏u˝ba zdrowia – ale tylko w nag∏ej potrzebie”
(ankieta nr 246), „osoby b´dàce w wi´kszej za˝y∏oÊci z dzieckiem, które zacho-
wajà poznany fakt adopcji dla siebie” (ankieta nr 19), „grono selektywnie wybra-
nych osób” (ankieta nr 126), „to zale˝y od wieku dziecka w chwili adopcji. Gdy
by∏o niemowl´ciem – to ono samo, gdy b´dzie wystarczajàco dojrza∏e, poinfor-
muje o tym osoby, które samo wybierze” (ankieta nr 129).

Jak z powy˝szego wynika, mo˝na uznaç, ˝e pracownicy oÊrodków adopcyj-
no-opiekuƒczych powszechnie opowiadajà si´ za jawnoÊcià przysposobienia
wobec dziecka, oraz – w zasadzie – za jawnoÊcià przysposobienia wobec naj-
bli˝szych krewnych osób, które dokona∏y przysposobienia. Tym samym
akceptujà stosunkowo szeroki zakres tajemnicy przysposobienia wobec osób
trzecich. Powierzanie tej tajemnicy np. lekarzowi leczàcemu dziecko lub
nauczycielowi jest, jak si´ wydaje, podyktowane dà˝eniem do lepszego zabez-
pieczenia dobra dziecka przez uwzgl´dnienie specyfiki jego sytuacji ˝yciowej,
która mo˝e mieç znaczenie zarówno w procesie leczenia, jak i wychowania.
Etyka zawodowa zobowiàzuje zarówno lekarza, jak i nauczyciela do nieujaw-
niania powierzonej mu tajemnicy innym osobom.

Odpowiedzi na pytanie, kto powinien wiedzieç o przysposobieniu, przedsta-
wia poni˝sza tabela.

Tabela nr 2.
Kto, poza przysposobionym dzieckiem, powinien wiedzieç o przysposobieniu?

Kto powinien wiedzieç, Badani, którzy udzielili
˝e dziecko jest wskazanej odpowiedzi
przysposobione Liczba %

Tylko rodzice i rodzeƒstwo przysposabiajàcych 222 88,8

Wszyscy cz∏onkowie rodziny przysposabiajàcych 136 54,4

Sàsiedzi przysposabiajàcych 85 34,0

Nauczyciele przysposobionego dziecka 78 31,2

Lekarz, który leczy dziecko 179 71,6

Wszystkie osoby majàce kontakt 22 8,8
z przysposobionym dzieckiem

Inne osoby, poza wymienionymi wy˝ej 43 17,2

Najlepiej, ˝eby nikt – poza dzieckiem 1 0,4
o tym nie wiedzia∏
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Stosunek kandydatów na rodziców adopcyjnych do tajemnicy
przysposobienia – na podstawie obserwacji pracowników
oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczch

Teza, której weryfikacji mia∏y s∏u˝yç, mi´dzy innymi, obserwacje poczynione
przez pracowników oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych, brzmia∏a nast´pujàco:

Wi´kszoÊç kandydatów na rodziców adopcyjnych pragnie zachowania
w szerokim zakresie tajemnicy planowanego przysposobienia. Pracownicy
oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczch podejmujà dzia∏ania majàce przekonaç kan-
dydatów o zaletach jawnoÊci przysposobienia, w szczególnoÊci wobec przy-
sposabianego dziecka.

I. Tajemnica zg∏oszenia si´ do oÊrodka adopcyjno-opiekuƒczego
O stosunku przysz∏ych rodziców adopcyjnych do tajemnicy przysposobie-

nia Êwiadczy, mi´dzy innymi, ich stanowisko co do zachowania w tajemnicy sa-
mego faktu zg∏oszenia si´ do oÊrodka adopcyjnego. Nie wszyscy kandydaci
formu∏owali jednoznacznie swoje oczekiwania co do zachowania w poufnoÊci
ich staraƒ o wskazanie dziecka do przysposobienia. Zapewne wielu domnie-
mywa∏o, ˝e zachowanie ich staraƒ w tajemnicy wobec osób trzecich jest oczy-
wiste. Takie domniemanie usprawiedliwia∏oby brak jednoznacznie sformu∏owa-
nej proÊby o dyskrecj´, szczególnie, ˝e do opinii publicznej docierajà informa-
cje o ochronie danych osobowych.

W 1992 r., wed∏ug opinii 42% pracowników oÊrodków, w chwili zg∏oszenia
si´ do oÊrodka kandydaci na rodziców adopcyjnych pragn´li zachowania w ta-
jemnicy tego faktu. 40% badanych nie zaobserwowa∏o takiej postawy. Pozosta-
li twierdzili, ˝e nie jest mo˝liwe ustalenie, czy zg∏aszajàcym si´ do oÊrodka za-
le˝y na zachowaniu w tajemnicy rozpocz´cia staraƒ o przysposobienie, gdy˝
nie wypowiadajà si´ na ten temat. 

Oceny postaw wi´kszoÊci osób zg∏aszajàcych si´ do oÊrodków co do za-
chowania tego faktu w tajemnicy, poczynione przez pracowników oÊrodków
uczestniczàcych w badaniu z 2001 r., by∏y zró˝nicowane, co ilustruje poni˝-
sza tabela.

Tabela nr 3.
Opinie pracowników oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych na temat
stanowiska kandydatów na rodziców adopcyjnych w przedmiocie
zachowania w tajemnicy ich zg∏oszenia si´ do oÊrodka
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Opinia pracowników oÊrodków adopcyjno-opiek. Badani, którzy 
na temat stanowiska kandydatów na rodziców udzielili

adopcyjnych w przedmiocie zachowania wskazanej
w tajemnicy ich zg∏oszenia si´ do oÊrodka odpowiedzi

Liczba %

Wi´kszoÊç kandydatów chce zachowania 53 21,2
tajemnicy i daje temu wyraz

W sposób jednoznaczny o zachowanie tajemnicy 67 26,8
proszà nieliczni kandydaci

Kandydaci nie wypowiadajà si´ z regu∏y na ten
temat – uwa˝am jednak, ˝e wi´kszoÊç chce 75 30,0
zachowania tajemnicy

Kandydaci nie wypowiadajà si´ z regu∏y na ten temat 32 12,8
– uwa˝am jednak, ˝e wi´kszoÊci jest to oboj´tne

Inna opinia 17 6,8

Brak odpowiedzi 6 2,4

Razem 250 100,0

Zwracano uwag´, ˝e kandydaci na rodziców adopcyjnych zmieniajà swe
stanowisko odnoÊnie zachowania w tajemnicy podj´cia przez nich staraƒ
o przysposobienie, a w tym faktu ich zg∏oszenia si´ do oÊrodka adopcyjno-
-opiekuƒczego. Cz´Êç z nich obawia si´ zdyskwalifikowania jako kandydatów
na rodziców adopcyjnych. Pragnà wi´c zachowaç w tajemnicy zg∏oszenie si´
do oÊrodka w okresie, gdy nie zosta∏a jeszcze podj´ta choçby wst´pna decy-
zja co do dopuszczenia ich do oczekiwania na wskazanie dziecka do przyspo-
sobienia. Taka postawa nie przesàdza o stosunku do jawnoÊci, bàdê dà˝eniu
do utajnienia przysposobienia. Niektórzy z kandydatów, którzy przy pierwszym
kontakcie prosili o zachowanie tajemnicy ich zg∏oszenia si´ do oÊrodka, zmie-
niali swojà postaw´ przy kolejnych spotkaniach z pracownikami oÊrodków.

II. Ocena postawy kandydatów na rodziców adopcyjnych w chwili rozpocz´-
cia z nimi pracy w oÊrodku adopcyjno-opiekuƒczym co do zachowania
tajemnicy przysposobienia wobec okreÊlonych kategorii osób

Na pytanie o stosunek do tajemnicy przysposobienia wobec okreÊlonych
kategorii osób wi´kszoÊci kandydatów na przysposabiajàcych, w chwili rozpo-
cz´cia z nimi w oÊrodku pracy majàcej ich przygotowaç do sprawowania funk-
cji rodziców adopcyjnych, cz´Êç ankietowanych nie by∏a w stanie odpowie-
dzieç w sposób jednoznaczny. Odsetek wahajàcych si´ by∏ ró˝ny w zale˝noÊci
od tego, kogo mia∏aby dotyczyç tajemnica.
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Tajemnica wobec rodziców dziecka

Ponad 94% pracowników oÊrodków, którzy uczestniczyli w badaniu (224
osoby), bez wahania stwierdzi∏o, ˝e kandydaci na rodziców adopcyjnych pra-
gnà zachowania tajemnicy przysposobienia wobec rodziców biologicznych
przysposabianego dziecka. Tylko 5 osób (2%) oceni∏o, ˝e przyszli rodzice ad-
opcyjni nie dbajà o tajemnic´ przysposobienia wobec rodziców dziecka.

Tabela nr 4.
Opinia pracowników oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych na temat:
czy w chwili zg∏oszenia si´ do oÊrodka kandydaci na rodziców
adopcyjnych pragnà zachowania przysposobienia w tajemnicy przed
rodzicami biologicznymi dziecka

Opinia na temat czy kandydaci na Pracownicy oÊrodków adopcyjnych,
rodziców adopcyjnych chcieli zacho- którzy wyrazili opini´
wania tajemnicy wobec rodziców dziecka Liczba %

Chcieli zachowania tajemnicy 224 94,1

Nie chcieli zachowania tajemnicy 5 2,1

Trudno powiedzieç 9 3,8

Razem 238 100

Tajemnica wobec dziecka i cz∏onków najbli˝szej rodziny
przysposabiajàcych

Z obserwacji wi´kszoÊci pracowników oÊrodków wynika∏o, ˝e kandydaci na
rodziców adopcyjnych, z którymi pracowali, ju˝ w chwili zg∏oszenia si´ do
oÊrodka byli gotowi o przysposobieniu powiedzieç – o ile zostanie ono
orzeczone – zarówno dziecku (tak oceni∏o postaw´ potencjalnych rodziców
adopcyjnych 163 pracowników oÊrodków spoÊród 212 badanych, którzy w tej
kwestii zaj´li stanowisko) jak i cz∏onkom najbli˝szej rodziny (opinia 176
pracowników oÊrodków).

Tabela nr 5.
Opinia pracowników oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych na temat: czy
w chwili zg∏oszenia si´ do oÊrodka kandydaci na rodziców adopcyjnych
pragnà zachowania przysposobienia w tajemnicy przed cz∏onkami swojej
najbli˝szej rodziny
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Opinia na temat czy kandydaci Pracownicy oÊrodków 
na rodziców adopcyjnych chcieli adopcyjnych,

zachowania tajemnicy wobec którzy wyrazili opini´
swojej najbli˝szej rodziny Liczba %

Chcieli zachowania tajemnicy 12 5,7

Nie chcieli zachowania tajemnicy 176 84,6

Trudno powiedzieç 20 9,6

Razem 208 99,9

Zaledwie 19 osób ankietowanych by∏o zdania, ˝e – z regu∏y – kandydaci na
rodziców adopcyjnych w chwili zg∏oszenia si´ do oÊrodka adopcyjno-opiekuƒ-
czego pragnà, aby przysposobione dziecko uwa˝a∏o ich za swoich biologicz-
nych rodziców i sà zdecydowani nie informowaç dziecka o fakcie jego przy-
sposobienia. 30 badanych osób mia∏o powa˝ne wàtpliwoÊci przy dokonaniu
oceny postaw potencjalnych rodziców adopcyjnych w kwestii ich stanowiska
co do tajemnicy przysposobienia wobec dziecka.

Tylko 17 osób ankietowanych oceni∏o, ˝e przysz∏ym rodzicom adopcyjnym
jest oboj´tne, czy osoby trzecie dowiedzà si´ o przysposobieniu. Natomiast 66
pracowników oÊrodków uzna∏o, ˝e nie jest mo˝liwe ustalenie jakie jest –
w chwili zg∏oszenia si´ do oÊrodka – stanowisko kandydatów na rodziców
adopcyjnych w przedmiocie zachowania tajemnicy przysposobienia wobec
osób trzecich. WàtpliwoÊci odnoÊnie postaw kandydatów na rodziców adop-
cyjnych co do tajemnicy przysposobienia wobec innych podmiotów (dziecka,
jego rodziców, najbli˝szej rodziny zg∏aszajàcych si´ kandydatów na rodziców
adopcyjnych) mia∏o znacznie mniej badanych.

Tabela nr 6.
Opinia pracowników oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych na temat: czy w chwili
zg∏oszenia si´ do oÊrodka kandydaci na rodziców adopcyjnych pragnà zacho-
wania w tajemnicy przed dzieckiem, które przysposobià, faktu przysposobienia

Opinia na temat czy kandydaci Pracownicy oÊrodków adopcyjnych,
na rodziców adopcyjnych chcieli którzy wyrazili opini´

zachowania tajemnicy wobec dziecka Liczba %

Chcieli zachowania tajemnicy 19 9

Nie chcieli zachowania tajemnicy 163 76,8

Trudno powiedzieç 30 14,1

Razem 212 99,9
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III. Ocena postawy kandydatów na rodziców adopcyjnych po zakoƒczeniu
z nimi pracy w oÊrodku adopcyjno-opiekuƒczym nad przygotowaniem ich do
przysposobienia dziecka co do zachowania tajemnicy przysposobienia wo-
bec okreÊlonych kategorii osób

Donios∏a rola, jakà pracownicy oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych przypi-
sujà jawnoÊci przysposobienia powoduje, ˝e jednym z priorytetowych zadaƒ
w zakresie przygotowania kandydatów na rodziców adopcyjnych do przyspo-
sobienia dziecka jest przekonanie ich o zaletach jawnoÊci adopcji. W ocenie
pracowników oÊrodków, po zakoƒczeniu procesu przygotowawczego, kandy-
daci na rodziców adopcyjnych z regu∏y akceptujà jawnoÊç przysposobienia
wobec stosunkowo szerokiego kr´gu osób.

Opini´ ankietowanych na temat gotowoÊci (co najmniej deklarowanej) kan-
dydatów na rodziców adopcyjnych do poinformowania osób bliskich o przy-
sposobieniu, o ile ono nastàpi, przedstawia poni˝sza tabela.

Tabela nr 7.
Opinia ankietowanych pracowników oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych
na temat postaw kandydatów na rodziców adopcyjnych (1)

OPINIA ANKIETOWANYCH PRACOWNIKÓW
OÂRODKÓW ADOPCYJNO-OPIEKU¡CZYCH

na temat postaw kandydatów na rodziców adopcyjnych

Kandydaci Liczba Procent Kandydaci Liczba Procent
zachowajà ankieto- ankieto- zachowajà ankieto- ankieto-
jawnoÊç wanych wanych tajemnic´ wanych wanych
adopcji adopcji
wobec wobec

dziecka 245 99,6 dziecka 1 0,4

rodziców 244 99,6 rodziców 1 0,4
(teÊciów) (teÊciów)

rodzeƒstwa 242 99,2 rodzeƒstwa 2 0,8

Prawie wszyscy ankietowani, którzy przedstawili swoje stanowisko, byli
przeÊwiadczeni, ˝e przygotowani przez oÊrodek adopcyjny kandydaci na ro-
dziców adopcyjnych poinformujà o dokonanym przysposobieniu przysposo-
bione dziecko, najbli˝szà rodzin´ – swoich rodziców (teÊciów) i rodzeƒstwo,
oraz osoby uwa˝ane za bliskich przyjació∏. Nast´pna grupa osób, wobec któ-
rych kandydaci na rodziców adopcyjnych, przygotowani przez oÊrodki adop-
cyjno-opiekuƒcze, zapewne ujawnià przysposobienie, mo˝e byç scharaktery-
zowana jako osoby bliskie z uwagi na cz´ste kontakty (koledzy i kole˝anki
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z pracy, sàsiedzi) oraz osoby godne szczególnego zaufania (lekarz leczàcy
dziecko, ksiàdz proboszcz w parafii, do której przynale˝à rodzice adopcyjni).
Wi´kszoÊç ankietowanych (82,2%) uwa˝a∏a, ˝e w razie orzeczenia przysposo-
bienia wtajemniczeni zostanà tak˝e cz∏onkowie dalszej rodziny (inni krewni ni˝
rodzice i rodzeƒstwo przysposabiajàcych, powinowaci). Takim samym zaufa-
niem nie zostanà natomiast obdarzeni, w opinii ankietowanych, osoby uczàce
dziecko. 57% ankietowanych przypuszcza∏o, ˝e o przysposobieniu rodzice ad-
opcyjni poinformujà nauczyciela. Tylko 36,6% badanych uwa˝a∏o, ˝e do tajem-
nicy zostanie dopuszczony katecheta. Oceny dotyczàce stosunku kandydatów
na rodziców adopcyjnych do zachowania tajemnicy przysposobienia wobec
osób innych ni˝ najbli˝sza rodzina przedstawia tabela.

Tabela nr 8.
Opinia ankietowanych pracowników oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych
na temat postaw kandydatów na rodziców adopcyjnych (2)

OPINIA ANKIETOWANYCH PRACOWNIKÓW
OÂRODKÓW ADOPCYJNO-OPIEKU¡CZYCH

na temat postaw kandydatów na rodziców adopcyjnych

Kandydaci Liczba Procent Kandydaci Liczba Procent
zachowajà ankieto- ankieto- zachowajà ankieto- ankieto-
jawnoÊç wanych wanych tajemnic´ wanych wanych
adopcji adopcji
wobec wobec

Dalszej 186 85,0 Dalszej 33 15,0
rodziny rodziny

Kole˝anek 194 88,2 Kole˝anek 26 11,8
i kolegów i kolegów
w miejscu w miejscu

pracy pracy

Bliskich 232 98,3 Bliskich 4 1,7
przyjació∏ przyjació∏

Sàsiadów 146 76,4 Sàsiadów 45 23,6

Nauczycieli 105 57,0 Nauczycieli 79 43,0
dziecka dziecka

Lekarza 208 93,7 Lekarza 14 6,3
leczàcego leczàcego

dziecko dziecko
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Ksi´dza 179 86,5 Ksi´dza 28 13,5
proboszcza proboszcza

Katechety 59 36,6 Katechety 102 63,4
uczàcego uczàcego
dziecko dziecko

religii religii

Znaczàca jest ró˝nica w ocenie zaufania przysz∏ych rodziców adopcyjnych
wobec ksi´dza proboszcza (a˝ 86,5% ankietowanych uwa˝a∏o, ˝e zostanie on
poinformowany o przysposobieniu) i katechety, który b´dzie uczy∏ dziecko re-
ligii (blisko 64% badanych uwa˝a∏o, ˝e wobec katechety rodzice adopcyjni za-
chowajà przysposobienie w tajemnicy). Wysoka ocena zaufania przysz∏ych ro-
dziców adopcyjnych do ksi´dza proboszcza z ich parafii charakteryzowa∏a nie
tylko wypowiedzi pracowników katolickich oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczch,
do których – jak mo˝na sàdziç – zg∏aszajà si´ g∏ównie ludzie wierzàcy. Niemal-
˝e jednomyÊlni byli w ocenach tej kwestii ankietowani z oÊrodków publicznych
i katolickich (87,6% pracowników oÊrodków publicznych oraz 86,5% pracowni-
ków oÊrodków katolickich). Takà samà opini´ wypowiedzia∏o 77,3% pracowni-
ków oÊrodków prowadzonych przez TPD.

Ocena, i˝ przyszli rodzice adopcyjni zachowajà w tajemnicy przysposobie-
nie przed katechetà, zosta∏a wypowiedziana przez 80% pracowników oÊrod-
ków prowadzonych przez TPD, 63% pracowników oÊrodków publicznych
i 56,5% pracowników oÊrodków katolickich. Byç mo˝e, to zró˝nicowanie opinii
jest konsekwencjà poglàdów samych ankietowanych, które mog∏y mieç wp∏yw
na treÊci przekazywane kandydatom na rodziców adopcyjnych w procesie ich
przygotowania do przysposobienia. Jednak˝e wÊród pracowników oÊrodków
katolickich wi´kszoÊç (choç nie tak znaczàca) by∏a zdania, ˝e przysposabiajà-
cy zachowajà tajemnic´ adopcji wobec katechety.

Wszyscy ankietowani ocenili, ˝e zdecydowanie wy˝sze jest prawdopodo-
bieƒstwo ujawnienia przez rodziców adopcyjnych przysposobienia nauczy-
cielowi w szkole lub przedszkolu, do których b´dzie ucz´szcza∏o dziecko,
ni˝ katechecie.

Najwi´kszy sceptycyzm co do jawnoÊci przysposobienia wobec nauczycie-
la ujawnili pracownicy oÊrodków prowadzonych przez TPD (59% spoÊród nich
uwa˝a∏o, ˝e rodzice adopcyjni zachowajà tajemnic´ przysposobienia przed na-
uczycielem). 61% pracowników publicznych oÊrodków adopcyjno-opiekuƒ-
czych i 52% pracowników oÊrodków katolickich przypuszcza∏o, ˝e przygoto-
wani w tych oÊrodkach rodzice adopcyjni ujawnià przysposobienie nauczycie-
lowi ich adoptowanego dziecka.

23

Poglàdy pracowników oÊrodków...

Rodzina i Prawo Nr 3 (3) 2006



Tajemnica wobec rodzeƒstwa przysposobionego dziecka

DoÊwiadczenia oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych wskazujà na znaczne
zainteresowanie nawiàzaniem kontaktów z rodzeƒstwem doros∏ych osób przy-
sposobionych wiedzàcych o przysposobieniu i pami´tajàcych rodzeƒstwo.

W opinii wi´kszoÊci ankietowanych pracowników oÊrodków adopcyjno-
-opiekuƒczych, kandydaci na rodziców adopcyjnych sà przygotowani na ujaw-
nienie przysposobienia rodzeƒstwu przysposobionych dzieci, o ile b´dzie ono
poszukiwaç brata lub siostry. Takà opini´ wypowiedzia∏o 128 ankietowanych
(72% osób, które wyrazi∏y swoje stanowisko w omawianej kwestii). Odmienne-
go zdania by∏o 50 respondentów.

Tajemnica wobec innych osób

Na pytanie, czy kandydaci na rodziców adopcyjnych, którzy zostali przygo-
towani do sprawowania swych rodzicielskich funkcji, b´dà sk∏onni powiedzieç
o przysposobieniu dziecka ka˝demu, kto o to zapyta, twierdzàco odpowiedzia-
∏o 28 pracowników oÊrodków – przeczàco 153 (84%).

Zapewne optymizm ankietowanych co do zachowania jawnoÊci przysposo-
bienia wobec dziecka i stosunkowo szerokiego kr´gu innych osób przez przy-
gotowanych w oÊrodkach adopcyjno-opiekuƒczch rodziców adopcyjnych jest
pochodnà poglàdów ankietowanych na ten temat oraz wynika z realizowane-
go programu przygotowania do przysposobienia i deklaracji sk∏adanych przez
osoby, które w oÊrodkach by∏y przygotowywane do przysposobienia.

Wnioski

– Badanie wykaza∏o, ˝e pracownicy oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych po-
mi´dzy 1999 a 2001 rokiem umocnili swe przeÊwiadczenie o zaletach jaw-
noÊci przysposobienia wobec osoby przysposobionej i nadal doceniajà po-
trzeb´ ochrony tajemnicy przysposobienia wobec osób trzecich z tym, ˝e
daje si´ dostrzec akceptacj´ dla zwi´kszajàcego si´ kr´gu osób, którym
mo˝na powierzyç tajemnic´ przysposobienia.

– Nie uleg∏o zmianie przeÊwiadczenie, ˝e o przysposobieniu nale˝y powie-
dzieç dziecku i najbli˝szej rodzinie przysposabiajàcych oraz ˝e rodzice
dziecka nie powinni wiedzieç kto je przysposobi∏.

– Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e przed dziesi´cioma laty ponad 20% badanych
bra∏o pod uwag´ mo˝liwoÊç zachowania przysposobienia w tajemnicy
przed dzieckiem w sytuacjach szczególnych, zw∏aszcza gdy prawdopodo-
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bieƒstwo ujawnienia faktu przysposobienia by∏oby – w danym stanie fak-
tycznym – znikome. Obawa przed ujawnieniem przysposobienia dziecku
przez osoby trzecie by∏a zaÊ pierwszoplanowym czynnikiem branym pod
uwag´ jako uzasadnienie zalet jawnoÊci przysposobienia. Obecnie ekspo-
nowane sà argumenty o charakterze aksjologicznym i rola prawdy w wy-
chowywaniu. By∏y one obecne i poprzednio, choç nie by∏y a˝ tak zdecydo-
wanie i bezkompromisowo przedstawiane.

Znamienne sà uwagi czynione w 1992 r, i˝ rodzice adopcyjni dopiero pod ko-
niec lat osiemdziesiàtych w szerszym zakresie ujawniali dziecku, ˝e jest przy-
sposobione. Prezentowane badania dotyczy∏y przypuszczeƒ pracowników
oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych co do tego, jaka postawa wobec proble-
mów tajemnicy przysposobienia b´dzie charakteryzowa∏a w praktyce przygoto-
wanych przez nich rodziców adopcyjnych. W tym miejscu mo˝na jedynie zasy-
gnalizowaç, ˝e wycinkowe badania rzeczywistych postaw rodziców adopcyj-
nych wskazujà, i˝ ujawnienie przysposobienia jest dla nich w praktyce znacznie
trudniejsze ni˝ pierwotnie przypuszczali. Z badania rodziców adopcyjnych,
przygotowanych w ramach szkoleƒ grupowych do ujawnienia dzieciom faktu
przysposobienia, przeprowadzonych w Poznaniu i województwie poznaƒskim
w 1998 r. po up∏ywie 3-4 lat od dnia przysposobienia przez nich dzieci, wynik∏o,
˝e oko∏o 62% rodziców adopcyjnych ujawni∏o fakt przysposobienia dzieciom,
a pozostali tego nie uczynili. Rodzice adopcyjni, którzy zachowali tajemnic´ wo-
bec dziecka, wyjaÊniali swojà postaw´ albo zbyt m∏odym wiekiem dzieci albo
przeÊwiadczeniem, i˝ dzieci zdajà sobie same spraw´ z faktu przysposobienia
ale chcà zapomnieç o Êrodowisku swoich rodziców biologicznych14. Tymcza-
sem brak pytaƒ ze strony dziecka mo˝e byç wynikiem „konfliktu lojalnoÊci”
(obawiajà si´, ˝e swoimi pytaniami wyrzàdziliby przykroÊç rodzicom adopcyj-
nym). Jak stwierdzi∏a R. Giryƒska: „Strach mo˝e byç tak du˝y, ˝e w ogóle nie py-
tajà. Nietrudno sobie wyobraziç, jak ci´˝ko jest tym dzieciom, ˝e nie majà niko-
go ˝yczliwego i cierpliwego, z kim mogliby o tym porozmawiaç. Rodzice adop-
cyjni sk∏onni sà przyjàç ˝e dziecko nie pyta bo go to nie interesuje”15.

Zadowoleni z dokonania przysposobienia rodzice adopcyjni cz´sto czujà
obaw´ (obiektywnie nieuzasadnionà), ˝e byç mo˝e dzieci odrzucà ich emo-
cjonalnie i b´dà poszukiwaç rodziny pochodzenia16. Wed∏ug oceny Ewy Mi-
lewskiej: „mo˝na przypuszczaç, ˝e w∏aÊnie te obawy sà g∏ównym powodem
zatajania adopcji, (..) mo˝na wysnuç hipotez´, ˝e rodzice {adopcyjni – E. H¸.}
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nie czujà si´ w pe∏ni rodzicami, co z kolei mo˝e wynikaç z funkcjonujàcych
w spo∏eczeƒstwie stereotypów o wy˝szoÊci biologicznych wi´zi nad psychicz-
nymi i spo∏ecznymi”17.

Ustawa z 26 maja 1995 r. nowelizujàca Kodeks rodzinny i opiekuƒczy – oraz
inne ustawy w zakresie przysposobienia – w znacznym stopniu os∏abi∏a tajem-
nic´ adopcji. Zapewne b´dzie to mia∏o pewien wp∏yw tak˝e na podejÊcie rodzi-
ców adopcyjnych do tajemnicy przysposobienia. Ocena Janiny Panowicz-Lip-
skiej, ˝e „minà∏ okres fascynacji tajnoÊcià przysposobienia”18 jest zapewne traf-
na, gdy dotyczy twórców zmian ustawowych z 1995 r., psychologów, pracow-
ników oÊrodków adopcyjno- opiekuƒczych. Mam jednak wàtpliwoÊci, czy do-
tyczy tak˝e wi´kszoÊci rodziców adopcyjnych w Polsce.

Przysposabianie w Polsce g∏ównie dzieci ma∏ych, nie ró˝niàcych si´ raso-
wo od przysposabiajàcych, u∏atwia zachowanie tajemnicy przysposobienia.
Rodzice adopcyjni (g∏ównie bezdzietne ma∏˝eƒstwa), zainteresowani pe∏nym
w∏àczeniem dziecka do swej rodziny, cz´sto pragnà zatarcia jakichkolwiek Êla-
dów mogàcych wskazywaç, i˝ dziecko nie pochodzi od nich. Jak stwierdzi∏a R.
Giryƒska: „Wielu spoÊród rodziców adopcyjnych najch´tniej – gdyby to by∏o
mo˝liwe i realne – ukryliby ten fakt [przysposobienie – E. H. ¸.] przed dzieckiem
i przed Êwiatem. Sporadycznie spotykamy si´ z kandydatami, którzy (..) wykazu-
jà pe∏ne zrozumienie i poszanowanie dla podwójnego dziedzictwa dziecka.(..)
Dla wi´kszoÊci rodzin rozmowy o przysz∏oÊci kiedy b´dà musieli powiedzieç
dziecku o adopcji, sà bardzo trudne (..)”19.

Badania przeprowadzone przez E. Milewskà wykaza∏y, ˝e co czwarte ma∏˝eƒ-
stwo ubiegajàce si´ o przysposobienie dziecka by∏o nieudane20. Byç mo˝e pla-
nowana adopcja mia∏a byç „lekarstwem” na niepowodzenie we wzajemnych re-
lacjach. Dà˝enie do przysposobienia jak najm∏odszego dziecka i do utajnienia
przed dzieckiem przysposobienia mo˝e „potwierdzaç istnienie u rodziców nasta-
wienia w adopcji na realizacj´ w∏asnych potrzeb”21. Wydaje si´ wi´c, ˝e ustaleniu
przez sàd w sprawie o przysposobienie rzeczywistej motywacji wnioskodawców,
mo˝e sprzyjaç wyjaÊnienie ich stosunku do tajemnicy adopcji wobec dziecka.
Jest to jednak bardzo trudne zadanie. Deklarowane poglàdy nie zawsze sà zgod-
ne z rzeczywistymi dà˝eniami kandydatów na rodziców adopcyjnych.
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Piotr Górecki

Wybrane problemy na tle stosowania Ustawy
o post´powaniu w sprawach nieletnich

Uwagi ogólne

Ustawa o post´powaniu w sprawach nieletnich, która wesz∏a w ˝ycie z dniem
13 maja 1983 r. zosta∏a uchwalona w dniu 26 paêdziernika 1982 r.1 Przepisy oma-
wianej ustawy nie by∏y doÊç d∏ugo nowelizowane. Istotniejsze zmiany wprowa-
dzono dopiero w 1996 r. oraz w 2000 r.2 Z drobnymi tylko zmianami dokonanymi
w latach nast´pnych ustawa o post´powaniu w sprawach nieletnich obowiàzuje
do chwili obecnej. Zastàpi∏a ona pochodzàce z okresu mi´dzywojennego prze-
pisy regulujàce post´powanie w sprawach nieletnich (art. 69-78 Kodeksu kar-
nego z 1932 r. i art. 476-495 Kodeksu post´powania karnego z 1928 r.).

Z za∏o˝enia ustawa o post´powaniu w sprawach nieletnich mia∏a byç ak-
tem prawnym, który ca∏oÊciowo regulowa∏by post´powanie wobec nieletnich.
Tak si´ jednak nie sta∏o, bowiem ustawodawca przyjà∏ metod´ regulacji mie-
szanej zak∏adajàc, ˝e w zale˝noÊci od trybu post´powania zastosowanie b´-
dà mia∏y przepisy Kodeksu post´powania cywilnego lub Kodeksu post´po-
wania karnego (art. 20 u.p.n.). Ponadto w sprawach nieletnich, którzy dopu-
Êcili si´ czynu karalnego, sàd rodzinny stosuje odpowiednio przepisy cz´Êci
ogólnej Kodeksu karnego lub Kodeksu wykroczeƒ, je˝eli nie sà one sprzecz-
ne z samà ustawà (art. 14 u.p.n.). Od wielu lat pod adresem ustawy o post´-
powaniu w sprawach nieletnich zg∏aszane sà ró˝ne zastrze˝enia zwiàzane tak
z rozwiàzaniami modelowymi jak i licznymi wàtpliwoÊciami w wymiarze prak-
tycznym. Literatura dotyczàca zagadnieƒ zwiàzanych z omawianà ustawà jest
bardzo bogata.3 Cz´sto zwracano uwag´ na to, ˝e ustawa o post´powaniu
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2 Zob.: P. Górecki: Nowelizacja ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich, RPEiS 1996, nr 4 oraz ten˝e:

Ustawa o post´powaniu w sprawach nieletnich – po nowelizacji, Prokuratura i Prawo 2001, nr 5, s. 34-52.
3 Zob. m. in.: A. GrzeÊkowiak: Post´powanie w sprawach nieletnich (Polskie prawo nieletnich), Toruƒ

1986; B. Czarnecka-Dzialuk: Nieletni sprawcy czynów karalnych przed sàdem rodzinnym (Zagadnie-
nia procesowe), Warszawa 1993; A. Strzembosz: Post´powanie w sprawach nieletnich w prawie pol-
skim. Lublin 1984; P. Górecki: Post´powanie poprawcze w sprawach nieletnich, Sopot 1998 i powo-
∏ana tam obszernie literatura; T. Bojarski, E. Skr´towicz: Ustawa o post´powaniu w sprawach nielet-
nich z komentarzem, Lublin 2002; A. Gaberle, M. Korcyl-Wolska: Komentarz do ustawy o post´powa-
niu w sprawach nieletnich, Gdaƒsk 2002; E. Bieƒkowska A. Walczak-˚ochowska: Post´powanie
w sprawach nieletnich. Komentarz, Warszawa 2003; K. Gromek: Komentarz do ustawy o post´powa-
niu w sprawach nieletnich, Warszawa 2004; P. Górecki, S. Stachowiak: Ustawa o post´powaniu
w sprawach nieletnich – Komentarz, Zakamycze 2005; 



w sprawach nieletnich jest zawi∏a i trudna w praktycznym stosowaniu.
Dotychczas tylko niektóre wàtpliwe kwestie by∏y wyjaÊniane w orzecznictwie
Sàdu Najwy˝szego co sprawia, ˝e dyskusje wokó∏ ustawy trwajà nadal. Pod-
j´to nawet w Ministerstwie SprawiedliwoÊci inicjatyw´ przygotowania ca∏kiem
nowego projektu ustawy. 

Pewien wzrost liczby przest´pstw dokonywanych przez nieletnich po roku
1990 spowodowa∏, ˝e niektórzy upatrywali w represji karnej skuteczny Êrodek
przeciwdzia∏ania temu niekorzystnemu zjawisku. Inni z kolei opowiadali si´ za
intensywniejszym oddzia∏ywaniem wychowawczym i umacnianiem funkcji ro-
dziny w zakresie wychowania dziecka, stanowczo sprzeciwiajàc si´ oddzia∏y-
waniu na nieletnich metodami karnistycznymi. Zwracano przy tym uwag´, ˝e
sama zmiana przepisów bez odbudowy funkcji rodziny nie jest w stanie ogra-
niczyç przest´pczoÊci nieletnich. Przejawem poglàdów g∏oszàcych zaostrze-
nie represji karnej wobec nieletnich by∏y mi´dzy innymi postulaty zwiàzane
z obni˝eniem wieku odpowiedzialnoÊci karnej.4

Z dniem 1 wrzeÊnia 1998 r. wszed∏ ostatecznie w ˝ycie trzeci ju˝ polski Ko-
deks karny, który obni˝y∏ wiek odpowiedzialnoÊci karnej nieletnich do 15 lat (art.
10 § 2 k.k.). Nowy Kodeks karny utrzyma∏ zasad´, ˝e przes∏ankà pe∏nej odpo-
wiedzialnoÊci karnej jest ukoƒczenie przez sprawc´ 17 lat (art. 10 § 1 k.k.). Ar-
tyku∏ 10 § 2 k.k. stanowi odst´pstwo od tej zasady przewidujàc, ˝e pociàgni´cie
do odpowiedzialnoÊci karnej na zasadach okreÊlonych w art. 10 § 2 k.k. jest
mo˝liwe tylko w razie wystàpienia ∏àcznie nast´pujàcych przes∏anek:

a) nieletni dopuÊci∏ si´ po ukoƒczeniu 15 lat jednego z przest´pstw wymie-
nionych w art. 10 § 2 k.k.,

b) za stosowaniem odpowiedzialnoÊci karnej przemawiajà okolicznoÊci
sprawy oraz stopieƒ rozwoju sprawcy, jego w∏aÊciwoÊci i warunki osobi-
ste, a w szczególnoÊci, je˝eli poprzednio stosowane Êrodki wychowaw-
cze lub poprawcze okaza∏y si´ bezskuteczne.

Ustawa o post´powaniu w sprawach nieletnich by∏a niewàtpliwie post´pem
w stosunku do stanu prawnego obowiàzujàcego wczeÊniej. Nie znaczy to, ˝e
jest aktem prawnym legislacyjnie udanym. Od dawna zg∏aszane sà pod jej ad-
resem ró˝ne zastrze˝enia. Na ogó∏ kwestionuje si´ niektóre rozwiàzania mate-
rialnoprawne ustawy, które czynià jà szczególnie zawi∏à. Niektórzy akcentujà
ubóstwo Êrodków wychowawczych przewidzianych ustawà, inni z kolei chcieli-
by, aby zawiera∏a ona wi´cej Êrodków represyjnych typowych dla prawa kar-
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1995, nr 7-8, s. 91-95.



nego. Pierwsi zwracajà uwag´, ˝e tzw. prawo karne dla nieletnich w zasadzie
oddala si´ od ogólnego prawa karnego i zbli˝a si´ do prawa rodzinno-opiekuƒ-
czego majàc raczej charakter cywilno-rodzinny ni˝ karny. Inni z kolei powo∏ujàc
si´ na statystyki sàdowe wskazujàce na pewien wzrost przest´pczoÊci nielet-
nich, upatrujà jako przyczyn´ takiego stanu rzeczy tzw. „bezkarnoÊç nieletnich”.
W rezultacie postulujà zaostrzenie represji wobec nieletnich. Spory mi´dzy zwo-
lennikami nurtu kryminologicznego i jurydycznego trwajà po dzieƒ dzisiejszy.
Trudno obecnie przesàdziç w jakim kierunku pójdà ewentualne zmiany przepi-
sów ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich (Kodeksu nieletnich).

Uwagi co do zakresu odpowiedzialnoÊci karnej nieletnich na tle u.p.n.

Ustawa o post´powaniu w sprawach nieletnich dopuszcza w okreÊlonych
sytuacjach mo˝liwoÊç orzekania wobec nieletnich kar.5

Przepis art. 13 u.p.n. przewiduje wyjàtek od ogólnych zasad odpowiedzial-
noÊci nieletnich za pope∏nione czyny karalne. Z przepisu tego wynika, ˝e sàd
rodzinny mo˝e orzec kar´ wobec nieletniego, który w chwili orzekania ukoƒ-
czy∏ 18 lat oraz pope∏ni∏ czyn karalny pomi´dzy 13 a 17 rokiem ˝ycia w sytu-
acji, gdy zachodzà podstawy do umieszczenia w zak∏adzie poprawczym a sto-
sowanie Êrodka poprawczego nie by∏oby celowe. Wydajàc wyrok skazujàcy
sàd stosuje nadzwyczajne z∏agodzenie kary.

W myÊl art. 18. § 1 u.p.n. sàd w∏aÊciwy wed∏ug przepisów Kodeksu post´-
powania karnego rozpoznaje spraw´, je˝eli:
1) zachodzà podstawy do orzeczenia wobec nieletniego kary na podstawie

art. 10 § 2 k.k.,
2) przeciwko nieletniemu, który dopuÊci∏ si´ czynu karalnego, o którym mowa

w art. 1 § 2 pkt 2 lit. a), wszcz´to post´powanie po ukoƒczeniu przez nielet-
niego lat 18.
Z § 2 z kolei wynika, ˝e post´powanie w sprawach, o których mowa w § 1,

toczy si´ wed∏ug przepisów Kodeksu post´powania karnego, jednak˝e w spra-
wach, o których mowa:
1) w pkt 1, gdy post´powanie wszcz´to przed ukoƒczeniem przez nieletniego

lat 18:
a) post´powanie przygotowawcze prowadzi s´dzia rodzinny, z tym ˝e prze-

pisy art. 16 i art. 42 § 3 stosuje si´ odpowiednio,
b) nieletni musi mieç obroƒc´,
c) rodzice lub opiekun nieletniego majà prawa strony,
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d) przepisy art. 23-25, art. 27, art. 32, art. 39, art. 40, art. 52 i art. 53 § 1 sto-
suje si´ odpowiednio,

e) tymczasowe aresztowanie mo˝e byç zastosowane tylko wtedy, gdy
umieszczenie w schronisku dla nieletnich by∏oby niewystarczajàce,

f) je˝eli sàd uzna, ˝e wobec nieletniego nale˝y zastosowaç Êrodki wycho-
wawcze lub poprawcze przewidziane w niniejszej ustawie, orzeka o za-
stosowaniu tych Êrodków,

g) przepisy art. 60, 62 i 63 stosuje si´ odpowiednio,
Kar´ nieletniemu mo˝na wymierzyç tak˝e i w toku post´powania wykonaw-

czego. Z przepisu art. 94 u.p.n. wynika, ˝e je˝eli wobec nieletniego orzeczono
umieszczenie w zak∏adzie poprawczym a przed rozpocz´ciem wykonania tego
orzeczenia nieletni ukoƒczy∏ 18 lat, sàd rodzinny decyduje, czy nale˝y odstà-
piç od wykonania Êrodka poprawczego i wymierzyç sprawcy kar´. Jednak˝e
i w tym przypadku sàd stosuje nadzwyczajne z∏agodzenie kary. 

Powy˝sze rozwiàzania prawne sprawiajà, ˝e – wbrew niektórym obiegowym
poglàdom – mo˝na przyjàç, i˝ ustawa w stosunkowo szerokim zakresie prze-
widuje mo˝liwoÊç karania nieletnich.

Niektóre problemy praktyczne na tle orzecznictwa sàdów rodzinnych

Cz´sto w dyskusjach podkreÊla si´ znikomà skutecznoÊç ustawy z 1982 r.
Niemniej jednak nale˝y si´ zastanowiç czy w praktyce jest ona przez sàdy sto-
sowana w sposób optymalny. Katalog Êrodków wychowawczych (popraw-
czych) przewidziany w art. 6 u.p.n. jest niewàtpliwie stosunkowo ubogi. Nie-
mniej jednak warto zauwa˝yç, ˝e przewidziane tam Êrodki wychowawcze mo˝-
na ∏àczyç dostosowujàc tym samym owe Êrodki do potrzeb konkretnego nie-
letniego. Ponadto w∏aÊciwie prowadzone post´powanie wykonawcze mo˝e
przyczyniç si´ do zwi´kszenia oddzia∏ywania wychowawczego. Przy orzecze-
niu na przyk∏ad umieszczenia nieletniego w zak∏adzie poprawczym z warunko-
wym zawieszeniem sàd stosuje obligatoryjnie w okresie próby Êrodki wycho-
wawcze (art. 11 § 2 u.p.n.). Nie ma zatem ˝adnych przeszkód, aby – w zale˝-
noÊci od konkretnych potrzeb wychowawczych ocenianych z punktu dobra
nieletniego (art. 3 u.p.n.) – „zobowiàzaç nieletniego do okreÊlonego post´po-
wania” ustanawiajàc zarazem nadzór kuratora sàdowego, który realizacje tych-
˝e obowiàzków by kontrolowa∏. Nie ma te˝ przeszkód, aby jednoczeÊnie sàd
rodzinny na∏o˝y∏ okreÊlone obowiàzki wobec rodziców (opiekuna) nieletniego
w oparciu o przepis z art. 7 § 1 u.p.n. Nadto w mysl art. 7 § 2 u.p.n. „sàd mo-
˝e zwróciç si´ do w∏aÊciwych instytucji paƒstwowych lub spo∏ecznych oraz
jednostek samorzàdowych o udzielenie niezb´dnej pomocy w poprawie wa-
runków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego”. 
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Warto te˝ przypomnieç, ˝e sàd rodzinny mo˝e na∏o˝yç na rodziców obo-
wiàzki z art. 7 § 1 u.p.n. tak˝e i w toku post´powania wykonawczego. W toku
post´powania wykonawczego „sàd rodzinny mo˝e tak˝e „zmieniaç lub
uchylaç Êrodki wychowawcze, je˝eli wzgl´dy wychowawcze za tym prze-
mawiajà” (art. 79 § 1 u.p.n.).

Wydaje si´, ˝e umiej´tne stosowanie Êrodków wychowawczych i w∏aÊciwe
kontrolowanie ich skutecznoÊci w trakcie post´powania wykonawczego, znako-
micie mo˝e zwi´kszyç skutecznoÊç ich oddzia∏ywania. Niestety cz´sto Êrodki wy-
chowawcze stosowane sà przez sàdy rodzinne w sposób rutynowy i szablonowy.

Wypada te˝ zwróciç uwag´ na ró˝nice mi´dzy wszcz´ciem post´powania
(art. 21 § 1 u.p.n.) a wszcz´ciem post´powania wyjaÊniajàcego (art. 34 u.p.n.). 

Postanowienie o wszcz´ciu post´powania, o którym mowa w art. 21 § 1
u.p.n., wydaje s´dzia rodzinny a nie sàd rodzinny w sytuacji, gdy ujawnià si´
okolicznoÊci Êwiadczàce o demoralizacji nieletniego lub gdy nieletni pope∏ni∏
czyn karalny. Wszcz´cie tego post´powania jest odpowiednikiem wszcz´cia
post´powania w sprawie (in rem). W praktyce jednak s´dzia rodzinny wydaje
na ogó∏ jednoczeÊnie zarówno postanowienie o wszcz´ciu post´powania jak
i o wszcz´ciu post´powania wyjaÊniajàcego (in personam), o którym mowa
w art. 34 § 1 u.p.n., bowiem od samego poczàtku znana jest mu osoba nielet-
niego. Je˝eli wi´c s´dzia rodzinny uzyska wiarygodnà wiadomoÊç o okoliczno-
Êciach okreÊlonych w art. 2 u.p.n. to regu∏à powinno byç wszcz´cie post´po-
wania. Odmowa wszcz´cia post´powania jest wi´c wyjàtkiem od zasady lega-
lizmu. W unormowaniu okreÊlonym w art. 21 § 2 u.p.n. do g∏osu dochodzi za-
sada oportunizmu okreÊlana niekiedy jako zasada celowoÊci. S´dzia rodzinny
nie wszczyna post´powania, a wszcz´te umarza, je˝eli okolicznoÊci sprawy nie
dajà podstawy do jego wszcz´cia lub prowadzenia albo gdy orzeczenie Êrod-
ków wychowawczych lub poprawczych jest niecelowe, w szczególnoÊci ze
wzgl´du na orzeczone ju˝ Êrodki w innej sprawie. Zarówno odmowa wszcz´-
cia post´powania jak i umorzenie post´powania nast´puje w formie postano-
wienia, na które zawsze przys∏uguje stronom i pokrzywdzonemu za˝alenie.
Prawomocne umorzenie post´powania nie stoi na przeszkodzie ponownemu
wszcz´ciu post´powania w tej samej sprawie zgodnie z art. 21 § 1 u.p.n.6

Na postanowienie s´dziego rodzinnego w przedmiocie wszcz´cia post´po-
wania przys∏uguje za˝alenie, w przeciwieƒstwie do postanowienia o wszcz´ciu
post´powania wyjaÊniajàcego, na które za˝alenie nie s∏u˝y.7 Wypada zauwa˝yç,
˝e rozwiàzanie to nie jest trafne. W momencie bowiem wszcz´cia tylko samego
post´powania osoba nieletniego nie jest znana, bowiem w∏aÊnie wszcz´te post´-
powanie ma doprowadziç do ujawnienia nieletniego sprawcy. Nie b´dà te˝ zna-
ni i rodzice nieletniego. Zatem te strony nie b´dà na tym etapie wyst´powa∏y a co
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za tym idzie, nie b´dà mog∏y z∏o˝yç za˝alenie. Za˝alenie na postanowieniu
o wszcz´ciu samego post´powania (w sprawie) b´dzie móg∏ z∏o˝yç co najwy˝ej
tylko prokurator. Pomijajàc ju˝ tylko t´ niekonsekwencj´ trzeba zwróciç uwag´
na to, ̋ e przepis dopuszczajàcy za˝alenie na wszcz´cie nie jest racjonalnym roz-
wiàzaniem i to tym bardziej, ˝e zaskar˝alne nie jest postanowienie o wszcz´ciu
post´powania karnego. Za˝alenie nie s∏u˝y te˝ na zarzàdzenie s´dziego rodzin-
nego o wszcz´ciu post´powania opiekuƒczego. Nie wiadomo zatem dlaczego
za˝alenie mia∏oby przys∏ugiwaç na postanowienie wydane w trybie art. 21
§ 1 u.p.n. Wynika z tego, ˝e ewentualne za˝alenie rodziców nieletniego na posta-
nowienie o wszcz´ciu post´powania podlega odrzuceniu (art. 370 k.p.c.) i to
tak˝e, gdy wydane ono zosta∏o ∏àcznie z postanowieniem o wszcz´ciu post´po-
wania wyjaÊniajàcego, bowiem to drugie jest niezaskar˝alne. 

Wypada nadto zwróciç uwag´ na art. 20 u.p.n. który stanowi, ˝e „w sprawach
nieletnich stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania cywilnego –
trybu nieprocesowego, a w zakresie zbierania, utrwalania i przeprowadzania dowo-
dów przez Policj´, powo∏ywania i dzia∏ania obroƒcy oraz w post´powaniu popraw-
czym – przepisy Kodeksu post´powania karnego, ze zmianami przewidzianymi
w ustawie.” Oznacza to, ˝e s´dzia rodzinny prowadzàcy post´powanie wyjaÊniajà-
ce stosowaç b´dzie przepisy u.p.n. jako lex specialis oraz k.p.c. Procedur´ karnà
stosowaç b´dzie tylko do oceny prawid∏owoÊci czynnoÊci dokonanych przez Poli-
cje, dzia∏ania obroƒcy oraz pokrzywdzonego (por. art. 21 § 3 u.p.n.). Przepisy k.p.k.
b´dà mia∏y niejako wprost zastosowanie do post´powania poprawczego (Nk). 

Lektura wielu akt spraw rozpoznawanych w toku post´powania poprawcze-
go wskazuje, ˝e sàdy rodzinne o tym zapominajà. W∏aÊciwe stosowanie prze-
pisów k.p.k. ma jednak zasadnicze znaczenie dla przebiegu ca∏ego post´po-
wania, a co mo˝e najwa˝niejsze – stanowi funkcj´ ochronnà dla samego nie-
letniego (prawo do obrony). Tak wi´c w toku post´powania poprawczego sàd
winien zwracaç uwag´ na przebieg rozprawy g∏ównej uregulowany w k.p.k.
(art. 381-424 k.p.k.). Przebieg samej narady i g∏osowania uregulowany jest te˝
nieco odmiennie, ani˝eli wynika to z przepisów k.p.c. (art. 108-115 k.p.k.). Wy-
ra˝a si´ to chocia˝by w sposobie g∏osowania (art. 111-112 k.p.k.).8

W myÊl art. 30 § 5 u.p.n. „na rozpraw´ lub posiedzenie sàd mo˝e wezwaç
tak˝e kuratora, przedstawiciela schroniska dla nieletnich, zak∏adu poprawcze-
go, m∏odzie˝owego oÊrodka wychowawczego, m∏odzie˝owego oÊrodka socjo-
terapii, oÊrodka szkolno-wychowawczego, placówki opiekuƒczo-wycho-
wawczej lub publicznego zak∏adu opieki zdrowotnej albo domu pomocy
spo∏ecznej, w którym nieletni przebywa, a ponadto równie˝ inne osoby,
w szczególnoÊci przedstawiciela szko∏y, do której nieletni ucz´szcza, zak∏adu
pracy, w którym jest zatrudniony, lub organizacji spo∏ecznej, do której nale˝y;
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w sprawach o czyn karalny jako przest´pstwo skarbowe mo˝na wezwaç tak˝e
przedstawiciela w∏aÊciwego finansowego organu dochodzenia, okreÊlonego
w Kodeksie karnym skarbowym”. W praktyce sàdowej stosunkowo wyjàtkowo
korzysta si´ z mo˝liwoÊci jakie daje przytoczony przepis. Wydaje si´, ˝e dla
trafnego rozstrzygni´cia przydatnym mo˝e byç wys∏uchanie osób (osoby) wy-
mienionej w art. 30 § 5 u.p.n. W szczególnoÊci du˝e znaczenie mo˝e mieç opi-
nia o nieletnim nauczyciela (wychowawcy), który w sposób bezpoÊredni przed-
stawi sàdowi rodzinnemu wszelkie uwagi na temat zachowania si´ nieletniego
w szkole, jego charakteru, uzdolnieƒ czy warunków rodzinnych. 

Kwestia pozycji i uprawnieƒ pokrzywdzonego

Poniewa˝ zasadniczym celem ustawy z 1982 r. by∏o wychowanie nieletnie-
go a nie represja karna, zatem ograniczono rol´ i pozycj´ pokrzywdzonego
poprzez nieprzyznanie mu statusu strony (art. 30 § 1 u.p.n.). W toku post´po-
wania poprawczego, do którego stosuje si´ przepisy k.p.k. wy∏àczone by∏y
przepisy w zakresie post´powania w sprawach z oskar˝enia prywatnego, po-
wództwa cywilnego, oskar˝yciela posi∏kowego i zasàdzenia odszkodowania
z urz´du (art. 48 u.p.n.). Pokrzywdzony nie pojawia∏ si´ tak˝e w toku post´po-
wania opiekuƒczo-wychowawczego, do którego zastosowania majà przepisy
k.p.c. W zakresie zaskar˝enia orzeczeƒ pokrzywdzonemu przys∏ugiwa∏y w za-
sadzie trzy uprawnienia, a mianowicie móg∏ on z∏o˝yç za˝alenie na postano-
wienie s´dziego rodzinnego o odmowie wszcz´cia post´powania wyjaÊniajà-
cego, o umorzeniu post´powania (art. 21 3 u.p.n.) i o zawieszeniu post´po-
wania (art. 30a § 2 u.p.n.). Wy∏àczenie pokrzywdzonego z roli strony Êwiad-
czy∏o dobitnie o wychowawczym aspekcie ca∏ego post´powania bowiem nie
da∏o si´ pogodziç z szerokimi uprawnieniami pokrzywdzonego wynikajàcymi
z k.p.k. Pami´taç te˝ trzeba, ˝e rozszerzanie uprawnieƒ pokrzywdzonego
wp∏ywa na zwi´kszenie kontradyktoryjnoÊci ca∏ego post´powania. W myÊl za-
sady kontradyktoryjnoÊci strony majà prawo do walki o korzystne dla siebie
rozstrzygni´cie. Trafnie wi´c zauwa˝a si´ w literaturze, ˝e kontradyktoryjnoÊç
w post´powaniu dotyczàcym osób nieletnich jest niewskazana ze wzgl´dów
wychowawczych, bowiem nieletni nie powinien uczestniczyç w „walce stron”.9

Racj´ ma V. Konarska-Wrzosek10 gdy twierdzi, ˝e uregulowania u.p.n. zmierza-

33

Wybrane problemy na tle stosowania...

Rodzina i Prawo Nr 3 (3) 2006

9 Szerzej: B. Czarnecka-Dzialuk: Nieletni sprawcy czynów karalnych przed sàdem rodzinnym. Zagad-
nienia procesowe, Warszawa 1993, s. 48 i powo∏ana tam literatura.

10 V. Konarska-Wrzosek: Ochrona nieletnich przed demoralizacjà i przest´pczoÊcià w uj´ciu ustawy
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˝a, ˝e pope∏nienie czynu karalnego zobowiàzuje jedynie sàd rodzinny do wszcz´cia post´powania,
nie zaÊ do zastosowania przewidzianych w ustawie Êrodków.



jà do ochrony dziecka przed przest´pczoÊcià, a nie do pociàgni´cia nieletnich
do odpowiedzialnoÊci za pope∏nione czyny naruszajàce normy prawnokarne.
Niewàtpliwie do osiàgni´cia tych celów ustawy, szerokie uprawnienia
pokrzywdzonego – sà zbyteczne.

Proces doskonalenia resocjalizacji nieletnich zosta∏ w ostatnim okresie
przyhamowany na skutek przemian spo∏eczno-politycznych po roku 1990. Ma-
terialnoprocesowe rozwiàzania ustawy postrzegano jako zbyt liberalne podda-
jàc zarazem krytyce wychowawczy model u.p.n. Doprowadzi∏o to do kolejnej
nowelizacji dokonanej w roku 2000.11 Ta nowelizacja wprawdzie nie zmieni∏a
samego modelu post´powania to jednak w sposób istotny wp∏yn´∏a na zasad-
nicze rozwiàzania materialnoprocesowe ca∏ej ustawy o post´powaniu w spra-
wach nieletnich. Zasadniczym za∏o˝eniem nowelizacji by∏a zmiana dotychcza-
sowych uregulowaƒ w zakresie post´powania w sprawach nieletnich w kierun-
ku rozwiàzaƒ typowych dla systemu retrybutywnego w pewnym nawiàzaniu do
modelu sprawiedliwoÊci naprawczej charakteryzujàcego si´ odmiennym spoj-
rzeniem na rol´ i pozycj´ pokrzywdzonego. 

Znowelizowana w roku 2000 ustawa o post´powaniu w sprawach nieletnich
przyzna∏a pokrzywdzonemu szereg dalszych istotnych uprawnieƒ, aczkolwiek
nadal pokrzywdzony nie otrzyma∏ statusu strony.12 Nowe uprawnienia pokrzyw-
dzonego to:
– mo˝liwoÊç mediacji z nieletnim o ile sàd tak zadecyduje (art. 3a § 1 u.p.n.),
– prawo do obecnoÊci na rozprawie (art. 30 § 4 u.p.n.),
– prawo do sk∏adania wniosków dowodowych (art. 35 § 3 u.p.n.),
– prawo do przeglàdania akt i robienia z nich odpisów, z wy∏àczeniem wywia-

dów Êrodowiskowych i opinii o nieletnim (art. 36 § 2 u.p.n.),
– prawo do informacji o treÊci wydanego postanowienia w przedmiocie

skierowania sprawy nieletniego do post´powania rozpoznawczego,
przekazania sprawy prokuratorowi lub szkole albo organizacji (art. 43
§ 3 u.p.n.),

– obowiàzek zawiadomienia pokrzywdzonego o wszcz´ciu post´powania
oraz o treÊci orzeczenia koƒczàcego post´powanie (art. 31 § 3 u.p.n.). 

Powy˝sze uprawnienia pokrzywdzonego wymagajà w przysz∏oÊci – jak si´
wydaje – szerszego przedstawienia, albowiem przyj´te uregulowania nasuwaç
mogà pewne wàtpliwoÊci.
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11 Ustawa z dnia 15 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich, Dz. U. z dnia
28 paêdziernika 2000 r., Nr 91, poz. 1010. Nowe przepisy wesz∏y w ˝ycie z dniem 29 stycznia 2001 r.

12 Szerzej P. Górecki: Uprawnienia pokrzywdzonego do sk∏adania wniosków dowodowych na tle znowelizo-
wanej ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich, (w:) Wspó∏czesny polski proces karny, Ksi´ga ofia-
rowana Profesorowi Tadeuszowi Nowakowi pod red. S. Stachowiaka, Poznaƒ 2002, s. 357-364.



Kwestia kosztów post´powania

Warto podkreÊliç, ˝e dotychczas Êrodki odwo∏awcze wniesione od orze-
czenia sàdu rodzinnego wydanego na podstawie przepisów u.p.n. nie podle-
ga∏y op∏atom sàdowym, co wynika∏o z orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego.13 Za-
sada ta odnosi∏a si´ do ca∏ego post´powania we wszystkich trybach rozpo-
znawczych. Od 1 marca 2006 r. wesz∏a w ˝ycie nowa ustawa o kosztach sà-
dowych w sprawach cywilnych.14 W art. 95 ust. 3 powo∏ana ustawa stanowi,
˝e „Nie pobiera si´ op∏at od wniosku, za˝alenia i apelacji nieletniego w post´-
powaniu w sprawach nieletnich”. Uregulowanie to oznacza, ˝e dotychczaso-
wa praktyka niepobierania jakichkolwiek op∏at od stron w sprawach nieletnich
uleg∏a zmianom. Tak wi´c nowe uregulowanie przewiduje zwolnienie od op∏at
tylko samego nieletniego i to tylko „od wniosków, za˝alenia i apelacji”. Tym
samym nieletni ma obowiàzek uiÊciç stosowna op∏at´ od kasacji, która przy-
s∏uguje od wyroku wydanego po rozpoznaniu sprawy w trybie poprawczym.
Uregulowanie to nie zas∏uguje na aprobat´. Wydaje si´, ˝e nieletni winien byç
zwolniony od wszelkich op∏at zwiàzanych z toczàcym si´ post´powaniem
w oparciu o przepisy u.p.n. Wprawdzie nieletni mo˝e ubiegaç si´ o zwolnie-
nie od kosztów sàdowych to jednak trzeba zwróciç uwag´ na to, ˝e na ogó∏
przed∏u˝y to samo post´powanie. Nie jest to korzystne rozwiàzanie, skoro
szybkoÊç post´powania w sprawach nieletnich ma podstawowe znaczenie.
Argumentu tego nie ∏agodzi i to, ˝e kasacja jest nadzwyczajnym Êrodkiem
zaskar˝enia wyroków. 

Analiza przepisu z art. 95 ust. 3 nowej ustawy o kosztach sàdowych w spra-
wach cywilnych prowadzi te˝ do wniosku, ˝e rodzice (opiekunowie) b´dàcy
stronà ca∏ego post´powania nie sà ju˝ zwolnieni od kosztów sàdowych. Mogà
co najwy˝ej domagaç si´ zwolnienia od obowiàzku ponoszenia kosztów post´-
powania. Ewentualne post´powanie w tym zakresie równie˝ mo˝e przyczyniç
si´ do przewlekania post´powania i to tym bardziej, ˝e na niekorzystne roz-
strzygni´cie s∏u˝y za˝alenie.

Co dalej z ustawà o post´powaniu w sprawach nieletnich? 

Jak ju˝ wspomniano na wst´pie, ustawa o post´powaniu w sprawach nie-
letnich nie jest w pe∏ni udanym aktem prawnym, aczkolwiek stanowi ona
znaczny post´p w stosunku do wczeÊniej obowiàzujàcego stanu prawnego.
Budzà zastrze˝enia niektóre rozwiàzania materialnoprawne jak i procesowe
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13 Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 7 wrzeÊnia 1984 r., III CZP 34/84, OSNCP 1985/4/43.
14 Dz. U. z 2005, Nr 167, poz. 1398.



przyj´te w ustawie. Powa˝ne trudnoÊci w praktycznym stosowaniu jej przepi-
sów wià˝à si´ przede wszystkim z koniecznoÊcià odpowiedniego stosowania
procedury cywilnej i bezpoÊredniego stosowania procedury karnej (art. 20
u.p.n.). W ostatnich latach goràce dyskusje dotyczy∏y równie˝ granic wieku od
których uzale˝niona powinna byç odpowiedzialnoÊç karna nieletnich. Owocem
tych wàtpliwoÊci i zastrze˝eƒ by∏y nowelizacje przepisów u.p.n. dokonane
w ostatnich latach oraz zmiany dotyczàce zasad odpowiedzialnoÊci nieletnich
przyj´te w nowym Kodeksie karnym (art. 10 k. k.). Zmiany te zmierza∏y niewàt-
pliwie do zaostrzenia zasad odpowiedzialnoÊci nieletnich.

Jest sprawà niezwykle trudnà przesàdziç ju˝ dzisiaj o przysz∏ym modelu
post´powania w sprawach nieletnich. Odmienne traktowanie nieletnich
sprawców przest´pstw nie jest przecie˝ wytworem czasów wspó∏czesnych
a na przestrzeni ostatnich wieków doszukaç si´ mo˝na licznych przyk∏adów
niejednolitej praktyki w tym wzgl´dzie. W XVIII wieku w Anglii wykonano kar´
Êmierci wobec 10. letniego ch∏opca skazanego za morderstwo z nast´pujàcà
argumentacjà s´dziów: „By∏oby rzeczà wysoce niebezpiecznà wytworzenie
przekonania, ˝e dzieci mogà bezkarnie pope∏niaç tak straszne zbrodnie”.15

Jednak ju˝ w XVI wieku w Krakowie stosowano Êrodki wychowawcze oddajàc
na przyk∏ad dwunastoletniego sprawc´ rozboju do szko∏y, „aby si´ nauczy∏
odró˝niaç dobro od z∏a”16.

Spory co do przysz∏ego modelu post´powania w sprawach nieletnich trwa-
jà nadal. Zwolennicy kierunku kryminologicznego, przeciwni oddzia∏ywaniu na
nieletnich Êrodkami karnymi, widzà potrzeb´ ograniczenia represyjnoÊci usta-
wy poprzez szersze zastosowanie bardziej elastycznej procedury cywilnej jak
i przez rozbudowanie katalogu Êrodków wychowawczych. W takim uj´ciu po-
st´powania w sprawach nieletnich na plan pierwszy wysuwa si´ wzglàd na tzw.
prewencj´ szczególnà, bowiem ograniczenie przest´pczoÊci i demoralizacji
nieletnich mo˝na osiàgnàç poprzez wychowanie m∏odzie˝y i odbudow´ auto-
rytetu rodziny. Z kolei krytycy tego poglàdu, upatrujà skutecznà walk´ z prze-
st´pczoÊcià nieletnich w bardziej restrykcyjnych przepisach opartych na roz-
wiàzaniach charakterystycznych dla prawa karnego, gdzie w szerszym zakre-
sie do g∏osu dochodzi wzglàd na tzw. prewencj´ ogólnà. Rozbie˝noÊç stano-
wisk jak i z∏o˝onoÊç samej problematyki dotyczàcej walki z przest´pczoÊcià
i demoralizacjà osób nieletnich sprawia, ˝e dotychczas nie wypracowano jed-
nolitego modelu post´powania w sprawach nieletnich. Wydaje si´, ˝e w dal-
szej perspektywie nale˝a∏oby dà˝yç do stworzenia jednolitego aktu prawnego
regulujàcego problematyk´ walki z przest´pczoÊcià i demoralizacjà nieletnich
w sposób kompleksowy. Ten szczególny „kodeks nieletnich” winien byç opar-
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15 Por.: M. L. Klementowski: OdpowiedzialnoÊç nieletniego w Êredniowiecznych prawach Europy, (w):
Post´powanie z nieletnimi pod red. T. Bojarskiego, Lublin 1988, s. 30.

16 Tam˝e.



ty na swoistej procedurze dostosowanej do podstawowych celów przewidzia-
nych ustawà. Nie ulega jednak wàtpliwoÊci, ˝e przysz∏e ustawodawstwo po-
winno uwzgl´dniaç nie tylko dotychczasowe doÊwiadczenia wynikajàce z wie-
loletniego stosowania ustawy z 1982 r., ale tak˝e i osiàgni´cia wielu nowych
dziedzin nauki oraz normy mi´dzynarodowe. 

Pierwsze powa˝niejsze prace nad zmianà istniejàcego modelu post´powa-
nia w sprawach nieletnich podjà∏ Minister SprawiedliwoÊci G. Kurczuk, który
zarzàdzeniem z 8 wrzeÊnia 2003 r.17 powo∏a∏ ministerialny zespó∏ „do opraco-
wania projektu ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich”. Przewodniczà-
cym 10. osobowego zespo∏u, w sk∏ad którego wchodzili przedstawiciele nauki
jak i praktyki zosta∏ prof. A. Gaberle z Uniwersytetu Jagieloƒskiego. Na wst´pie
zespó∏ przyjà∏ nast´pujàce za∏o˝enia. Projekt nowej ustawy musi byç zgodny
ze standardami mi´dzynarodowymi w zakresie post´powania z osobami nie-
letnimi, ustawa powinna ca∏à problematyk´ regulowaç kompleksowo, dobro
nieletniego musi byç „podstawowà wytycznà” przy tworzeniu nowego prawa,
procedura powinna byç jednolita, powinna byç tak˝e jednolita definicja poj´cia
„nieletniego”. Po rocznej niezwykle intensywnej pracy z∏o˝ono projekt nowej
ustawy – Kodeks nieletnich. Taka w∏aÊnie nazwa wynika∏a z kompleksowoÊci
uregulowaƒ jak i podnosi∏a rang´ samej ustawy. Projekt zawiera∏ ca∏y szereg
zupe∏nie nowatorskich rozwiàzaƒ, których nie sposób w tym miejscu szczegó-
∏owo omówiç. Wypada jednak wspomnieç o najwa˝niejszych. Ca∏e post´po-
wanie zosta∏o uregulowane w sposób jednolity przy zastosowaniu jednej pro-
cedury – zbli˝onej do procedury karnej. Przepisy ustawy mia∏y w swym za∏o˝e-
niu byç stosowane do „wystàpienia przejawów demoralizacji” u osób w wieku
mi´dzy 10 a 18 lat. Przez demoralizacj´ autorzy rozumieli tak dawne czyny ka-
ralne (teraz zabronione) jak i demoralizacj´ polegajàcà na nieprzystosowaniu
spo∏ecznym w aktualnym jej rozumieniu. Post´powanie wyjaÊniajàce mia∏a
prowadziç Policja pod nadzorem sàdu rodzinnego. Do prowadzenia w∏aÊciwe-
go post´powania rozpoznawczego kompetentny by∏by tylko sàd rodzinny. 

Mo˝na oczywiÊcie si´ spieraç nad konkretnymi i szczegó∏owymi rozwiàza-
niami jak na przyk∏ad nad kwestià powierzenia prowadzenia spraw nieletnich
w tak szerokim zakresie Policji. Niemniej jednak ogólna ocena projektu
wypada bardzo korzystnie. Krytyka tego projektu dotyczy∏a g∏ównie tego, ˝e
w sposób samodzielny reguluje ca∏e post´powanie na wzór k.p.k. niejako
powielajàc te same uregulowania (np. wy∏àczenie s´dziego, dowody, terminy,
czynnoÊci procesowe itd.). 

Obecnie nowy Minister SprawiedliwoÊci powo∏a∏ kolejny zespó∏, który ma
zajàç si´ ponownym opracowaniem projektu u.p.n. Prace odbywajà si´
w oparciu o projekt przygotowany przez poprzedni zespó∏. Dotychczas nie
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opracowano jeszcze nowego projektu ustawy w sposób ca∏oÊciowy a zatem
nie sposób dokonaç gruntownej jego oceny. Niemniej jednak ju˝ tylko dotych-
czas opracowane na nowo przepisy sk∏aniajà do uwag krytycznych. Tak na
przyk∏ad proponuje si´ w art. 9 nowej ustawy, aby niektóre Êrodki wychowaw-
cze, w tym umieszczenie w zak∏adzie poprawczym, okreÊlaç „w latach”. Nie
sposób zgodziç si´, aby na przyk∏ad Êrodek wychowawczy w postaci skiero-
wania do odpowiedniej placówki wychowawczej czy terapeutycznej a tak˝e
umieszczenie w zak∏adzie poprawczym mog∏o byç okreÊlane przez sàd
w „w latach” tak jak ma to miejsce w przypadku orzekania kar. Ju˝ tylko na tym
przyk∏adzie widaç, ˝e idea podejÊcia jurydycznego przewa˝a w nowych propo-
zycjach a zasada kierowania si´ dobrem dziecka (art. 3) jest iluzoryczna.
Wypada w tym miejscu z ca∏à mocà podkreÊliç, ˝e kara jest konsekwencjà
winy. Tymczasem Êrodki wychowawcze stosowane wobec nieletnich (dzieci)
nie sà konsekwencjà winy, bowiem reakcja prawna Paƒstwa w tym przypadku
opiera si´ na zupe∏nie innym za∏o˝eniu aksjologicznym.
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Anita Lutkiewicz-Ruciƒska 

Sprzeciw ma∏˝onka wobec zamierzonej przez drugiego
ma∏˝onka czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym (cz´Êç1)

1. Ustawa z dnia 17.06.2004 r.1 wprowadzi∏a do kodeksu rodzinnego i opie-
kuƒczego instytucj´ sprzeciwu ma∏˝onka wobec zamierzonej przez drugiego
ma∏˝onka czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym. Mianowicie zgodnie
z art. 361 § 1 k.r.o. „ma∏˝onek mo˝e sprzeciwiç si´ czynnoÊci zarzàdu majàt-
kiem wspólnym zamierzonej przez drugiego ma∏˝onka, z wyjàtkiem czynnoÊci
w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego lub zmierzajàcej do zaspokojenia
zwyk∏ych potrzeb rodziny albo podejmowanej w ramach dzia∏alnoÊci zarobko-
wej”. W myÊl art. 361 § 2 k.r.o. „sprzeciw jest skuteczny wobec osoby trzeciej,
je˝eli mog∏a si´ z nim zapoznaç przed dokonaniem czynnoÊci prawnej”. Do in-
stytucji sprzeciwu ustawodawca nakazuje stosowaç odpowiednio art. 39 k.r.o.
(art. 361 § 3 k.r.o.). W literaturze wskazuje si´, ˝e art. 361 k.r.o. stanowi jedno
z ograniczeƒ przyznanego ka˝demu z ma∏˝onków w art. 36 § 2 k.r.o. upraw-
nienia do samodzielnego zarzàdu majàtkiem wspólnym2. Ratio legis wprowa-
dzenia art. 361 k.r.o. zosta∏o przedstawione w uzasadnieniu projektu ustawy no-
welizujàcej k.r.o. Wskazano tam, ˝e unormowanie to ma zapewniç ma∏˝onkowi
„poczucie prawnego zabezpieczenia przed nielojalnymi, lekkomyÊlnymi i nie-
gospodarnymi zachowaniami partnera” oraz umo˝liwiç „pozasàdowe, „pre-
wencyjne” dzia∏anie, zanim zosta∏aby uruchomiona procedura zmierzajàca do
pozbawienia ma∏˝onka prawa zarzàdu majàtkiem wspólnym (art. 40 k.r.o.) lub
procesu o ustanowienie rozdzielnoÊci majàtkowej (art. 52 k.r.o.)”3. Podobnie
cel wprowadzenia art. 361 k.r.o. oceniony zosta∏ w nauce. Mianowicie zdaniem
T. Smyczyƒskiego, przewidziane w art. 361 k.r.o. uprawnienie ma∏˝onka do
zg∏oszenia sprzeciwu zapobiega niebezpieczeƒstwu niekorzystnego, samo-
dzielnego zarzàdzania majàtkiem wspólnym przez ka˝dego z ma∏˝onków4.
Natomiast A. Kozio∏ stwierdzi∏a, ˝e skoro nowelizacja k.r.o. przyzna∏a ma∏˝on-
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1 Ustawa z 17.06.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych
ustaw, Dz. U. Nr 162, poz. 1691.

2 Tak w szczególnoÊci A. Kozio∏, Ustroje majàtkowe ma∏˝eƒskie po nowelizacji Kodeksu rodzinnego
i opiekuƒczego – cz. I, MoP 2005, nr 15, s. 743; M. Nazar, w: J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzin-
ne, Warszawa 2005, s. 153; J. Zra∏ek, OdpowiedzialnoÊç ma∏˝onków za zobowiàzania po nowelizacji
przepisów o ustawowej wspólnoÊci majàtkowej, Rejent 2005, nr 9, s. 353.

3 Rzàdowy projekt ustawy o zmianie kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego oraz niektórych innych ustaw,
KPP 2003, z. 3, s. 701. 

4 T. Smyczyƒski, Reforma ma∏˝eƒskiego prawa majàtkowego, MoP 2004, nr 18, s. 830; idem, Prawo ro-
dzinne i opiekuƒcze, Warszawa 2005, s. 87; podobnie M. Nazar, op. cit., s. 149.



kom doÊç szerokà swobod´ w zarzàdzie majàtkiem wspólnym, konieczne by∏o
wprowadzenie mechanizmu przeciwdzia∏ajàcego nadu˝ywaniu tej swobody.
Takà w∏aÊnie funkcj´, zdaniem autorki, pe∏ni art. 361 k.r.o.5

Warto zwróciç uwag´, ˝e instytucja sprzeciwu ma∏˝onka wyst´puje równie˝
w art. 29 k.r.o., normujàcym uprawnienie ma∏˝onka do dzia∏ania za wspó∏ma∏-
˝onka w sprawach zwyk∏ego zarzàdu. Jednà z przes∏anek tego uprawnienia –
oprócz przemijajàcej przeszkody uniemo˝liwiajàcej ma∏˝onkowi osobiste
dzia∏anie oraz pozostawania ma∏˝onków we wspólnym po˝yciu – jest brak
sprzeciwu ma∏˝onka reprezentowanego. Mimo, i˝ art. 29 k.r.o. wyraênie tego nie
stanowi, w nauce przyjmuje si´, ˝e uprawnienie przyznane ma∏˝onkowi w tym
unormowaniu dotyczy majàtku osobistego (przed nowelizacjà: odr´bnego) dru-
giego ma∏˝onka6. Niemniej wydaje si´, ˝e dorobek nauki dotyczàcy art. 29 k.r.o.
mo˝e byç w pewnym zakresie przydatny w interpretacji art. 361 k.r.o.

2. Podejmujàc prób´ analizy art. 361 k.r.o. nale˝y rozwa˝yç, wobec jakich
czynnoÊci zamierzonych przez ma∏˝onka drugi ma∏˝onek mo˝e wyraziç swój
sprzeciw. Jak wynika z brzmienia art. 361 § 1 k.r.o. mogà to byç czynnoÊci
zarzàdu majàtkiem wspólnym ma∏˝onków, z wyjàtkiem czynnoÊci w bie˝àcych
sprawach ˝ycia codziennego lub zmierzajàcych do zaspokojenia zwyk∏ych
potrzeb rodziny albo podejmowanych w ramach dzia∏alnoÊci zarobkowej. Dla
ustalenia zakresu zastosowania art. 361 k.r.o. niezb´dne jest wi´c wyjaÊnienie
nast´pujàcych kwestii. Po pierwsze, jakie czynnoÊci nale˝y zaliczyç do
czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym ma∏˝onków. Po drugie, jakie czyn-
noÊci stanowià czynnoÊci w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego lub zmie-
rzajàce do zaspokojenia zwyk∏ych potrzeb rodziny albo podejmowane
w ramach dzia∏alnoÊci zarobkowej. 

Przechodzàc do rozwa˝enia powy˝szych zagadnieƒ, warto przypomnieç,
˝e nowelizacja ma∏˝eƒskiego prawa majàtkowego dokonana ustawà z dnia
17.06.2004 r. wprowadzi∏a do k.r.o. definicj´ wykonywania zarzàdu majàt-
kiem wspólnym ma∏˝onków. Mianowicie zgodnie z art. 36 § 2 zd. 2 k.r.o.
„wykonywanie zarzàdu obejmuje czynnoÊci, które dotyczà przedmiotów ma-
jàtkowych nale˝àcych do majàtku wspólnego, w tym czynnoÊci zmierzajàce
do zachowania tego majàtku”. W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizujà-
cej k.r.o., wskazano, ˝e definicja ta pozostawia poza zakresem czynnoÊci
zarzàdu majàtkiem wspólnym ma∏˝onków czynnoÊci nieodnoszàce si´ bez-
poÊrednio do przedmiotów majàtkowych. Zwrócono uwag´, ˝e w zwiàzku
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z tym zaciàganie zobowiàzaƒ niedotyczàcych okreÊlonego sk∏adnika majàt-
ku wspólnego, takich jak na przyk∏ad umowa por´czenia, w ogóle nie jest
czynnoÊcià zarzàdu majàtkiem wspólnym, ale czynieniem u˝ytku z autonomii
prywatnej na zasadach ogólnych. PodkreÊlono te˝, ˝e przyj´tego rozwiàza-
nia wymaga pewnoÊç i szybkoÊç obrotu7. 

Omówienie problematyki, która dotyczy zakresu znaczeniowego poj´cia
„zarzàd majàtkiem wspólnym ma∏˝onków” wymaga∏oby oddzielnego opraco-
wania. Mo˝na jednak zauwa˝yç, ˝e mimo wprowadzenia do k.r.o. definicji wy-
konywania zarzàdu majàtkiem wspólnym ma∏˝onków nadal pojawiajà si´ wàt-
pliwoÊci, jakie czynnoÊci nale˝à do czynnoÊci zarzàdu tym majàtkiem.
W szczególnoÊci nie jest jasne, czy wszystkie czynnoÊci prawne wymienione
w art. 37 § 1 k.r.o., a wi´c tak˝e te, które dopiero prowadzà do odp∏atnego na-
bycia wymienionych w tym przepisie przedmiotów majàtkowych do majàtku
wspólnego stanowià czynnoÊci zarzàdu tym majàtkiem. Zagadnienie to sygna-
lizowa∏am w ramach dyskusji nad projektem ustawy nowelizujàcej k.r.o. wska-
zujàc, i˝ wyk∏adnia j´zykowa art. 36 § 2 zd. 2 k.r.o. prowadzi do wniosku, ˝e
w poj´ciu tym nie mieszczà si´ ˝adne czynnoÊci dotyczàce przedmiotów ma-
jàtkowych nienale˝àcych do majàtku wspólnego ma∏˝onków, a wi´c w szcze-
gólnoÊci czynnoÊci prawne dopiero prowadzàce do nabycia przedmiotu majàt-
kowego do majàtku wspólnego. Wobec tego, równie˝ wymienione w art. 37
§ 1 k.r.o. czynnoÊci prawne prowadzàce do odp∏atnego nabycia do majàtku
wspólnego wskazanych w tym unormowaniu przedmiotów majàtkowych nie
stanowià czynnoÊci zarzàdu tym majàtkiem. Zgodnie z takà interpretacjà,
art. 37 § 1 k.r.o. przewiduje wyjàtek od samodzielnoÊci dzia∏ania ka˝dego
z ma∏˝onków w zakresie dwóch kategorii czynnoÊci prawnych: czynnoÊci
prawnych stanowiàcych czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym oraz czynno-
Êci prawnych, które nie sà czynnoÊciami zarzàdu tym majàtkiem. Zaprezento-
wane stanowisko mo˝na wesprzeç argumentem, ˝e art. 37 § 1 k.r.o. nie pos∏u-
guje si´ poj´ciem „czynnoÊç zarzàdu majàtkiem wspólnym”, a jedynie mówi
o czynnoÊciach prawnych, do których dokonania przez ma∏˝onka jest potrzeb-
na zgoda drugiego ma∏˝onka. Wydaje si´, ˝e odrzucenie powy˝szej interpre-
tacji i przyj´cie, ˝e do czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym nale˝à czynno-
Êci prawne, które prowadzà do odp∏atnego nabycia do tego majàtku wymienio-
nych w art. 37 § 1 k.r.o. przedmiotów majàtkowych by∏oby mo˝liwe w razie
uznania, ˝e definicja wykonywania zarzàdu majàtkiem wspólnym zawarta
w art. 36 § 2 zd. 2 k.r.o. jest definicjà niepe∏nà8. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e
powstajàce de lege lata wàtpliwoÊci, czy do czynnoÊci zarzàdu majàtkiem
wspólnym ma∏˝onków nale˝à czynnoÊci prawne prowadzàce do nabycia
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przedmiotu majàtkowego do tego majàtku dotyczà wszelkich czynnoÊci praw-
nych rodzàcych taki skutek, a nie tylko czynnoÊci prawnych wymienionych
w art. 37 § 1 k.r.o. 

Wskazane wy˝ej zagadnienie sta∏o si´ przedmiotem zainteresowania nauki,
przy czym niektóre wypowiedzi jej przedstawicieli odnosi∏y si´ w ogólnoÊci do
czynnoÊci prawnych prowadzàcych do nabycia przedmiotu majàtkowego do ma-
jàtku wspólnego, a niektóre do czynnoÊci prawnych prowadzàcych do odp∏atne-
go nabycia przedmiotów majàtkowych wymienionych w art. 37 § 1 k.r.o.

Zdaniem M. Nazara, ze wzgl´du na brzmienie art. 36 § 2 zd. 2 k.r.o., do czynno-
Êci zarzàdu majàtkiem wspólnym ma∏˝onków nie mo˝na zaliczyç czynnoÊci praw-
nych prowadzàcych do nabycia przedmiotów majàtkowych do tego majàtku, z wy-
jàtkiem umowy zamiany istniejàcego sk∏adnika majàtku wspólnego. CzynnoÊcià
zarzàdu majàtkiem wspólnym nie jest w szczególnoÊci umowa sprzeda˝y, ponie-
wa˝ dopiero powoduje nabycie do tego majàtku okreÊlonego przedmiotu majàtko-
wego. Jest nià natomiast zap∏ata ceny Êrodkami pieni´˝nymi nale˝àcymi do majàt-
ku wspólnego9. Inny poglàd prezentujà J. Ignaczewski i R. Jerka, którzy wÊród przy-
k∏adów czynnoÊci prawnych zarzàdu majàtkiem wspólnym ma∏˝onków wymieniajà
czynnoÊci prawne, na mocy których nast´puje nabycie do majàtku wspólnego pra-
wa majàtkowego10. Takie samo stanowisko wydaje si´ przyjmowaç M. Sychowicz,
wed∏ug którego po nowelizacji k.r.o. zakres czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspól-
nym zosta∏ zacieÊniony do „czynnoÊci odnoszàcych si´ bezpoÊrednio do przed-
miotów majàtkowych nale˝àcych do tego majàtku (lub majàcych stanowiç jego
sk∏adnik)”11. Z kolei wed∏ug M. Lech-Che∏miƒskiej i V. Przyby∏y do czynnoÊci zarzà-
du majàtkiem wspólnym nie nale˝y nabycie prawa majàtkowego na zasadach
wspólnoÊci ze Êrodków, które nie sà przedmiotami majàtku wspólnego, o ile na sku-
tek takiej czynnoÊci nie dojdzie do obcià˝enia majàtku wspólnego12.

Jak wskazano wy˝ej, wypowiedzi niektórych przedstawicieli nauki dotyczy-
∏y zagadnienia, czy wymienione w art. 37 § 1 k.r.o. czynnoÊci prawne prowa-
dzàce do nabycia okreÊlonych w tym przepisie przedmiotów majàtkowych na-
le˝à do czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym. I tak, odnoszàc si´ do powy˝-
szej kwestii J. Strzebiƒczyk stwierdzi∏, ˝e katalog czynnoÊci prawnych wymie-
nionych w art. 37 § 1 k.r.o. wykracza poza zakres czynnoÊci zarzàdu majàtkiem
wspólnym okreÊlony w art. 36 § 2 zd. 2 k.r.o.13. Odmienne stanowisko zajmuje
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9 M. Nazar, op. cit., s. 150. 
10 J. Ignaczewski, R. Jerka, Relacje majàtkowe mi´dzy ma∏˝onkami, Gdaƒsk 2005, s. 41. Jednak w in-
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12 M. Lech-Che∏miƒska, V. Przyby∏a, Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Praktyczny komentarz z orzecznic-

twem, Warszawa 2006, s. 101.
13 J. Strzebiƒczyk, Nowelizacja przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego w zakresie ma∏˝eƒskie-
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T. Smyczyƒski, który wskazane w art. 37 § 1 k.r.o. czynnoÊci prawne prowadzà-
ce do nabycia okreÊlonych w tym przepisie przedmiotów majàtkowych do
majàtku wspólnego zalicza do czynnoÊci zarzàdu tym majàtkiem. Przemawia
za tym, zdaniem Autora, zw∏aszcza okolicznoÊç, ˝e przepis ten „mówi o odp∏at-
nym nabyciu nieruchomoÊci, przedsi´biorstwa itd., tzn. przy dokonaniu tej
czynnoÊci ma∏˝onkowie dysponujà Êrodkami finansowymi w celu nabycia tych
praw, ergo, zarzàdzajà sk∏adnikami swego majàtku”14. Podobnie wypowiada
si´ P. Wójcik. PodkreÊla on ponadto, ˝e poniewa˝ art. 37 § 1 k.r.o. obejmuje je-
dynie odp∏atne nabycie za fundusze wspólne, nieuniknione mo˝e okazaç si´
dokonywanie oceny wa˝noÊci czynnoÊci prawnej ex post. Wynika to stàd, ˝e
w chwili dokonywania czynnoÊci prawnej cz´sto trudno stwierdziç przynale˝-
noÊç do danej masy majàtkowej Êrodków przeznaczonych na zap∏at´ ceny15.
Do omawianego zagadnienia odnios∏a si´ równie˝ I. Koper, wed∏ug której do
czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym ma∏˝onków nale˝à czynnoÊci prawne
prowadzàce do odp∏atnego nabycia do tego majàtku przedmiotów majàtko-
wych wymienionych w art. 37 § 1 k.r.o. Autorka podkreÊli∏a, ˝e przyj´ta w art. 36
§ 2 zd. 2 k.r.o. definicja wykonywania zarzàdu majàtkiem wspólnym
ma∏˝onków nie jest definicjà wyczerpujàcà16. 

Ze wzgl´du na zakres niniejszego opracowania konieczne jest poprzestanie
na tak skrótowym przedstawieniu powy˝szego zagadnienia. W konkluzji mo˝-
na stwierdziç, ˝e wàtpliwoÊci dotyczàce poj´cia „wykonywanie zarzàdu majàt-
kiem wspólnym ma∏˝onków”, nie sà bez znaczenia dla wyk∏adni art. 361 k.r.o.
Jak bowiem wynika z art. 361 § 1 k.r.o., ma∏˝onek mo˝e sprzeciwiç si´ jedynie
takiej zamierzonej przez drugiego ma∏˝onka czynnoÊci, która stanowi czyn-
noÊç zarzàdu tym majàtkiem. Innymi s∏owy: im szersze poj´cie zarzàdu majàt-
kiem wspólnym, tym szerszy zakres zamierzonych przez ma∏˝onka czynnoÊci,
wobec których drugi ma∏˝onek mo˝e wyraziç sprzeciw. 

3. Wy˝ej zwrócono uwag´ na dyskusyjne w nauce zagadnienie, czy czyn-
noÊci prawne prowadzàce do nabycia przedmiotów majàtkowych do majàtku
wspólnego ma∏˝onków, w tym czynnoÊci prawne prowadzàce do odp∏atnego
nabycia do tego majàtku przedmiotów majàtkowych wymienionych w art. 37
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kuƒczy z 17 czerwca 2004 r., w: Ars et usus, Ksi´ga Pamiàtkowa ku czci S´dziego Stanis∏awa Rud-
nickiego, Warszawa 2005, s. 174.



§ 1 k.r.o., stanowià czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym ma∏˝onków. Nie-
zale˝nie jednak od zajmowanego w tej kwestii stanowiska, nale˝y odpowie-
dzieç na nast´pujàce pytanie. Chodzi o to, czy instytucja sprzeciwu unormo-
wana w art. 361 k.r.o. dotyczy wszystkich czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspól-
nym ma∏˝onków (oprócz trzech kategorii czynnoÊci wymienionych w art. 361

§ 1 k.r.o.), czy tylko tych, które nie sà obj´te wymaganiem obligatoryjnej zgo-
dy ma∏˝onka przewidzianej w art. 37 § 1 k.r.o. Zdaniem J. Zra∏ka, sprzeciw ma∏-
˝onka nie jest dopuszczalny wobec czynnoÊci wymienionych w art. 37 § 1 k.r.o.
PodkreÊli∏ on, ˝e w takich przypadkach konieczna jest zgoda ma∏˝onka, od
której zale˝y wa˝noÊç czynnoÊci prawnej17. Rozwijajàc myÊl Autora mo˝naby
stwierdziç, ˝e skoro ochrona ma∏˝onka, który nie udzieli∏ zgody na dokonanie
przez drugiego ma∏˝onka wskazanej w art. 37 § 1 k.r.o. czynnoÊci prawnej
zosta∏a unormowana w art. 37 § 2 i § 3 k.r.o., to co do tej kategorii czynnoÊci
zarzàdu majàtkiem wspólnym zb´dna jest dodatkowa, prewencyjna ochrona
przewidziana w art. 361 k.r.o. Skoro tak, to – mo˝na wywodziç dalej – zapewne
wolà ustawodawcy nie by∏o udzielanie ma∏˝onkowi podwójnej ochrony, to jest
wynikajàcej z art. 361 k.r.o. oraz art. 37 § 2 i § 3 k.r.o. Wydaje si´ jednak, ˝e taka
wyk∏adnia nie by∏aby w∏aÊciwa. Nale˝y przy∏àczyç si´ do poglàdu przyjmowa-
nego przez J. Gierackiego18, M. Nazara19 oraz P. Wójcika20, w myÊl którego ma∏-
˝onek mo˝e wyraziç sprzeciw tak˝e wobec zamierzonej przez drugiego
ma∏˝onka czynnoÊci zarzàdu obj´tej art. 37 § 1 k.r.o. Jak wskaza∏ M. Nazar, za
takim stanowiskiem przemawia okolicznoÊç, ˝e sprzeciw ma∏˝onka mo˝e doty-
czyç ka˝dej oprócz wy∏àczonej przez art. 361 § 1 k.r.o. czynnoÊci zarzàdu
majàtkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego ma∏˝onka, a wi´c – lege non
distinguente – tak˝e tej czynnoÊci zarzàdu, do której wa˝noÊci ustawa wyma-
ga zgody wspó∏ma∏˝onka21. Nasuwa si´ te˝ argument, ˝e szczególna waga
czynnoÊci wymienionych w art. 37 § 1 k.r.o. uzasadnia ochron´ ma∏˝onka
zarówno prewencyjnà, jak i post factum.

Jak by∏a mowa o tym wy˝ej, zdaniem M. Nazara wymienione w art. 37
§ 1 k.r.o. czynnoÊci prawne prowadzàce do nabycia wskazanych w tym unor-
mowaniu przedmiotów majàtkowych nie stanowià czynnoÊci zarzàdu majàtkiem
wspólnym ma∏˝onków. Interesujàce jest zatem stanowisko Autora, wed∏ug któ-
rego ma∏˝onek mo˝e na podstawie art. 361 § 1 k.r.o. sprzeciwiç si´ takim w∏a-
Ênie czynnoÊciom. Uzasadniajàc swój poglàd M. Nazar stwierdza, ˝e art. 37
§ 1 k.r.o. zrównuje wymienione w tym przepisie czynnoÊci prawne prowadzàce
do nabycia pewnych przedmiotów majàtkowych do majàtku wspólnego z czyn-
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noÊciami zarzàdu majàtkiem wspólnym22. Kontrargumentujàc mo˝na twierdziç,
i˝ art. 37 § 1 k.r.o. co prawda zrównuje wskazane w nim czynnoÊci prawne nie-
b´dàce czynnoÊciami zarzàdu majàtkiem wspólnym z czynnoÊciami zarzàdu
tym majàtkiem, ale tylko w zakresie wymagania obligatoryjnej zgody ma∏˝onka
na dokonanie ich przez drugiego ma∏˝onka. Z brzmienia art. 361 § 1 k.r.o. wyni-
ka przecie˝ jasno: sprzeciw mo˝e dotyczyç tylko czynnoÊci zarzàdu majàtkiem
wspólnym. Je˝eli wi´c odrzuciç poglàd, ˝e obj´te art. 37 § 1 k.r.o. czynnoÊci
prawne prowadzàce do nabycia wskazanych w tym unormowaniu przedmiotów
majàtkowych stanowià czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym ma∏˝onków, to
nale˝y stwierdziç, ˝e ma∏˝onek na podstawie art. 361 § 1 k.r.o. nie mo˝e sprze-
ciwiç si´ takim czynnoÊciom zamierzonym przez drugiego ma∏˝onka. Chyba,
˝eby w przypadku wskazanych w art. 37 § 1 k.r.o. czynnoÊci prawnych niesta-
nowiàcych czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym stosowaç art. 361 k.r.o.
w drodze analogii, co wymaga∏oby rozwa˝enia. 

4. Zgodnie z art. 361 § 1 k.r.o. ma∏˝onek nie mo˝e sprzeciwiç si´ takiej czyn-
noÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego ma∏˝onka,
która stanowi czynnoÊç w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego lub zmierza
do zaspokojenia zwyk∏ych potrzeb rodziny albo podejmowana jest w ramach
dzia∏alnoÊci zarobkowej. Istotne jest zatem, co oznaczajà poj´cia: a) czynnoÊç
w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego, b) czynnoÊç zmierzajàca do zaspo-
kojenia zwyk∏ych potrzeb rodziny oraz c) czynnoÊç podejmowana w ramach
dzia∏alnoÊci zarobkowej. Zdaniem T. Smyczyƒskiego, sprzeciw ma∏˝onka wo-
bec takich czynnoÊci zarzàdu zamierzonych przez drugiego ma∏˝onka „nad-
miernie kr´powa∏by samych ma∏˝onków, móg∏by szkodziç dobru rodziny lub
wprowadza∏by niepewnoÊç obrotu cywilnoprawnego”23. Natomiast J. Zra∏ek,
odnoszàc si´ do wy∏àczenia dopuszczalnoÊci sprzeciwu wobec czynnoÊci po-
dejmowanej w ramach dzia∏alnoÊci zarobkowej stwierdzi∏, ˝e wy∏àczenie to ma
na celu ochron´ ma∏˝onka samodzielnie zarzàdzajàcego przedmiotami s∏u˝à-
cymi mu do prowadzenia dzia∏alnoÊci zarobkowej24.

Na wst´pie mo˝na zg∏osiç pewne spostrze˝enie. Otó˝ wydaje si´, ˝e zakresy
poj´ç „czynnoÊç w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego” oraz „czynnoÊç zmie-
rzajàca do zaspokojenia zwyk∏ych potrzeb rodziny” nie sà rozdzielone. Wynika to
stàd, ˝e ustawodawca mi´dzy tymi sformu∏owaniami u˝y∏ wyrazu „lub” a nie „al-
bo”, jak to uczyni∏ mi´dzy wyra˝eniami „czynnoÊç w bie˝àcych sprawach ̋ ycia co-
dziennego” i „czynnoÊç podejmowana w ramach dzia∏alnoÊci zarobkowej”. Nale-
˝y te˝ przyjàç, ˝e poj´cie „czynnoÊç w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego”
nie mieÊci w sobie poj´cia „czynnoÊç zmierzajàca do zaspokojenia zwyk∏ych po-
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24 J. Zra∏ek, op. cit., s. 355.



trzeb rodziny” (ani te˝ na odwrót). Gdyby bowiem jedno z tych poj´ç zawiera∏o si´
w drugim, nie by∏oby racjonalne, aby ustawodawca wymienia∏ poj´cie o w´˝szym
zakresie znaczeniowym. Uprawniony wydaje si´ wi´c byç wniosek, ˝e zakresy
omawianych poj´ç krzy˝ujà si´. Nale˝y ponadto podkreÊliç, ˝e w art. 361 § 1 k.r.o.
nie chodzi o jakiekolwiek czynnoÊci w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego
bàdê czynnoÊci zmierzajàce do zaspokojenia zwyk∏ych potrzeb rodziny, ale tylko
te, które jednoczeÊnie sà czynnoÊciami zarzàdu majàtkiem wspólnym ma∏˝onków. 

Podejmujàc prób´ przybli˝enia znaczenia powy˝szych poj´ç, warto rozpo-
czàç od tego z nich, którego wyjaÊnienie mo˝na w du˝ej mierze oprzeç na do-
tychczasowym dorobku orzecznictwa i nauki, to jest od poj´cia „czynnoÊç
zmierzajàca do zaspokojenia zwyk∏ych potrzeb rodziny”. Ustawodawca u˝y-
wajàc tego sformu∏owania w art. 361 § 1 k.r.o. wydaje si´ bowiem nawiàzywaç
do art. 30 § 1 k.r.o., w którym mowa jest o zobowiàzaniach zaciàgni´tych przez
ma∏˝onka „w sprawach wynikajàcych z zaspokajania zwyk∏ych potrzeb rodzi-
ny”25. Dla unikni´cia niejasnoÊci wypada przypomnieç, ˝e zgodnie z panujà-
cym w nauce poglàdem, wyst´pujàcy w art. 30 § 1 k.r.o. zwrot mówiàcy „za-
ciàgni´ciu zobowiàzania” oznacza, i˝ unormowanie to dotyczy jedynie zobo-
wiàzaƒ wynikajàcych z czynnoÊci prawnych26. Natomiast w art. 361 § 1 k.r.o.
mowa jest o zamierzonej przez ma∏˝onka „czynnoÊci” zarzàdu majàtkiem
wspólnym ma∏˝onków. Mimo tej ró˝nicy z pewnoÊcià jednak znajdzie tu zasto-
sowanie dotychczasowa wyk∏adnia poj´cia „zwyk∏e potrzeby rodziny” wyst´-
pujàcego w art. 30 § 1 k.r.o. Jakkolwiek orzecznictwo i nauka w tej kwestii nie
wypracowa∏y jednolitego stanowiska, warto w tym miejscu przypomnieç, cho-
cia˝by w podstawowym zakresie, interpretacj´ powo∏anego poj´cia. I tak, zda-
niem Sàdu Najwy˝szego wyra˝onym w wyroku z 22.09.1966 r. zwyk∏e potrze-
by rodziny to normalne, codzienne potrzeby rodziny, wymagajàce bezwzgl´d-
nie zaspokojenia bez potrzeby podejmowania przez ma∏˝onków specjalnych
decyzji. WÊród potrzeb tych Sàd Najwy˝szy wymieni∏ bie˝àce wydatki zwiàza-
ne z zapewnieniem rodzinie mieszkania, takie jak zap∏ata czynszu, op∏ata za
Êwiat∏o, gaz, bie˝àce wydatki na artyku∏y ˝ywnoÊciowe w iloÊciach i rodzajach,
w jakich w danej rodzinie jest to przyj´te oraz bie˝àce drobne wydatki na
odzie˝. Natomiast poj´cie zwyk∏ych potrzeb rodziny przekraczajà zdaniem
Sàdu Najwy˝szego wi´ksze zakupy odzie˝y, na przyk∏ad garnituru, a tak˝e
wydatki o charakterze trwa∏ym, na przyk∏ad na zakup mebli, telewizora czy
lodówki27. Wypowiadajàc si´ na temat znaczenia wyst´pujàcego w art. 30
§ 1 k.r.o. poj´cia „zwyk∏e potrzeby rodziny”, cz´Êç przedstawicieli nauki przy-
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25 Wskaza∏ na to K. Pietrzykowski, Nowe przepisy o ma∏˝eƒskich ustrojach majàtkowych, Palestra 2005,
nr 3-4, s. 27.

26 J. S. Piàtowski, op. cit., s. 281; J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wyk∏adu, Warszawa 1995, s. 86;
J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1995, s. 93; M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny…, s. 143.

27 Wyrok SN z 22.09.1966 r., I CR 544/66, OSPiKA 1967, poz. 225.



j´∏a stanowisko zgodne z powo∏anym wy˝ej poglàdem Sàdu Najwy˝szego28.
Wed∏ug innego poglàdu, nie nale˝y na tle art. 30 k.r.o. zaw´˝aç zakresu poj´-
cia „zwyk∏e potrzeby rodziny” jedynie do tych potrzeb, które bezwzgl´dnie wy-
magajà zaspokojenia. Mianowicie, jak zwróci∏ uwag´ J. S. Piàtowski, art. 30
§ 1 k.r.o. mówi o zwyk∏ych potrzebach rodziny, a nie o potrzebach niezb´d-
nych, to jest takich, których zaspokojenie równa si´ zapewnieniu rodzinie jedy-
nie „najskromniejszego minimum egzystencji”. Zdaniem Autora, zwyk∏e po-
trzeby rodziny to „potrzeby usprawiedliwione (nie tylko niezb´dne), a przy tym
normalne, sta∏e lub powtarzajàce si´, w zakresie zapewnienia rodzinie miesz-
kania, wy˝ywienia i kulturalnych warunków ˝ycia, ubrania dla osób wchodzà-
cych w sk∏ad rodziny, ochrony ich zdrowia i wychowania dzieci”. Poj´cie zwy-
k∏ych potrzeb rodziny nie obejmuje natomiast wydatków poniesionych na za-
kup dóbr trwa∏ego u˝ytku takich jak meble, dywany, telewizor, lodówka. Miesz-
czà si´ tu jednak wydatki na drobne przedmioty urzàdzenia domowego.
J. S. Piàtowski podkreÊli∏ jednak, ˝e zakres zwyk∏ych potrzeb rodziny mo˝e
ulegaç zmianie wraz ze zmianà warunków spo∏eczno-gospodarczych29.
Podobny poglàd przyj´li tak˝e inni przedstawiciele nauki30. Dla wyk∏adni poj´-
cia „zwyk∏e potrzeby rodziny” istotne jest te˝ okreÊlenie modelu rodziny, któ-
rej „zwyk∏e” potrzeby majà byç zaspokajane. Zwolennicy kryterium obiektyw-
nego stojà na stanowisku, ˝e za zwyk∏e potrzeby rodziny nale˝y uznaç te po-
trzeby, które „odpowiadajà warunkom materialnym oraz stopie ˝yciowej prze-
ci´tnej rodziny w naszym kraju i które sà zaspokajane z bie˝àcych zarobków
(lub innych dochodów) rodziny”31. Natomiast zdaniem zwolenników kryterium
subiektywnego, zakres poj´cia „zwyk∏e potrzeby rodziny” zale˝y od sytuacji
ekonomicznej danej rodziny32. Z kolei inni przedstawiciele nauki podkreÊlajà,
˝e ustalajàc znaczenie omawianego sformu∏owania nale˝y braç pod uwag´
zarówno kryterium obiektywne, jak i uk∏ad stosunków, jaki istnieje w konkret-
nej rodzinie, a wi´c kryterium subiektywne33. Mo˝na te˝ wspomnieç, ˝e w na-
uce brak jednolitego stanowiska tak˝e co do innych kwestii dotyczàcych
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28 J. Ciszewski, Obowiàzek ma∏˝onków zaspokajania zwyk∏ych potrzeb rodziny (art. 30 k. r. o.), NP
1977, nr 3, s. 349; A. Dyoniak, OdpowiedzialnoÊç majàtkowa ma∏˝onków wobec osób trzecich,
Warszawa-Poznaƒ 1980, s. 48. Podobnie E. Skowroƒska-Bocian, Rozliczenia majàtkowe ma∏˝on-
ków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich, Warszawa 2005, s. 94-95; J. Strzebiƒczyk,
Prawo rodzinne…, s. 136. 

29 J. S. Piàtowski, op. cit., s. 282-283. 
30 J. Winiarz, w: Kodeks rodzinny..., s. 166-167; M. Sychowicz, Kodeks rodzinny…, s. 143. 
31 Tak J. S. Piàtowski, op. cit., s. 283. Za kryterium obiektywnym opowiedzia∏ si´ równie˝ S. Szer, Glosa

do wyroku SN z 22.09.1966 r., I CR 544/66, OSPiKA 1967, poz. 225, s. 428. 
32 Zwolennikami kryterium subiektywnego sà: J. Ciszewski, op. cit., s. 350; A. Dyoniak, op. cit., s. 48-49;

T. Smyczyƒski, Prawo rodzinne…, Warszawa 2001, s. 101; J. Strzebiƒczyk, Prawo rodzinne…, s. 136-137.
33 S. Grzybowski, Prawo rodzinne. Zarys wyk∏adu, Warszawa 1980, s. 84; J. Winiarz, w: Kodeks rodzin-

ny…, s. 167; E. Skowroƒska-Bocian, op. cit., s. 94; M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny..., s. 144; T. So-
ko∏owski, Prawo rodzinne. Zarys wyk∏adu, Poznaƒ 2005, s. 46.



art. 30 k.r.o., w szczególnoÊci co do tego, czy o zaciàganiu zobowiàzaƒ
w sprawach wynikajàcych z zaspokajania zwyk∏ych potrzeb rodziny mo˝na
mówiç w przypadku separacji faktycznej ma∏˝onków34.

Przedstawione wy˝ej trudnoÊci interpretacyjne dotyczàce wyst´pujàcego
w art. 30 § 1 k.r.o. poj´cia „zwyk∏e potrzeby rodziny” zapewne b´dà pojawia∏y
si´ tak˝e przy dokonywaniu wyk∏adni art. 361 § 1 k.r.o. Do tego dochodzà za-
sygnalizowane wy˝ej wàtpliwoÊci co do znaczenia poj´cia „zarzàd majàtkiem
wspólnym ma∏˝onków”. Zatem nie zawsze b´dzie ∏atwo udzieliç odpowiedzi na
pytanie, czy w konkretnej sytuacji ma∏˝onek mo˝e sprzeciwiç si´ – w rozumie-
niu art. 361 § 1 k.r.o. – zamierzonej przez drugiego ma∏˝onka czynnoÊci zarzà-
du majàtkiem wspólnym. Rozstrzygni´cie, czy ma∏˝onek na podstawie powo-
∏anego przepisu mo˝e wyraziç sprzeciw, gdy drugi ma∏˝onek zamierza na przy-
k∏ad kupiç krzes∏o czy rega∏ na ksià˝ki, zale˝y od przyjmowanego stanowiska,
czy zamierzona czynnoÊç stanowi∏aby czynnoÊç zarzàdu majàtkiem wspólnym
ma∏˝onków oraz czy mo˝na mówiç w tym przypadku o czynnoÊci zmierzajàcej
do zaspokojenia zwyk∏ych potrzeb rodziny.

Odnoszàc si´ do wyst´pujàcego w art. 361 § 1 k.r.o. poj´cia czynnoÊci w bie-
˝àcych sprawach ˝ycia codziennego, M. Lech-Che∏miƒska i V. Przyby∏a stwier-
dzi∏y, ˝e jest to czynnoÊç podejmowana na co dzieƒ w sprawach bie˝àcej egzy-
stencji i jako przyk∏ad takiej czynnoÊci wskaza∏y uiszczenie op∏aty eksploatacyj-
nej za lokal35. Przechodzàc do próby zg∏oszenia kilku uwag do tego poj´cia
warto wskazaç, ˝e ustawodawca pos∏u˝y∏ si´ zbli˝onym sformu∏owaniem w nie-
których przepisach prawa cywilnego. Mianowicie w art. 14 § 2 oraz w art. 20 k.c.
wyst´puje poj´cie umów nale˝àcych do umów powszechnie zawieranych
w drobnych bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego36. Art. 14 § 2 k.c. dotyczy
sytuacji, w której osoba niemajàca zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych zawar∏a
„umow´, nale˝àcà do umów powszechnie zawieranych w drobnych bie˝àcych
sprawach ˝ycia codziennego”. Art. 20 k.c. okreÊla skutki prawne zawarcia takiej
umowy przez osob´, której zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych jest ograniczona.
Natomiast w art. 384 § 2 zd. 2 k.c. wy∏àcza si´ umowy zawierane z udzia∏em
konsumentów, z wyjàtkiem „umów powszechnie zawieranych w drobnych, bie-
˝àcych sprawach ˝ycia codziennego” od przewidzianego w art. 384 § 2 zd.
1 k.c. zwiàzania strony ustalonym przez drugà stron´ wzorcem umowy. Z kolei
zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy z 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsu-
mentów oraz o odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà przez produkt niebez-
pieczny37 przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem
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35 M. Lech-Che∏miƒska, V. Przyby∏a, op. cit., s. 106. 
36 Zwróci∏ na to uwag´ K. Pietrzykowski, op. cit., s. 27.
37 Dz. U. Nr 22, poz. 271, ze zm.



przedsi´biorstwa nie stosuje si´ do umów „powszechnie zawieranych w drob-
nych bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego, o wartoÊci przedmiotu umowy do
równowartoÊci 10 EURO”. Umowy nale˝àce do tej kategorii E. ¸´towska okre-
Êli∏a jako „umowy bagatelne”38. Porównujàc powo∏ane wy˝ej przepisy z art. 361

§ 1 k.r.o. ∏atwo zauwa˝yç, ˝e przepis ten odnosi si´ do „czynnoÊci”, a nie tylko
do „umów” i to w dodatku „powszechnie zawieranych”. Ponadto „bie˝àce spra-
wy ˝ycia codziennego”, których dotyczy czynnoÊç wskazana art. 361 § 1 k.r.o.
nie muszà byç „drobne”. Nale˝y wi´c stwierdziç, ˝e znaczenie sformu∏owania
„czynnoÊç w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego” nie pokrywa si´ ze zna-
czeniem zwrotu „umowa, nale˝àca do umów powszechnie zawieranych w drob-
nych bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego” czy te˝ „umowa powszechnie
zawierana w drobnych bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego”. Zatem, doko-
nujàc wyk∏adni wyst´pujàcego w art. 361 § 1 k.r.o. poj´cia „czynnoÊç w bie˝à-
cych sprawach ˝ycia codziennego” jedynie posi∏kowo mo˝na pos∏ugiwaç si´
przyj´tà w nauce wyk∏adnià powo∏anych wy˝ej zwrotów. B´dzie to zresztà
utrudnione tym, ˝e zakres znaczeniowy, jaki tym sformu∏owaniom nadaje si´
niekiedy w literaturze zale˝y od tego, czy mowa jest o art. 14 § 2, art. 20, art. 388
k.c., czy art. 5 pkt 3 powo∏anej wy˝ej ustawy z 2.03.2000 r. I tak na przyk∏ad
wed∏ug S. Grzybowskiego, nie mo˝na in casu wy∏àczyç szerszego kwalifikowa-
nia konkretnych umów, jako podpadajàcych pod art. 20 k.c. ni˝ by∏oby to mo˝-
liwe w ramach art. 14 § 2 k.c. Za takà interpretacjà przemawiajà, zdaniem Auto-
ra, elementy podmiotowe, takie jak na przyk∏ad wiek osoby fizycznej39. Brak
tak˝e zgody w nauce co do tego, czy sformu∏owaniu „umowy powszechnie
zawierane w drobnych, bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego” wyst´pujàce-
mu w art. 384 § 2 zd. 2 k.c. nale˝y przypisywaç takie samo znaczenie, jak niemal
identycznym zwrotom wyst´pujàcym w art. 14 § 2 oraz art. 20 k.c.40 Taki sam pro-
blem interpretacyjny wyst´puje w przypadku art. 5 pkt 3 ustawy z 2.03.2000 r.41

Odnoszàc si´ do art. 14 § 2 k.c., M. Watrakiewicz zauwa˝y∏, ˝e wyst´pu-
jàce w powo∏anym wy˝ej przepisie wyra˝enie „drobne bie˝àce sprawy ˝ycia
codziennego” nale˝y rozumieç obiektywnie. Wynika to stàd, ˝e art. 14
§ 2 k.c. mówi o umowach „powszechnie” zawieranych w drobnych bie˝àcych
sprawach ˝ycia codziennego. Wobec tego, zdaniem Autora, „chodzi tu
o takie sprawy, które w typowych stosunkach spo∏ecznych mo˝na uznaç
za drobne i bie˝àce sprawy ˝ycia codziennego”42. Tak samo interpretuje on
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prawnych, KPP 2003, z. 3, s. 521-522.

40 Zob. na ten temat M. Bednarek, Wzorce umów wprawie polskim, Warszawa 2005, s. 157-158 i powo-
∏ywana tam literatura.

41 Zob. E. ¸´towska, op. cit., s. 47. 
42 M. Watrakiewicz, op. cit., s. 514.



art. 20 k.c.43 . Do stanowiska M. Watrakiewicza przy∏àczy∏ si´ P. B. Szymala,
dodajàc, i˝ o tym, czy sprawa nale˝y do drobnych bie˝àcych spraw ˝ycia co-
dziennego „decyduje wartoÊç przedmiotu umowy, typowoÊç umowy w sto-
sunkach spo∏ecznych charakterystycznych dla grupy, do której przynale˝y
osoba niezdolna do czynnoÊci prawnych (ma∏oletni), nieskomplikowane pro-
cedury zawierania umowy”44. Równie˝ na tle art. 384 § 2 zd. 2 k.c. zwrócono
uwag´ na wyst´pujàcà w tym przepisie przes∏ank´ powszechnoÊci umów za-
wieranych w drobnych, bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego45.

Wydaje si´ byç znaczàce, ˝e w art. 361 § 1 k.r.o. ustawodawca wy∏àczajàc
dopuszczalnoÊç sprzeciwu ma∏˝onka wobec zamierzonej przez drugiego ma∏-
˝onka czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym stanowiàcej czynnoÊç w bie˝à-
cych sprawach ˝ycia codziennego nie wymaga, aby by∏a to czynnoÊç dokony-
wana „powszechnie”. Brak tego wymagania prowadzi do wniosku, ˝e czyn-
noÊç w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego, o której mówi art. 361 § 1 k.r.o.
nie musi nale˝eç do czynnoÊci dokonywanych powszechnie w tego rodzaju
sprawach, mo˝e byç to czynnoÊç nietypowa. Zatem dla wyjaÊnienia, czym jest
„czynnoÊç w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego” nie nale˝y stosowaç
kryterium obiektywnego (przeci´tna rodzina w kraju) ale subiektywne (indywi-
dualnie okreÊlona rodzina). Ma wi´c to byç czynnoÊç w bie˝àcych sprawach
nale˝àcych do ˝ycia codziennego danej rodziny. Mo˝na wprawdzie zauwa˝yç,
˝e art. 361 § 1 k.r.o. mówi o czynnoÊci „w bie˝àcych sprawach ˝ycia codzien-
nego” a nie o czynnoÊci „w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego rodziny”,
jednak wydaje si´, ˝e ustawodawca w powo∏anym wy˝ej zwrocie mia∏ na my-
Êli w∏aÊnie sprawy rodziny (a nie sprawy zamierzajàcego dokonaç czynnoÊci
ma∏˝onka). Za takim wnioskiem przemawia okolicznoÊç, i˝ mi´dzy wyst´pujà-
cym w art. 361 § 1 k.r.o. wyra˝eniem „czynnoÊci w bie˝àcych sprawach ˝ycia
codziennego” a zwrotem „zmierzajàcej do zaspokojenia zwyk∏ych potrzeb ro-
dziny” znajduje si´ s∏owo „lub”, które pozwala s∏owo „rodzina” odnieÊç tak˝e
do poj´cia pierwszego. 

Powy˝sze uwagi nie wyjaÊniajà oczywiÊcie, jaki jest zakres poj´cia „czyn-
noÊç w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego”. S∏owo „bie˝àcy” oznacza
„dziejàcy si´ w chwili obecnej; teraêniejszy, aktualny”46. Z kolei s∏owo „co-
dzienny” wyjaÊnia si´ jako „zdarzajàcy si´ co dzieƒ; u˝ywany bardzo cz´sto;
stale powtarzajàcy si´; zwyczajny, powszedni, szary”47. Mo˝naby zatem twier-
dziç, ˝e czynnoÊç w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego, o której mowa
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w art. 361 § 1 k.r.o., to taka czynnoÊç zarzàdu majàtkiem wspólnym, która jest
sprawà aktualnà, na czasie oraz jest dokonywana codziennie lub bardzo cz´-
sto a przynajmniej stanowi czynnoÊç powtarzalnà, zwyczajnà w danej rodzi-
nie. Na cech´ powtarzalnoÊci zawierania umów danego rodzaju, jako wynika-
jàcà z ich codziennego charakteru zwraca si´ zresztà uwag´ w literaturze od-
noszàcej si´ do art. 384 § 2 zd. 2 k.c.48 Nale˝y jednak raz jeszcze podkreÊliç,
˝e „bie˝àce sprawy ˝ycia codziennego”, o których mówi art. 361 § 1 k.r.o. nie
sà ograniczone do spraw „drobnych”, jak to ma miejsce w powo∏ywanych wy-
˝ej przepisach. Zatem bie˝àce sprawy ˝ycia codziennego rodziny obejmujà
zarówno sprawy drobne, jak i sprawy, które do drobnych dla danej rodziny nie
nale˝à. Do tej kategorii spraw nie nale˝à natomiast na pewno sprawy nieco-
dzienne, nadzwyczajne w tej rodzinie, jako niemieszczàce si´ w poj´ciu „˝ycie
codzienne” rodziny. 

Odnoszàc si´ do znaczenia wyst´pujàcego w art. 361 § 1 k.r.o. poj´cia
„czynnoÊç w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego” warto równie˝ nawiàzaç
do art. 36 § 3 zd. 2 k.r.o. Przepis ten pozwala ma∏˝onkowi, w razie przemijajà-
cej przeszkody dotyczàcej drugiego ma∏˝onka, dokonywaç „niezb´dnych bie-
˝àcych czynnoÊci” przedmiotami majàtkowymi s∏u˝àcymi temu drugiemu ma∏-
˝onkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia dzia∏alnoÊci zarobkowej.
Z porównania art. 36 § 3 zd. 2 k.r.o. i art. 361 § 1 k.r.o. wynika, ˝e „czynnoÊç
w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego”, o której mowa w ostatnio powo∏a-
nym przepisie nie musi mieç charakteru czynnoÊci niezb´dnej.

Podsumowujàc powy˝sze uwagi wydaje si´, i˝ mo˝na stwierdziç, ˝e „czyn-
noÊç w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego” w rozumieniu art. 361 § 1 k.r.o.,
a wi´c taka, której dokonanie przez ma∏˝onka nie mo˝e byç „zablokowane”
sprzeciwem drugiego ma∏˝onka charakteryzuje si´ nast´pujàcymi cechami: 
– jest to czynnoÊç w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego danej rodziny

(czynnoÊç nie musi nale˝eç do czynnoÊci powszechnie dokonywanych
w bie˝àcych sprawach rodziny); 

– nie musi byç niezb´dna;
– sprawy, której czynnoÊç dotyczy sà sprawami bie˝àcymi, czyli aktualnymi,

na czasie dla danej rodziny;
– sprawy te sà sprawami codziennymi, to jest powtarzalnymi, zwyczajnymi,

powszednimi dla danej rodziny, nie mogà mieç charakteru dla tej rodziny
niecodziennego, nadzwyczajnego;

– sprawy te nie muszà byç dla danej rodziny drobne. 
Jak o tym by∏a mowa wy˝ej „czynnoÊç w bie˝àcych sprawach ˝ycia

codziennego” mo˝e stanowiç jednoczeÊnie czynnoÊç zmierzajàcà do zaspo-
kojenia zwyk∏ych potrzeb rodziny. Przyk∏adem jest kupno Êrodków czystoÊci
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potrzebnych w gospodarstwie domowym (o ile czynnoÊç prowadzàcà do na-
bycia przedmiotu majàtkowego do majàtku wspólnego mo˝na uznaç za czyn-
noÊç zarzàdu tym majàtkiem, a przecie˝ tylko takich czynnoÊci dotyczy art. 361

k.r.o.) lub umowa o napraw´ ˝elazka. Natomiast czynnoÊç, która mo˝e stano-
wiç czynnoÊç w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego rodziny, ale nie jest
czynnoÊcià zmierzajàcà do zaspokojenia jej zwyk∏ych potrzeb, to na przyk∏ad
datek na zbiórk´ spo∏ecznà lub prezent imieninowy dla osoby bliskiej rodzinie.

Ostatni wymieniony w art. 361 § 1 k.r.o. wyjàtek od zasady dopuszczalnoÊci
sprzeciwu ma∏˝onka wobec zamierzonej przez drugiego ma∏˝onka czynnoÊci
zarzàdu majàtkiem wspólnym dotyczy „czynnoÊci podejmowanej w ramach
dzia∏alnoÊci zarobkowej”. W literaturze zwrócono uwag´, ˝e ustawodawca
w przepisie tym nie wymieni∏ czynnoÊci w ramach wykonywania zawodu,
podczas gdy w art. 36 § 3 k.r.o. rozró˝ni∏ przedmioty s∏u˝àce ma∏˝onkowi do
wykonywania zawodu oraz przedmioty wykorzystywane do prowadzenia dzia-
∏alnoÊci zarobkowej49. Zdaniem J. Ignaczewskiego „wydaje si´ jednak, ˝e kon-
sekwentnie nale˝y przyjàç, i˝ w odniesieniu do tych czynnoÊci ma∏˝onek nie
mo˝e tak˝e skutecznie si´ sprzeciwiç”50. Podobne stanowisko prezentuje
J. Gieracki, którego zdaniem mo˝na przyjàç, ˝e wyst´pujàce w art. 361 § 1 k.r.o.
poj´cie czynnoÊci podejmowanej w ramach dzia∏alnoÊci zarobkowej obejmuje
tak˝e czynnoÊci dotyczàce przedmiotów s∏u˝àcych wykonywaniu zawodu51.
Uwa˝am, ˝e ma∏˝onek nie mo˝e sprzeciwiç si´ zamierzonej przez drugiego
ma∏˝onka czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym podejmowanej w ramach
wykonywania zawodu, co ni˝ej postaram si´ uzasadniç.

Z wyk∏adni j´zykowej art. 361 § 1 k.r.o., w którym ustawodawca nie wymieni∏
czynnoÊci podejmowanej w ramach wykonywania zawodu, wydaje si´ na
pierwszy rzut oka wynikaç, ˝e ma∏˝onek mo˝e si´ sprzeciwiç zamierzonej przez
drugiego ma∏˝onka czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym, która jest czynno-
Êcià podejmowanà w ramach wykonywania zawodu, a nie mo˝e si´ sprzeciwiç
zamierzonej przez tego ma∏˝onka „czynnoÊci podejmowanej w ramach dzia∏al-
noÊci zarobkowej”. Wniosek taki trudno by∏oby uznaç za satysfakcjonujàcy, po-
niewa˝ – co, jak si´ zdaje, sygnalizuje w powo∏anej wy˝ej wypowiedzi J. Igna-
czewski – nie sposób chyba uznaç, ˝e w ramach instytucji sprzeciwu ustawo-
dawca chcia∏ w ró˝ny sposób potraktowaç przedmioty s∏u˝àce ma∏˝onkowi do
wykonywania zawodu oraz przedmioty s∏u˝àce mu do prowadzenia dzia∏alno-
Êci zarobkowej, zwa˝ywszy, ˝e w art. 36 § 3 k.r.o. podlegajà one takiemu same-
mu re˝imowi. Zgodnie z art. 36 § 3 zd. 1 k.r.o. „przedmiotami majàtkowymi s∏u-
˝àcymi ma∏˝onkowi do wykonywania zawodu lub prowadzenia dzia∏alnoÊci za-
robkowej ma∏˝onek ten zarzàdza samodzielnie”. Przepis ten rozró˝nia zatem
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„wykonywanie zawodu” od „prowadzenia dzia∏alnoÊci zarobkowej”. Co cieka-
we, takiego rozró˝nienia wydajà si´ nie przewidywaç inne przepisy k.r.o. Miano-
wicie w art. 33 pkt 7 k.r.o. mowa jest o wierzytelnoÊciach „z tytu∏u wynagrodze-
nia za prac´ lub z tytu∏u innej (podkr. A. L.-R.) dzia∏alnoÊci zarobkowej jednego
z ma∏˝onków”. O takich samych, jeszcze niewymagalnych, wierzytelnoÊciach
ka˝dego z ma∏˝onków mówi art. 49 § 1 pkt 5 k.r.o. Natomiast w art. 41 § 2 i §
3 k.r.o. ustawodawca pos∏u˝y∏ si´ sformu∏owaniem „z wynagrodzenia za prac´
lub z dochodów uzyskanych przez d∏u˝nika z innej (podkreÊl. A. L.-R.) dzia∏al-
noÊci zarobkowej”. Prowadzi to do wniosku, ˝e w uj´ciu powo∏anych wy˝ej
przepisów „dzia∏alnoÊç zarobkowa” jest poj´ciem mieszczàcym w sobie poj´-
cie „wykonywanie zawodu”. Odpowiada to zresztà potocznemu rozumieniu
s∏owa „zawód”, które oznacza m. in. „zaj´cie, w którym ktoÊ si´ wyspecjalizo-
wa∏, którego si´ wyuczy∏ i które fachowo, stale wykonuje w celach zarobkowych
(podkreÊl. A. L.-R.)”52. Mo˝na wobec tego postawiç tez´, ˝e równie˝ na tle art.
36 § 3 zd. 1 k.r.o. sformu∏owanie „wykonywania zawodu lub prowadzenia
dzia∏alnoÊci zarobkowej” nale˝y rozumieç jako „wykonywania zawodu lub pro-
wadzenia innej dzia∏alnoÊci zarobkowej”. Za takà interpretacjà przemawia
dodatkowo argument, i˝ art. 36 § 3 k.r.o., w tym cytowany wy˝ej zwrot,
w poszczególnych wersjach projektu ustawy reformujàcej k.r.o. ulega∏ zmia-
nom. I tak, w wersji pierwotnej projektu, art. 36 § 3 zd. 1 k.r.o., mówi∏, i˝ „przed-
miotami majàtkowymi s∏u˝àcymi ma∏˝onkowi do wykonywania zawodu lub pro-
wadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej (podkreÊl. A. L.-R.) ma∏˝onek ten zarzàdza
samodzielnie”53. Natomiast w wersji z 7 lutego 2001 r. projektowany art. 36
§ 3 zd. 1 k.r.o. dotyczy∏ przedmiotów majàtkowych s∏u˝àcych ma∏˝onkowi do
„wykonywania zawodu lub prowadzenia dzia∏alnoÊci (podkreÊl. A. L.-R.)54.
Dopiero w ostatecznej, obecnie obowiàzujàcej wersji przyj´to sformu∏owanie
odnoszàce si´ do dzia∏alnoÊci zarobkowej55, majàce, jak si´ zdaje, nawiàzywaç
do podobnej terminologii przyj´tej w powo∏anych wy˝ej przepisach art. 33 pkt
7, art. 49 § 1 pkt 5 oraz art. 41 § 2 i § 3 k.r.o. Byç mo˝e modyfikacje projekto-
wanego art. 36 § 3 k.r.o. (zmiany dotyczy∏y zresztà nie tylko zd. 1, ale
i zd. 2 tego unormowania) spowodowa∏y, ˝e w uchwalonej wersji art. 36
§ 3 zd. 1 k.r.o. ustawodawca przez przeoczenie nie umieÊci∏ w zwrocie „prowa-
dzenia dzia∏alnoÊci zarobkowej” przed s∏owem „dzia∏alnoÊci” s∏owa „innej”.

53

Sprzeciw ma∏˝onka wobec...

Rodzina i Prawo Nr 3 (3) 2006

52 S∏ownik wspó∏czesnego…, t. 2, s. 638.
53 Projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opie-

kuƒczy, Przeglàd Legislacyjny 2000, z. 2, s. 170.
54 Projekt Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, wersja z 7.02.2001 r., ustawy o zmianie ustaw – Kodeks

rodzinny i opiekuƒczy oraz Kodeks post´powania cywilnego, Studia Prawnicze 2000, z. 3-4, s. 160.
55 Rzàdowy projekt…, s. 687. Co ciekawe, mimo zmian sformu∏owaƒ projektowanego art. 36 § 3 zd. 1 k.

r. o. w uzasadnieniu projektu, w jego wszystkich powo∏anych wy˝ej wersjach niezmiennie wskazywa-
no, ˝e wprowadzenie tego przepisu „jest uzasadnione potrzebà zapewnienia warunków do nieskr´-
powanej dzia∏alnoÊci zawodowej lub g o s p o d a r c z e j (podkr. A. L-R.)”. Zob. Projekt Komisji…,
s. 185; Projekt Komisji…, wersja z 7.02.2001 r...., s. 176; Rzàdowy projekt…, s. 701.



Przeprowadzona wy˝ej interpretacja art. 36 § 3 zd. 1 k.r.o. jest pomocna
w rozstrzygni´ciu przedstawionego wy˝ej zagadnienia dopuszczalnoÊci sprze-
ciwu ma∏˝onka wobec zamierzonej przez drugiego ma∏˝onka czynnoÊci zarzà-
du majàtkiem wspólnym podejmowanej (czy raczej majàcej byç podj´tà)
w ramach zawodu wykonywanego przez tego drugiego ma∏˝onka. Przyjmujàc,
˝e „dzia∏alnoÊç zarobkowa” mieÊci w sobie „wykonywanie zawodu” (do takie-
go wniosku mo˝na zresztà dojÊç bez odwo∏ywania si´ do art. 36 § 3
zd. 1 i innych przepisów k.r.o.), rozstrzygni´cie powy˝szego problemu nie jest
trudne. Jasne jest, ˝e art. 361 § 1 k.r.o. wy∏àcza w takiej sytuacji dopuszczal-
noÊç wyra˝enia sprzeciwu przez ma∏˝onka.

Art. 361 § 1 k.r.o. mówi o „czynnoÊci podejmowanej w ramach dzia∏alnoÊci
zarobkowej”. Brzmienie tego zwrotu przesàdza, ˝e nie musi byç to czynnoÊç
zwykle dokonywana w ramach dzia∏alnoÊci zarobkowej, mo˝e mieç charakter
nadzwyczajny, mo˝e te˝ byç du˝ej wagi. Nasuwa si´ jednak pytanie, czy
w przypadku, gdy ma∏˝onek, który na podstawie art. 36 § 3 zd. 1 k.r.o.
wy∏àcznie zarzàdza okreÊlonym sk∏adnikiem majàtku wspólnego, zamierza
w ramach prowadzonej dzia∏alnoÊci zarobkowej dokonaç wobec tego przed-
miotu majàtkowego czynnoÊci prawnej wymienionej w art. 37 § 1 k.r.o., drugi
ma∏˝onek jest uprawniony do wyra˝enia sprzeciwu. Pytanie to ma sens oczy-
wiÊcie tylko w razie przyj´cia poglàdu, wed∏ug którego instytucja sprzeciwu
mo˝e znaleêç zastosowanie w stosunku do zamierzonych przez ma∏˝onka
czynnoÊci prawnych z katalogu art. 37 § 1 k.r.o. (co, jak wskazano wy˝ej, nie
jest w nauce bezdyskusyjne). Wychodzàc z takiego za∏o˝enia, mo˝na stwier-
dziç, ˝e wyk∏adnia j´zykowa art. 361 § 1 k.r.o. przesàdza, i˝ w opisanej wy˝ej
sytuacji sprzeciw ma∏˝onka nie jest dopuszczalny. Na zagadnienie to warto
zwróciç uwag´ równie˝ z tego powodu, ˝e – zgodnie z poglàdem przyj´tym
przez cz´Êç przedstawicieli literatury – ma∏˝onek wy∏àcznie uprawniony do za-
rzàdu sk∏adnikami majàtku wspólnego, o których mowa w art. 36 § 3
zd. 1 k.r.o., nie mo˝e bez zgody drugiego ma∏˝onka dokonywaç wobec tych
przedmiotów majàtkowych czynnoÊci prawnych obj´tych art. 37 § 1 k.r.o.56

Jako uzasadnienie takiej interpretacji M. Nazar wskazuje na wzgl´dy systemo-
we, tj. kolejnoÊç powo∏anych wy˝ej przepisów oraz wzgl´dy funkcjonalne,
tj. wartoÊç i znaczenie gospodarcze przedmiotów majàtkowych wymienionych
w art. 37 § 1 k.r.o., a tak˝e nieodp∏atnoÊç darowizn, które pomniejszajà wspól-
ny majàtek57. Natomiast M. Sychowicz powo∏uje si´ na motywy, które przesà-
dzi∏y o unormowaniu przewidzianym w art. 37 § 1 k.r.o.58 Uznajàc powy˝szà
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wyk∏adni´ za trafnà, nale˝a∏oby stwierdziç, ˝e je˝eli ma∏˝onek wy∏àcznie zarzà-
dzajàcy na podstawie art. 36 § 3 zd. 1 k.r.o. danym przedmiotem majàtkowym
zamierza dokonaç wobec niego czynnoÊci przewidzianej w art. 37 § 1 k.r.o.,
to do dokonania tej czynnoÊci konieczna jest zgoda drugiego ma∏˝onka,
chocia˝ sprzeciw tego ma∏˝onka nie jest dopuszczalny. Takie rozwiàzanie usta-
wowe mo˝na chyba uznaç za niezbyt konsekwentne. Zgodnie natomiast z po-
glàdem T. Soko∏owskiego, ma∏˝onek, który na podstawie art. 36 § 3 zd. 1 k.r.o.
samodzielnie zarzàdza przedmiotami majàtkowymi nale˝àcymi do majàtku
wspólnego, mo˝e bez zgody drugiego ma∏˝onka dokonywaç wobec tych
przedmiotów tak˝e czynnoÊci prawnych wymienionych w art. 37 § 1 k.r.o.59

Wyk∏adnia Autora wydaje si´ byç bardziej spójna z art. 361 § 1 k.r.o., który to
przepis wy∏àcza sprzeciw ma∏˝onka co do zamierzonej przez drugiego ma∏˝on-
ka „czynnoÊci podejmowanej w ramach dzia∏alnoÊci zarobkowej”. Za wyk∏adnià
art. 36 § 3 zd. 1 k.r.o. prezentowanà przez T. Soko∏owskiego przemawia jeszcze
inny argument. Mianowicie w pierwszej wersji projektu ustawy o zmianie k.r.o.
zdanie drugie art. 36 § 3 k.r.o. brzmia∏o: „przepis ten (tj. art. 36 § 3 zd. 1 k.r.o. –
przyp. A. L.-R.) nie wy∏àcza zastosowania przepisu art. 37 § 1 k.r.o.”60. W kolej-
nych wersjach projektu zdanie to ju˝ si´ nie pojawia. Mo˝naby z tego wnosiç,
˝e ustawodawca zrezygnowa∏ z zastosowania przepisu art. 37 § 1 k.r.o. do
przedmiotów majàtkowych wy∏àcznie zarzàdzanych przez ma∏˝onka na podsta-
wie art. 36 § 3 zd. 1 k.r.o. Trzeba jednak przyznaç, ˝e trudno odmówiç si∏y prze-
konywania przytoczonym wy˝ej argumentom zwolenników stanowiska, i˝
ma∏˝onek wy∏àcznie uprawniony do zarzàdu sk∏adnikami majàtku wspólnego
wskazanymi art. 36 § 3 zd. 1 k.r.o., nie mo˝e bez zgody drugiego ma∏˝onka
dokonywaç wobec tych przedmiotów majàtkowych czynnoÊci prawnych obj´-
tych art. 37 § 1 k.r.o. Zwa˝ywszy na te argumenty mo˝na twierdziç, ˝e brak
odes∏ania do art. 37 § 1 k.r.o. w art. 36 § 3 k.r.o. nie oznacza, ˝e w sytuacji,
o której mówi art. 36 § 3 zd. 1 k.r.o., art. 37 § 1 k.r.o. nie znajduje zastosowania.
Mo˝na bowiem przyjmowaç, ˝e takie odes∏anie w ogóle nie by∏o potrzebne. 

W zwiàzku z relacjà art. 36 § 3 k.r.o. do art. 361 § 1 k.r.o. pojawia si´ jeszcze
jeden problem interpretacyjny. Zwróci∏ na niego uwag´ J. Zra∏ek. Chodzi
mianowicie o dopuszczalnoÊç sprzeciwu ma∏˝onka w sytuacji, w której drugi
ma∏˝onek, na podstawie art. 36 § 3 zd. 2 k.r.o. zamierza dokonaç „niezb´dnej
bie˝àcej czynnoÊci” przedmiotami majàtkowymi s∏u˝àcymi pierwszemu ma∏-
˝onkowi do prowadzenia dzia∏alnoÊci zarobkowej. Jak zauwa˝y∏ Autor, w sytu-
acji, w której ma∏˝onek na podstawie art. 29 k.r.o. jest uprawniony do dzia∏ania
za drugiego ma∏˝onka w sprawach zwyk∏ego zarzàdu, ma∏˝onek reprezento-
wany jest uprawniony do zg∏oszenia sprzeciwu. Natomiast w art. 36 § 3 k.r.o.
brak analogicznego unormowania. Zdaniem J. Zra∏ka, wyk∏adnia j´zykowa art.
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361 § 1 k.r.o. wy∏àcza w takiej sytuacji dopuszczalnoÊç sprzeciwu, poniewa˝ za-
mierzona czynnoÊç by∏aby „czynnoÊcià podejmowanà w ramach dzia∏alnoÊci
zarobkowej”, chocia˝ nie przez ma∏˝onka, który t´ dzia∏alnoÊç prowadzi. Zgod-
nie z poglàdem Autora, powy˝szà wyk∏adni´ nale˝y odrzuciç, gdy˝ „nie mo˝-
na dopuÊciç do tego, aby ma∏˝onek, który w zwyk∏ych okolicznoÊciach jest
wy∏àcznie uprawniony do zarzàdu okreÊlonymi przedmiotami, w przypadku
przemijajàcej przeszkody nie móg∏ sprzeciwiç si´ czynnoÊciom drugiego ma∏-
˝onka w stosunku do tych przedmiotów”. Nale˝y wi´c przyjàç, ˝e sprzeciw nie
mo˝e dotyczyç tylko tych czynnoÊci, o których mowa w art. 36 § 3 zd. 1 k.r.o.61

Wydaje si´, ˝e mo˝na podnieÊç argumenty zarówno za stanowiskiem, przy-
znajàcym ma∏˝onkowi prawo do sprzeciwu w przedstawionych wy˝ej okolicz-
noÊciach, jak i temu stanowisku przeciwne. W pierwszej kolejnoÊci przedsta-
wi´ argumenty mogàce przemawiaç za dopuszczalnoÊcià sprzeciwu. 

Mianowicie mo˝na powo∏aç si´ na to, ˝e sytuacje, o których stanowi art. 29
i art. 36 § 3 k.r.o. sà podobne. W ka˝dej z nich ma∏˝onek, z powodu przemija-
jàcej przeszkody dotyczàcej drugiego ma∏˝onka staje si´ osobà uprawnionà
do wykonywania okreÊlonych czynnoÊci zarzàdu pewnymi przedmiotami
majàtkowymi. Skoro zatem ustawodawca w art. 29 k.r.o. pozwala ma∏˝onkowi
sprzeciwiç si´ czynnoÊci ma∏˝onka, wolà jego jest zapewne, aby ma∏˝onek
móg∏ wyraziç sprzeciw wobec zamierzonej przez drugiego ma∏˝onka czynno-
Êci, o której mowa w art. 36 § 3 zd. 2 k.r.o. Wobec tego, wyst´pujàcy w art. 361

§ 1 k.r.o. wyjàtek od dopuszczalnoÊci sprzeciwu wyra˝ajàcy si´ zwrotem „po-
dejmowanej w ramach dzia∏alnoÊci zarobkowej” nale˝y t∏umaczyç jako „podej-
mowanej w ramach dzia∏alnoÊci zarobkowej tego ma∏˝onka, który zamierza
dokonaç czynnoÊci”. Albo inaczej – mo˝na twierdziç, ˝e je˝eli ma∏˝onek
zamierza dokonaç czynnoÊci zarzàdu przedmiotami majàtkowymi korzystajàc
z uprawnienia przewidzianego w art. 36 § 3 zd. 2 k.r.o., to nie mo˝na zamierzo-
nej przez tego ma∏˝onka czynnoÊci okreÊliç jako „podejmowanej w ramach
dzia∏alnoÊci zarobkowej” (bo to nie jego dzia∏alnoÊç zarobkowa). 

Przeciw stanowisku dopuszczajàcemu sprzeciw ma∏˝onka w sytuacji, w któ-
rej drugi ma∏˝onek, na podstawie art. 36 § 3 zd. 2 k.r.o. zamierza dokonaç
„niezb´dnej bie˝àcej czynnoÊci” przedmiotami majàtkowymi s∏u˝àcymi pierw-
szemu ma∏˝onkowi do prowadzenia dzia∏alnoÊci zarobkowej nasuwajà si´
nast´pujàce argumenty. Przede wszystkim, za J. Zra∏kiem mo˝na twierdziç, ˝e
niedopuszczalnoÊç sprzeciwu ma∏˝onka w analizowanej sytuacji wynika z wy-
k∏adni j´zykowej art. 361 § 1 k.r.o. KoniecznoÊç nieodst´powania od tej wyk∏ad-
ni mo˝na uzasadniç w nast´pujàcy sposób. Mianowicie za istotnà nale˝a∏oby
uznaç okolicznoÊç, ˝e powo∏ywany wy˝ej art. 29 k.r.o. dotyczy zarzàdu majàt-
kiem osobistym ka˝dego z ma∏˝onków, a wi´c majàtku nale˝àcego tylko do
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jednego ma∏˝onka. W razie dotyczàcej tego ma∏˝onka przemijajàcej przeszko-
dy, o ile ma∏˝onkowie pozostajà we wspólnym po˝yciu, drugi ma∏˝onek mo˝e
dzia∏aç za niego w sprawach zwyk∏ego zarzàdu. Ustawodawca respektuje jed-
nak wol´ reprezentowanego ma∏˝onka (wszak majàtek ten nale˝y tylko do te-
go ma∏˝onka) i przyznaje mu uprawnienie do zg∏oszenia sprzeciwu, chroniàc
jednoczeÊnie w art. 29 zd. 2 k.r.o. interes osób trzecich. Sytuacja, którà normu-
je art. 36 § 3 k.r.o. jest inna. Zasadnicza ró˝nica polega na tym, ˝e powy˝sze
unormowanie dotyczy zarzàdu majàtkiem wspólnym ma∏˝onków62. Chodzi tu
wi´c o majàtek nale˝àcy do jednego, jak i drugiego ma∏˝onka, którym ponad-
to co do zasady ka˝dy z ma∏˝onków mo˝e samodzielnie zarzàdzaç (art. 36
§ 2 zd. 1 k.r.o.). W drodze wyjàtku od zasady samodzielnego zarzàdu majàt-
kiem wspólnym przez ka˝dego z ma∏˝onków63, kierujàc si´ „potrzebà zapew-
nienia warunków do nieskr´powanej dzia∏alnoÊci zawodowej lub gospodar-
czej”64, ustawodawca postanowi∏, ˝e przedmiotami majàtkowymi s∏u˝àcymi
danemu ma∏˝onkowi do „wykonywania zawodu lub prowadzenia dzia∏alnoÊci
zarobkowej” ma∏˝onek ten zarzàdza samodzielnie (art. 36 § 3 zd. 1 k.r.o.).
Oznacza to, ˝e drugi ma∏˝onek jest wy∏àczony od zarzàdu tymi przedmiotami65.
Mo˝e on jednak, w razie przemijajàcej przeszkody dotyczàcej wspó∏ma∏˝onka
zarzàdzaç przedmiotami majàtkowymi wskazanymi w art. 36 § 3 zd. 1 k.r.o.
w zakresie niezb´dnych bie˝àcych czynnoÊci (art. 36 § 2 zd. 2 k.r.o.). Przepis
ten umo˝liwia ma∏˝onkowi dokonywanie „czynnoÊci niezb´dnych do utrzyma-
nia ciàg∏oÊci dzia∏alnoÊci gospodarczej, unikni´cia strat, zachowania tego
majàtku”66. Bioràc zatem pod uwag´ okolicznoÊç, ˝e uprawnienie ma∏˝onka
przewidziane w art. 36 § 2 zd. 2 k.r.o. dotyczy majàtku wspólnego ma∏˝onków,
a tak˝e to, ˝e mowa jest w nim o niezb´dnych bie˝àcych czynnoÊciach, mo˝-
na mieç wàtpliwoÊci co do tego, czy wolà ustawodawcy by∏o, aby drugi ma∏˝o-
nek móg∏ si´ takim dzia∏aniom ma∏˝onka sprzeciwiç. W razie sprzeciwu ma∏-
˝onka ˝aden z ma∏˝onków nie móg∏by przecie˝ zarzàdzaç tymi przedmiotami
– jeden z powodu przeszkody faktycznej (przemijajàca przeszkoda), drugi ze
wzgl´dów prawnych (sprzeciw wspó∏ma∏˝onka). Nie mia∏by wi´c kto nimi
zarzàdzaç, mimo wystàpienia sytuacji, w której nale˝a∏oby dokonaç „niezb´d-
nej, bie˝àcej czynnoÊci” zarzàdu. Co prawda mo˝na powo∏ywaç si´ na to,
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˝e taka sytuacja wcale nie musi wystàpiç, poniewa˝ ma∏˝onek, którego doty-
czy przemijajàca przeszkoda mo˝e byç reprezentowany przez pe∏nomocnika.
Opowiadajàc si´ za dopuszczalnoÊcià sprzeciwu ma∏˝onka w analizowanej
sytuacji i korzystajàc przy tym z wyk∏adni art. 29 k.r.o.67 mo˝naby twierdziç, ˝e
ju˝ samo ustanowienie pe∏nomocnika do dokonywania czynnoÊci zarzàdu
przedmiotami majàtkowymi z majàtku wspólnego wskazanymi w art. 36 § 3
zd. 1 k.r.o. przez ma∏˝onka, którego dotyczy przemijajàca przeszkoda, mo˝e
byç traktowane jako sprzeciw wobec zamierzonej przez drugiego ma∏˝onka
czynnoÊci zarzàdu tymi przedmiotami. Do kwestii ustanowienia pe∏nomocnika
przez ma∏˝onka dotkni´tego przemijajàcà przeszkodà mo˝na jednak podejÊç
zupe∏nie inaczej. Mo˝na mianowicie uznaç, wbrew przyj´tej interpretacji art. 29
k.r.o., ˝e je˝eli ma∏˝onek jest reprezentowany przez pe∏nomocnika, to nie
wyst´puje przes∏anka „przemijajàcej przeszkody”. W konsekwencji, uprawnie-
nie ma∏˝onka dotyczàce zarzàdu sk∏adnikami majàtku wspólnego przewi-
dziane w art. 36 § 2 zd. 2 k.r.o. w ogóle nie powstaje i co za tym idzie, nie
istnieje problem sprzeciwu drugiego ma∏˝onka wobec zamierzonej przez
wspó∏ma∏˝onka czynnoÊci zarzàdu tymi sk∏adnikami. 

Podsumowujàc, mo˝na stwierdziç, ˝e zagadnienie dopuszczalnoÊci sprze-
ciwu ma∏˝onka w sytuacji, w której drugi ma∏˝onek, na podstawie art. 36
§ 3 zd. 2 k.r.o. zamierza dokonaç „niezb´dnej bie˝àcej czynnoÊci” przedmio-
tami majàtkowymi s∏u˝àcymi pierwszemu ma∏˝onkowi do prowadzenia dzia-
∏alnoÊci zarobkowej wymaga∏oby dalszej analizy. W tym miejscu wypada
poprzestaç na konstatacji, ˝e istniejà niebagatelne argumenty przemawiajàce
za dopuszczalnoÊcià sprzeciwu ma∏˝onka w opisanej sytuacji, jak i temu
stanowisku przeciwne.
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Jacek Go∏aczyƒski

Jurysdykcja w sprawach ma∏˝eƒskich i odpowiedzialnoÊci
rodzicielskiej wed∏ug rozporzàdzenia Rady (WE)

Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003r. o jurysdykcji
oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ w sprawach

ma∏˝eƒskich oraz w sprawach dotyczàcych
odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, uchylajàcego

rozporzàdzenie (WE) Nr 1347/2000.

Rozporzàdzenie Nr 2201/2003 zwane jest Bruksela II bis, bowiem zastàpi∏o
rozporzàdzenie 1347/2000. Dotyczy ono dwóch kwestii, a mianowicie jurys-
dykcji w sprawach ma∏˝eƒskich oraz dotyczàcych przyznawania, wykonywa-
nia, przekazywania, jak równie˝ pe∏nego albo cz´Êciowego pozbawienia odpo-
wiedzialnoÊci rodzicielskiej oraz uznawania i wykonalnoÊci orzeczeƒ w tych
sprawach. Przepis art. 1 ust. 2 wymienia przyk∏adowo sprawy z zakresu
odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, które b´dà nale˝a∏y do zakresu stosowania
rozporzàdzenia. Sà to sprawy dotyczàce: pieczy nad dzieckiem i prawa do
osobistej stycznoÊci z dzieckiem, kurateli, opieki oraz odpowiednich instytucji
prawnych, wyznaczenia oraz zakresu zadaƒ ka˝dej osoby albo jednostki, któ-
ra b´dzie odpowiedzialna za osob´ lub majàtek dziecka, b´dzie je reprezento-
waç oraz pomagaç mu, sprawy o umieszczenie dziecka w rodzinie zast´pczej
albo placówce opiekuƒczej, sprawy dotyczàce Êrodków w celu ochrony dziec-
ka w zwiàzku z zarzàdem i utrzymaniem jego majàtku i dysponowania nim.

Rozporzàdzenie nie ma natomiast zastosowania do spraw o ustalenie i za-
przeczenie rodzicielstwa, orzeczeƒ w sprawach adopcji i Êrodków przygotowu-
jàcych adopcj´, jak równie˝ uniewa˝nienia oraz odwo∏ania adopcji, nazwiska
oraz imion dziecka, stwierdzenia pe∏noletnoÊci, obowiàzków alimentacyjnych,
powiernictwa oraz dziedziczenia, Êrodków podejmowanych na skutek prze-
st´pstw pope∏nianych przez dzieci.

Rozporzàdzenie formu∏uje definicje poszczególnych poj´ç, które majà
przez to autonomiczny charakter, poniewa˝ mogà byç wykorzystane na potrze-
by tego rozporzàdzenia. Oznacza to, ˝e s´dzia krajowy nie b´dzie móg∏ od-

59Rodzina i Prawo Nr 3 (3) 2006

PRAWO RODZINNE W EUROPIE

Wspó∏praca mi´dzynarodowa sàdów



miennie wyk∏adaç poj´cia np. „odpowiedzialnoÊç rodzicielska”, bowiem zgod-
nie z rozporzàdzeniem oznacza ono „ogó∏ praw i obowiàzków, które zosta∏y
przyznane osobie fizycznej lub prawnej orzeczeniem albo z mocy ustawy, albo
poprzez prawnie wià˝àce porozumienie, dotyczàcy osoby lub majàtku
dziecka”. OdpowiedzialnoÊç rodzicielska obejmuje w szczególnoÊci piecz´
nad dzieckiem oraz prawo do osobistej stycznoÊci z dzieckiem. 

Pod poj´ciem natomiast podmiotu odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej nale˝y
rozumieç ka˝dà osob´, która wykonuje odpowiedzialnoÊç rodzicielskà za
dziecko. Piecza zaÊ nad dzieckiem oznacza prawa i obowiàzki zwiàzane
z opiekà nad osobà dziecka, w szczególnoÊci prawo do okreÊlenia miejsca
pobytu dziecka.

Prawo do osobistej stycznoÊci z dzieckiem oznacza w szczególnoÊci prawo
do zabrania dziecka na ograniczony czas do innego miejsca ni˝ miejsce
pobytu zwyk∏ego dziecka.

Bezprawne uprowadzenie albo zatrzymanie dziecka oznacza uprowadzenie
albo zatrzymanie dziecka, je˝eli:

a) narusza to prawo do pieczy nad dzieckiem, które na mocy orzeczenia,
ustawy lub prawnie wià˝àcego porozumienia przys∏uguje zgodnie z pra-
wem paƒstwa cz∏onkowskiego, w którym dziecko bezpoÊrednio przed
uprowadzeniem albo zatrzymaniem mia∏o zwyczajny pobyt, oraz

b) prawo pieczy nad dzieckiem by∏o wspólnie lub indywidualnie faktycznie
wykonywane w czasie uprowadzenia albo zatrzymania dziecka lub by∏o-
by wykonywane, gdyby uprowadzenie albo zatrzymanie nie nastàpi∏o.
Za wspólne wykonywanie pieczy nad dzieckiem przyjmuje si´ sytuacj´,
gdy jeden podmiot odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej na mocy orzeczenia
albo ustawy nie mo˝e stanowiç bez zgody innego podmiotu odpowie-
dzialnoÊci rodzicielskiej o miejscu pobytu dziecka. 

Przedmiotowy zakres zastosowania

1. Rozporzàdzenie ma zastosowanie do spraw ma∏˝eƒskich (rozwodu,
separacji albo uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa). Sprawy ma∏˝eƒskie obejmujà
wszelkie rodzaje spraw z zakresu stanu cywilnego, których przedmiotem jest
rozwiàzanie lub przynajmniej os∏abienie wi´zi prawnej wynikajàcej ze stosunku
ma∏˝eƒskiego – nale˝y przyjàç, ˝e b´dà nim obj´te tak˝e sprawy o ustalenie
istnienia albo nieistnienia ma∏˝eƒstwa; rozporzàdzenie nie obejmuje natomiast
ma∏˝eƒskich spraw majàtkowych. Chodzi tu zatem o sprawy dotyczàce stanu
cywilnego, którego przedmiotem jest os∏abienie wi´zi prawnej wynikajàcej
z ma∏˝eƒstwa, a zatem chodzi tu o rozwód z przyczyn istniejàcych w czasie
trwania ma∏˝eƒstwa, a dotyczàcych wspólnego po˝ycia ma∏˝eƒskiego. I w tym
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poj´ciu mieÊci si´ rozwód w rozumieniu art. 56 k.r.o. Do spraw o separacj´ na-
le˝à wszystkie te sprawy, które mieszczà si´ w granicach post´powania zmie-
rzajàcego, niezale˝nie od rodzaju organu, przed którym si´ toczà, do prawne-
go roz∏àczenia ma∏˝onków, bez formalnego rozwiàzania zwiàzku ma∏˝eƒskie-
go. I w tym przypadku mo˝na uznaç, ˝e separacja wed∏ug rozporzàdzenia mie-
Êci si´ w formule przyj´tej w art. 61 (1) k.r.o. W koƒcu sprawy o uniewa˝nienie
ma∏˝eƒstwa dotyczà post´powaƒ prowadzonych w celu zniesienia skutecznie
zawartego ma∏˝eƒstwa (istniejàcego) z uwagi na uchybienia, do których dosz∏o
przy zawarciu ma∏˝eƒstwa. I w tym wypadku uj´cie spraw podlegajàcych roz-
porzàdzeniu w tej kategorii odpowiada uniewa˝nieniu ma∏˝eƒstwa w prawie
polskim, czyli w art. 10 i n. k.r.o. Wobec natomiast braku w przepisach rozpo-
rzàdzenia informacji o sprawach dotyczàcych ustalenia istnienia lub nieistnie-
nia ma∏˝eƒstwa mo˝e powstaç wàtpliwoÊç, czy rozporzàdzenie b´dzie obej-
mowa∏o te kategorie swoim zakresem. Panuje jednak przekonanie, ˝e sprawy
te, i to niezale˝nie od tego, czy orzeczenie ma charakter pozytywny (ustalono
istnienie), czy negatywny (ustalono nieistnienie ma∏˝eƒstwa), b´dà wchodzi∏y
w zakres stosowania tego rozporzàdzenia.

Rozporzàdzenie nie reguluje kwestii dotyczàcych jurysdykcji i uznawania
i wykonalnoÊci orzeczeƒ w sprawach dotyczàcych podzia∏u majàtku, zniesienia
wspólnoÊci majàtkowej ma∏˝eƒskiej, czy spraw o alimenty mi´dzy ma∏˝onkami.
W tym ostatnim zakresie, czyli w sprawach o alimenty ma zastosowanie rozpo-
rzàdzenie 44/2001. Sprawy natomiast o podzia∏ majàtku, zniesienie wspólnoÊci
majàtkowej ma∏˝eƒskiej znalaz∏y si´ poza regulacjà prawa wspólnotowego, czy-
li podlegajà przepisom mi´dzynarodowego post´powania cywilnego poszcze-
gólnych paƒstw cz∏onkowskich, czyli tak˝e przepisom polskim, oczywiÊcie przy
uwzgl´dnieniu umów mi´dzynarodowych, których Polska jest stronà.

Pod poj´ciem ma∏˝eƒstwa nale˝y jednak rozumieç jedynie zwiàzek mono-
gamiczny, czyli zwiàzek kobiety i m´˝czyzny, a zatem nie mo˝na stosowaç
tego rozporzàdzenia do zwiàzków partnerskich osób tej samej p∏ci, czy te˝
prawnie do zwiàzków faktycznych – prawnie sankcjonowanych (konkubinaty). 

2. Rozporzàdzenie dotyczy wszystkich aspektów odpowiedzialnoÊci rodzi-
cielskiej – jej przyznawania, wykonywania, przekazywania oraz pozbawiania.
OdpowiedzialnoÊç rodzicielska odnosi si´ do wszelkich praw i obowiàzków
zwiàzanych z osobà dziecka lub jego majàtkiem – b´dà to w szczególnoÊci
sprawy o piecz´ nad dzieckiem i prawo do osobistej stycznoÊci z dzieckiem,
opieka, kuratela i podobne instytucje, umieszczenie dziecka w rodzinie zast´p-
czej lub placówce opiekuƒczej, Êrodki ochrony dziecka w zwiàzku z zarzàdem
i utrzymaniem jego majàtku lub rozporzàdzaniem nim.
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JeÊli chodzi o poj´cie sprawy dotyczàce „odpowiedzialnoÊci rodziciel-
skiej”, to nale˝y zauwa˝yç, ˝e poj´ciem tym nie pos∏uguje si´ polskie prawo
rodzinne i opiekuƒcze oraz kodeks post´powania cywilnego. Wydaje si´, ˝e
zosta∏o ono zaczerpni´te z konwencji haskiej z dnia 19 paêdziernika 1996r.
o jurysdykcji, prawie w∏aÊciwym, uznawaniu, wykonywaniu i wspó∏pracy
w dziedzinie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej i Êrodków ochrony dzieci (Pol-
ska przystàpi∏a do tej konwencji w dniu 22 listopada 2000r., ale jej nadal nie
ratyfikowa∏a). Zatem pojecie „odpowiedzialnoÊç rodzicielska” jest ujmowane,
jak wy˝ej zaznaczono, autonomicznie na potrzeby tego rozporzàdzenia
i oznacza wszelkie sprawy z zakresu pieczy nad dzieckiem lub jego majàt-
kiem, kontaktów z dzieckiem, jak równie˝ odebrania dziecka. Na gruncie pra-
wa polskiego b´dà to zatem sprawy z zakresu w∏adzy rodzicielskiej, osobi-
stej stycznoÊci z dzieckiem, sprawy o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy
rodzicielskiej. Chodzi zatem o dzieci zarówno pochodzàce z ma∏˝eƒstwa, jak
i dzieci pozama∏˝eƒskie.

Rozporzàdzenie nie zawiera ograniczenia, które istnia∏o na gruncie rozpo-
rzàdzenia 1347/2000, ˝e sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej
nale˝a∏y do zakresu rozporzàdzenia, o ile by∏y rozpoznawane przy okazji
sprawy ma∏˝eƒskiej wymienionej w art. 1 ust. 1 lit. a. Ponadto nowe rozporzà-
dzenie nie ogranicza zakresu swego stosowania do spraw dotyczàcych od-
powiedzialnoÊci rodzicielskiej za wspólne dzieci obojga ma∏˝onków i zgod-
nie z art. 1 ust. 1 lit. b) dotyczy w szczególnoÊci spraw dotyczàcych osobi-
stej stycznoÊci z dzieckiem, opieki, kurateli i podobnych instytucji, spraw
o wyznaczenie i zakres zadaƒ osoby lub jednostki, która jest odpowiedzialna
za osob´ lub majàtek dziecka, reprezentuje lub pomaga mu, sprawy
o umieszczenie dziecka w rodzinie zast´pczej lub placówce opiekuƒczej,
sprawy dotyczàce Êrodków ochrony dziecka w zwiàzku z zarzàdem i utrzy-
maniem jego majàtku lub rozporzàdzeniem nim. Zgodnie z przepisem
art. 1 ust 3 lit a-g rozporzàdzenia, nie b´dzie mia∏o ono zastosowania do
spraw dotyczàcych ustalenia i zaprzeczenia rodzicielstwa, adopcji oraz
Êrodków przygotowujàcych adopcj´, jak równie˝ uniewa˝nienia i odwo∏ania
adopcji, spraw dotyczàcych nazwiska i imion dziecka, stwierdzenia pe∏nolet-
noÊci, powiernictwa oraz dziedziczenia.

Terytorialny i czasowy zakres zastosowania

Rozporzàdzenie obejmuje wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie z wyjàtkiem
Danii. Ponadto przepis art. 64 ust´p 1 przewiduje, ˝e rozporzàdzenie stosuje
si´ do post´powania sàdowego wszcz´tego po terminie jego wejÊcia w ˝ycie
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zgodnie z przepisami art. 72 (t. j. po 1 marca 2005), a tak˝e do dokumentów
urz´dowo sporzàdzonych lub zarejestrowanych jako autentyczne oraz do
ugód zawartych mi´dzy stronami po tym terminie. WczeÊniej obowiàzywa∏o
rozporzàdzenie (WE) 1347/2000 z dnia 29 maja 2000r. o jurysdykcji oraz uzna-
waniu i wykonywaniu orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich oraz w sprawach do-
tyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej za wspólne dzieci obojga ma∏˝on-
ków. Rozporzàdzenie to wesz∏o w ˝ycie 1 marca 2001r., jednak obowiàzywa-
∏o do 1 marca 2005r. W stosunku do Polski obowiàzywa∏o zatem od 1 maja
2004r. rozporzàdzenie 1347/2000, a od 1 marca 2005 r. w stosunku do Polski
i pozosta∏ych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej z wy∏àczeniem Danii
rozporzàdzenie nr 2201/2003.

Jurysdykcja

Sprawy dotyczàce rozwodu, separacji lub uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa 

Jurysdykcj´ majà sàdy paƒstwa cz∏onkowskiego,
a) na którego terytorium:

– ma∏˝onkowie zwykle zamieszkujà, lub
– ma∏˝onkowie ostatnio zwykle zamieszkiwali, jeÊli jeden z nich nadal tam

zamieszkuje, lub
– pozwany zwykle zamieszkuje (przepis ten nawiàzuje do zasady actor se-

quitur forum rei), lub
– w przypadku wspólnego pozwu, którykolwiek z ma∏˝onków zwykle

zamieszkuje (wymóg wspólnego pozwu jest spe∏niony zarówno, gdy
ma∏˝onkowie rzeczywiÊcie z nim wystàpià, np. w jednym piÊmie proce-
sowym, jak i wtedy, gdy formalnie tylko jeden z nich wystàpi z pozwem,
a drugi jedynie wyrazi na to swojà zgod´), lub

– sk∏adajàcy pozew zwykle zamieszkuje, jeÊli mieszka∏ tam przynajmniej
rok bezpoÊrednio przed z∏o˝eniem pozwu, lub

– sk∏adajàcy pozew zwykle zamieszkuje, jeÊli mieszka∏ tam przynajmniej
szeÊç miesi´cy bezpoÊrednio przed z∏o˝eniem pozwu i jest albo obywa-
telem danego paƒstwa cz∏onkowskiego albo, w przypadku Zjednoczo-
nego Królestwa i Irlandii, ma tam „miejsce sta∏ego zamieszkania”,

b) którego obywatelami sà oboje ma∏˝onkowie lub, w przypadku Zjednoczo-
nego Królestwa i Irlandii, na którego terytorium majà „miejsce sta∏ego za-
mieszkania” (do celów rozporzàdzenia, „miejsce sta∏ego zamieszkania” ma
takie samo znaczenie, jakie posiada w systemach prawnych Zjednoczone-
go Królestwa i Irlandii).

63

Jurysdykcja w sprawach ma∏˝eƒskich...

Rodzina i Prawo Nr 3 (3) 2006



Podstawy jurysdykcji krajowej w sprawach ma∏˝eƒskich zosta∏y uj´te
w podobny sposób jak w rozporzàdzeniu nr 1437/2000 i odbiegajà zarówno
w swej strukturze oraz charakterze od regulacji zawartej w rozporzàdzeniu nr
44/2001. Brak jest zatem rozró˝nienia na jurysdykcj´ ogólnà, jurysdykcj´
szczególnà, jurysdykcj´ wy∏àcznà, jurysdykcj´ umownà. JeÊli chodzi o spra-
wy ma∏˝eƒskie regulacja zawarta jest w art. 3-7. Brak jest tutaj równie˝ jurys-
dykcji na podstawie wdania si´ jednej ze stron w spór, nie oznacza to jednak,
˝e rozporzàdzenie omin´∏o element woli stron jako podstaw´ jurysdykcji.
Przepis art. 3 regulujàcy tzw. jurysdykcj´ ogólnà w sprawach ma∏˝eƒskich,
a zatem dotyczàcych rozwodu, separacji, uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa, a tak-
˝e spraw o ustalenie istnienia i nieistnienia ma∏˝eƒstwa zosta∏ oparty na rów-
norz´dnych podstawach jurysdykcji, których wybór zosta∏ pozostawiony
stronom. Konkretnie to strona inicjujàca post´powanie ma prawo dokonaç
wyboru sàdu paƒstwa cz∏onkowskiego, gdzie b´dzie wytoczona sprawa.
Ewentualna kolizja post´powaƒ wszcz´tych przed sàdami ró˝nych paƒstw
cz∏onkowskich o to samo roszczenie pomi´dzy tymi stronami b´dzie roz-
strzygana na podstawie art. 19. Mo˝na zatem powiedzieç, ˝e rozporzàdzenie
dopuszcza stosowanie praktyki zwanej forum shopping, a zatem poprzez wy-
bór sàdu danego paƒstwa cz∏onkowskiego wskazywane jest tak˝e prawo
w∏aÊciwe za poÊrednictwem ustawy kolizyjnej obowiàzujàcej w paƒstwie fo-
rum. Jurysdykcja w sprawach ma∏˝eƒskich obejmuje wy∏àcznie sprawy o roz-
wód, separacj´ lub uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, natomiast nie wyznacza ko-
gnicji sàdu w sprawach dotyczàcych alimentów mi´dzy ma∏˝onkami lub na
rzecz dzieci, nie jest podstawà dokonania podzia∏u majàtku dorobkowego
i nie obejmuje innych kwestii, które w prawie polskim sà rozstrzygane np.
w sprawie o rozwód czy separacj´. Je˝eli chodzi o alimenty to w tym zakre-
sie stosowaç b´dziemy art. 5 pkt 2 rozporzàdzenia 44/2000, a w innych spra-
wach mo˝e mieç zastosowanie umowa mi´dzynarodowa, a w jej braku prze-
pisy prawa krajowego. Natomiast skoro rozporzàdzenie reguluje tak˝e jurys-
dykcj´ w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej (art. 8-15)
to mo˝e dojÊç do zbiegu jurysdykcji w sprawach ma∏˝eƒskich i w sprawie do-
tyczàcej odpowiedzialnoÊci ma∏˝eƒskiej. Sàd paƒstwa cz∏onkowskiego b´-
dzie mia∏ jurysdykcj´ w obu kategoriach spraw o ile prawo krajowe tego sà-
du paƒstwa cz∏onkowskiego daje mo˝liwoÊç orzekania w tych sprawach
w jednym post´powaniu. Rozporzàdzenie pos∏uguje si´ ∏àcznikiem: zwyczaj-
nego pobytu oraz obywatelstwa. Jednak jeÊli chodzi o poj´cie obywatelstwa
to w odniesieniu do Wielkiej Brytanii i Irlandii (art. 3 ust 1 lit b) zamiast oby-
watelstwa u˝ywa si´ poj´cia „domicile”. JeÊli chodzi o samo poj´cie „zwy-
czajny pobyt” podlega ono wyk∏adni autonomicznej i nale˝y pod nim rozu-
mieç miejsce, w którym znajduje si´ g∏ówny oÊrodek wi´zi danej osoby, czy-
li centrum jej ˝ycia. JeÊli chodzi o obywatelstwo, to ka˝de paƒstwo cz∏onkow-
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skie dokonuje samodzielnej oceny wed∏ug swego prawa, czy dana osoba
jest jego obywatelem, natomiast rozporzàdzenie nie rozstrzyga kwestii po-
dwójnego lub wielorakiego obywatelstwa, chocia˝ przyjmuje si´, ˝e Sàd po-
winien badaç jedynie, czy dana osoba fizyczna jest obywatelem danego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego forum niezale˝nie od innych posiadanych obywatelstw.
Sàd nie mo˝e tak˝e badaç tzw. „efektywnoÊci danego obywatelstwa”. W pra-
wie Wielkiej Brytanii i Irlandii nie wyst´puje poj´cie obywatelstwa a termin
„domicile”. Poj´cie „domicile” nale˝y oceniaç w oparciu o prawo Wielkiej
Brytanii i w Irlandii, wynika to zresztà z art. 3 ust 2 rozporzàdzenia. Art. 3 ust
1 lit a pos∏uguje si´ przede wszystkim kryterium „zwyczajnego pobytu”, któ-
re wyst´puje ewentualnie razem z innymi kryteriami. W pierwszej kolejnoÊci
wskazany jest zwyczajny pobyt obojga ma∏˝onków na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego, jednak˝e równolegle dopuszczalne jest pozwanie w tych
sprawach przed sàd paƒstwa cz∏onkowskiego, w którym ma∏˝onkowie mieli
zwyczajny pobyt, o ile jeden z ma∏˝onków ma tam dalej zwyczajny pobyt,
chodzi zatem o kryterium domicylu jednego ma∏˝onka na terenie paƒstwa
cz∏onkowskiego, o ile wczeÊniej na terytorium tego paƒstwa by∏ podwójny
domicyl. Dopuszczalne jest równie˝ pozwanie w tych sprawach przed sàd
paƒstwa cz∏onkowskiego gdzie pozwany ma zwyczajny pobyt, a zatem przy-
j´to tu zasad´ jurysdykcji ogólnej wed∏ug rozporzàdzenia 44/2001. Nast´p-
nie dopuszczalne jest z∏o˝enie pozwu (wniosku) wspólnego o ile jeden z ma∏-
˝onków ma zwyczajny pobyt na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego, do któ-
rego kierowany jest ten wspólny pozew lub wniosek. Dotyczy to oczywiÊcie
tylko tych spraw, w których dopuszczalne jest z∏o˝enie wspólnego wniosku
(pozwu). Z∏o˝enie wspólnego wniosku rozumiane jest jednak wed∏ug rozpo-
rzàdzenia szerzej, a mianowicie dotyczy sytuacji, gdy ma∏˝onkowie rzeczywi-
Êcie wystàpià ze wspólnym pozwem o wszcz´cie post´powania w sprawie
ma∏˝eƒskiej, czyli np. w jednym piÊmie procesowym ale tak˝e w oddzielnych
pismach np. zgodnie z art. 611 § 3 k.r.o., jak równie˝ wtedy gdy co prawda je-
den ma∏˝onek wystàpi z pozwem o wszcz´cie post´powania, ale drugi wyra-
zi na ten pozew zgod´. Dopuszcza si´ tak˝e poglàd, ˝e o wspólnym pozwie
mo˝na mówiç w sytuacji, gdy jeden ma∏˝onek sk∏ada pozew np. o rozwód,
a drugi ma∏˝onek wnosi pozew wzajemny. W prawie polskim w gr´ wchodzi
jedynie z∏o˝enie ˝àdania rozwodu w trybie art. 439 § 3 k.p.c. i dlatego w przy-
padku wspólnego pozwu mo˝na chyba mówiç o wp∏ywie woli stron na jurys-
dykcj´ sàdu w sprawie ma∏˝eƒskiej czyli mamy tutaj do czynienia z przyk∏a-
dem umowy o jurysdykcj´ lub co najmniej jurysdykcj´ przez wdanie si´
w spór. Nast´pnie dopuszczalne jest wytoczenie powództwa lub z∏o˝enie
pozwu przed sàd paƒstwa cz∏onkowskiego, na terytorium którego wniosko-
dawca ma zwyczajny pobyt, o ile przebywa∏ tam przynajmniej rok bezpoÊred-
nio przed z∏o˝eniem pozwu lub powód ma zwyczajny pobyt, je˝eli przebywa∏
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tam od 6 miesi´cy bezpoÊrednio przed z∏o˝eniem pozwu i jest dodatkowo
jeszcze obywatelem tego paƒstwa cz∏onkowskiego, a w przypadku Wielkiej
Brytanii i Irlandii posiada tam swój „domicile”. W tym ostatnim wypadku cho-
dzi zatem o po∏àczenie dwóch kryteriów, a mianowicie zwyczajnego pobytu
i obywatelstwa na terytorium danego paƒstwa cz∏onkowskiego. Wed∏ug art.
3 ust 1 lit b w miejsce ∏àcznika zwyczajnego pobytu ma zastosowanie ∏àcz-
nik obywatelstwa obojga ma∏˝onków na terytorium danego paƒstwa cz∏on-
kowskiego, a w przypadku wielkiej Brytanii i Irlandii wspólnego „domicile”.
Zatem sàdem w∏aÊciwym do rozpoznania sprawy b´dzie sàd paƒstwa cz∏on-
kowskiego, którego obywatelami sà obydwoje ma∏˝onkowie. Je˝eli zatem je-
den z ma∏˝onków ma obywatelstwo paƒstwa cz∏onkowskiego, a drugi nie
wówczas przepis art. 3 ust. 1 pkt b nie mo˝e byç podstawà jurysdykcji. Nie
jest przy tym istotne, czy obywatelstwo to posiada powód (wnioskodawca)
czy pozwany (uczestnik). Zgodnie z art. 4 sàd, do którego wniesiono wnio-
sek (pozew) zgodnie z regu∏ami jurysdykcji okreÊlonymi w art. 3, ma równie˝
jurysdykcj´ co do wniosku (pozwu wzajemnego), o ile ten pozew lub wnio-
sek wzajemny nale˝y do zakresu przedmiotowego rozporzàdzenia. 

W koƒcu trzeba wskazaç, ˝e dopuszczalne jest tak˝e przekszta∏cenie orze-
czenia o separacji w orzeczenie rozwodowe przez sàd paƒstwa cz∏onkowskie-
go, który wyda∏ orzeczenie w przedmiocie separacji, o ile dopuszczalne jest
przekszta∏cenie takiego orzeczenia w prawie krajowym paƒstwa cz∏onkow-
skiego, w którym sàd rozpoznawa∏ spraw´. Chodzi o sytuacj´, w której sàd
najpierw orzek∏ o separacji, a póêniej b´dzie mia∏ jurysdykcj´ o rozwód, na-
wet wówczas, gdy dla sprawy o rozwód nie mia∏by jurysdykcji zgodnie
z art. 3 rozporzàdzenia. Chodzi o to, aby prawo w∏aÊciwe warunkowa∏o orze-
czenie rozwodu wczeÊniejszym orzeczeniem separacji albo dopuszcza∏o
mo˝liwoÊç przekszta∏cenia orzeczenia o separacji w orzeczenie o rozwodzie.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e przepis art. 5 wyznacza tak˝e w∏aÊciwoÊç miejscowà
kompetentnego sàdu paƒstwa cz∏onkowskiego. Zgodnie z art. 6 rozporzàdze-
nia jurysdykcja w oparciu o art. 3, 4, 5 b´dzie mia∏a charakter wy∏àczny
w sprawach przeciwko ma∏˝onkowi, który ma zwyczajny pobyt na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego lub jest obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego lub
w przypadku Wielkiej Brytanii i Irlandii ma swój „domicile” na terytorium jed-
nego z tych paƒstw cz∏onkowskich. Post´powanie przed sàdami innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego ni˝ sàd paƒstwa cz∏onkowskiego zwyczajnego pobytu
pozwanego lub paƒstwa cz∏onkowskiego, którego obywatelem jest ma∏˝onek,
mo˝e byç prowadzone zgodnie z art. 3, 4, 5 rozporzàdzenia. Rozporzàdzenie
odsy∏a do regu∏ krajowych jurysdykcji czyli tych, które obowiàzujà w prawie
krajowym paƒstw cz∏onkowskich jedynie wówczas, gdy jurysdykcja w spra-
wach ma∏˝eƒskich nie wynika z art. 3,4,5. Natomiast ka˝dy obywatel paƒstwa
cz∏onkowskiego, który ma zwyczajny pobyt na terenie innego paƒstwa cz∏on-
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kowskiego, mo˝e korzystaç z obowiàzujàcych przepisów jurysdykcyjnych jak
obywatel tego paƒstwa, je˝eli nie ma on miejsca zwyczajnego pobytu ani nie
posiada obywatelstwa paƒstwa cz∏onkowskiego, a w przypadku Wielkiej Bry-
tanii i Irlandii „domicile”.

Sprawy dotyczàce odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej

Generalnie jurysdykcj´ w tym zakresie posiadajà sàdy tego paƒstwa cz∏on-
kowskiego, w którym dziecko zwykle zamieszkuje w czasie, w którym wytoczo-
no powództwo. Istniejà jednak wyjàtki od tej ogólnej regu∏y:
– w przypadku zgodnego z prawem przemieszczenia si´ dziecka do innego

paƒstwa cz∏onkowskiego, które staje si´ miejscem jego zwyk∏ego zamiesz-
kania, sàdy paƒstwa cz∏onkowskiego poprzedniego miejsca sta∏ego za-
mieszkania dziecka utrzymujà w∏aÊciwoÊç na okres trzech miesi´cy od
zmiany miejsca zamieszkania (wyjàtek ten nie ma zastosowania, je˝eli oso-
ba posiadajàca prawo do kontaktów z dzieckiem zaakceptowa∏a w∏aÊci-
woÊç sàdów paƒstwa cz∏onkowskiego nowego miejsca sta∏ego zamieszka-
nia dziecka poprzez uczestnictwo w post´powaniu sàdowym przed tymi sà-
dami bez podniesienia zarzutu niew∏aÊciwoÊci),

– sàdy paƒstwa cz∏onkowskiego w∏aÊciwe do rozpatrzenia powództwa o roz-
wód, separacj´ lub uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, sà w∏aÊciwe do orzekania
w ka˝dej sprawie odnoszàcej si´ do odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej zwià-
zanej z tym powództwem, je˝eli co najmniej jeden z ma∏˝onków posiada od-
powiedzialnoÊç rodzicielskà w stosunku do dziecka oraz ma∏˝onkowie
i osoby posiadajàce odpowiedzialnoÊç rodzicielskà zaakceptowa∏y w∏aÊci-
woÊç sàdów wyraênie lub w inny bezsprzeczny sposób w chwili wniesienia
powództwa i le˝y to w najlepszym interesie dziecka – jurysdykcja pochod-
na, zale˝na od uznania,

– sàdy paƒstwa cz∏onkowskiego sà tak˝e w∏aÊciwe w zwiàzku z odpowie-
dzialnoÊcià rodzicielskà w post´powaniu sàdowym, je˝eli dziecko posiada
istotne zwiàzki z tym paƒstwem cz∏onkowskim, zw∏aszcza z tego tytu∏u, ˝e
jedna z osób posiadajàcych odpowiedzialnoÊç rodzicielskà zwykle za-
mieszkuje w tym paƒstwie lub dziecko jest obywatelem tego paƒstwa cz∏on-
kowskiego oraz wszystkie strony post´powania sàdowego zaakceptowa∏y
w∏aÊciwoÊç sàdów wyraênie lub w inny bezsprzeczny sposób w chwili
wniesienia powództwa i le˝y to w najlepszym interesie dziecka – jurysdyk-
cja zale˝na od uznania.

Jurysdykcja w oparciu o obecnoÊç dziecka zachodzi wówczas, gdy nie
mo˝na ustaliç miejsca sta∏ego zamieszkania dziecka, w∏aÊciwe do orzekania
sà sàdy paƒstwa cz∏onkowskiego, w którym dziecko jest obecne. Regu∏´ t´

67

Jurysdykcja w sprawach ma∏˝eƒskich...

Rodzina i Prawo Nr 3 (3) 2006



stosuje si´ tak˝e do dziecka b´dàcego uchodêcà lub dziecka wysiedlonego
z powodu zamieszek majàcych miejsce w jego kraju.

Jurysdykcja w przypadku uprowadzenia dziecka nale˝y do sàdów paƒ-
stwa cz∏onkowskiego, w którym dziecko zwykle zamieszkiwa∏o bezpoÊrednio
przed bezprawnym zabraniem lub zatrzymaniem, utrzymujà one swojà w∏aÊci-
woÊç do momentu, w którym dane paƒstwo cz∏onkowskie nie stanie si´ miej-
scem sta∏ego pobytu dziecka (warunkiem dodatkowym jest wyra˝enie zgody
na zabranie przez osob´, instytucj´ lub innà organizacj´ posiadajàcà prawo
lub zamieszkiwanie przez dziecko w danym paƒstwie cz∏onkowskim przez
okres co najmniej roku).

Dopuszczalne jest tak˝e przekazanie sprawy za granic´ z uwagi na
dobro dziecka. Przepis art. 15 przewiduje, ˝e sàdy paƒstwa cz∏onkowskiego
w∏aÊciwe do rozstrzygania w sprawie g∏ównej, je˝eli uznajà, ˝e sàd innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego, z którym dziecko posiada szczególny zwiàzek, b´dzie
lepiej umiejscowiony do rozpatrzenia sprawy lub jej szczególnej cz´Êci, oraz
je˝eli le˝y to w najlepszym interesie dziecka, mogà:
– zawiesiç spraw´ lub jej cz´Êç i zaprosiç strony do z∏o˝enia wniosku przed

sàdem innego paƒstwa cz∏onkowskiego lub
– za˝àdaç od sàdu innego paƒstwa cz∏onkowskiego przej´cia w∏aÊciwoÊci.

W sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, jak ju˝ wy˝ej
wskazano, jurysdykcja nie jest uzale˝niona od rozpatrywania sprawy przy oka-
zji post´powania w sprawie ma∏˝eƒskiej. Jurysdykcja w tych sprawach zosta∏a
uregulowana w art. 8-14 z tym, ˝e zawiera tak˝e szczegó∏owe rozstrzygni´cia
w art. 9, 10 i 12. Jurysdykcja ogólna oparta jest o kryterium „zwyczajnego po-
bytu dziecka” na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego z chwilà z∏o˝enia wnio-
sku. Jednak˝e wed∏ug art. 9 rozporzàdzenia w przypadku zgodnego z prawem
przeprowadzenia si´ dziecka z jednego paƒstwa cz∏onkowskiego do drugiego,
przez co uzyskuje ono nowy zwyczajny pobyt, jurysdykcja zostaje utrzymana
przez okres 3 miesi´cy, dla zmian wydanego w paƒstwie cz∏onkowskim orze-
czenia dotyczàcego prawa do osobistej stycznoÊci z dzieckiem sàdów po-
przedniego zwyczajnego pobytu dziecka, je˝eli osoba uprawniona zgodnie
z tym orzeczeniem do osobistej stycznoÊci z dzieckiem nadal posiada zwyczaj-
ny pobyt w paƒstwie cz∏onkowskim poprzedniego zwyczajnego pobytu dziec-
ka. Przepisu tego jednak nie stosuje si´, je˝eli osoba uprawniona do osobistej
stycznoÊci z dzieckiem uzna∏a jurysdykcj´ paƒstwa cz∏onkowskiego nowego
zwyczajnego pobytu dziecka w ten sposób, i˝ bierze udzia∏ w post´powaniu
przed sàdami nie podwa˝ajàc ich jurysdykcji. 
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Jurysdykcj´ dla wniosku wzajemnego ma sàd, w którym toczy si´
post´powanie sàdowe na podstawie wskazanych wy˝ej regu∏, jest tak˝e w∏a-
Êciwy do zbadania powództwa wzajemnego, jeÊli tylko wchodzi ono w zakres
niniejszego rozporzàdzenia – wniosek wzajemny mo˝e wi´c dotyczyç spra-
wy ma∏˝eƒskiej, jeÊli g∏ówne post´powanie dotyczy tej sprawy, np. wniosek
g∏ówny obejmuje ˝àdanie rozwodu, a wniosek wzajemny uniewa˝nienia ma∏-
˝eƒstwa, mo˝e te˝ dotyczyç odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, jeÊli tego do-
tyczy g∏ówne post´powanie.

JeÊli nie uda si´ ustaliç w∏aÊciwoÊci sàdu na podstawie przepisów rozporzà-
dzenia, wówczas ustala si´ jà w ka˝dym paƒstwie cz∏onkowskim na podstawie
przepisów obowiàzujàcych w tym paƒstwie, np. w sprawach ma∏˝eƒskich prze-
pisy polskie mog∏yby zostaç zastosowane, gdyby obywatel polski majàcy miej-
sce zwyczajnego zamieszkania w Kanadzie zamierza∏ wytoczyç w Polsce po-
wództwo o rozwód przeciwko swej ma∏˝once – obywatelce Kanady – równie˝
tam zamieszkujàcej, wówczas znalaz∏by zastosowanie art. 1100 § 1 k.p.c.,
zgodnie z którym w sprawie ma∏˝eƒskiej dla uzasadnienia jurysdykcji polskich
sàdów wystarczajàce jest polskie obywatelstwo jednego z ma∏˝onków.

Jurysdykcja w odniesieniu do Êrodków tymczasowych i zabezpieczajà-
cych. W pilnych przypadkach sàdy paƒstw cz∏onkowskich mogà ustanowiç
Êrodki tymczasowe, ∏àcznie ze Êrodkami zabezpieczajàcymi, wzgl´dem osób
lub majàtku w tym paƒstwie, przewidzianych prawem tego paƒstwa, nawet je-
Êli sàd innego paƒstwa cz∏onkowskiego jest, na mocy rozporzàdzenia, sàdem
w∏aÊciwym do rozstrzygni´cia co do istoty sprawy, przy wyk∏adni tego posta-
nowienia nale˝y odnieÊç si´ do uwag podanych wy˝ej w odniesieniu do art. 31
rozporzàdzenia 44/2001.

Badanie jurysdykcji

Sàdy sà zobowiàzane do zbadania swojej w∏aÊciwoÊci z urz´du. Sàd stwier-
dza z urz´du brak swojej jurysdykcji, jeÊli wystàpiono do niego o rozpoznanie
sprawy, w której wed∏ug przepisów rozporzàdzenia jurysdykcj´ ma inny sàd. Re-
gulacja dotyczàca badania jurysdykcji oraz dopuszczalnoÊci post´powania oraz
skutków zawis∏oÊci sprawy i post´powaƒ zale˝nych zgodnie z art. 16-19 zosta∏a
przej´ta z dotychczasowego rozporzàdzenia 1347/2000. JeÊli chodzi o Êrodki
tymczasowe, to przepis art. 28 ust 2 zawiera jednak nowe uregulowanie, na pod-
stawie, którego Êrodki tymczasowe stosowane przez sàd paƒstwa cz∏onkowskie-
go niemajàcego jurysdykcji w sprawie g∏ównej wed∏ug rozporzàdzenia tracà
moc, je˝eli sàd paƒstwa cz∏onkowskiego majàcy jurysdykcj´ w sprawie g∏ównej
wed∏ug rozporzàdzenia podejmie sam Êrodki, które uzna za odpowiednie.
W przypadku stwierdzenia braku jurysdykcji nast´puje rozstrzygni´cie w oparciu
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o przepisy prawa krajowego, w prawie polskim b´dzie to odrzucenie pozwu na
podstawie art. 1099 k.p.c. Je˝eli sàd paƒstwa cz∏onkowskiego dokona ustalenia,
˝e ma jurysdykcj´ w sprawie na podstawie rozporzàdzenia wówczas b´dzie mia∏
zastosowanie przepis art. 18 rozporzàdzenia, a mianowicie sàd majàcy jurysdyk-
cj´ zawiesza post´powanie do czasu ustalenia, ˝e strona przeciwna mia∏a mo˝-
liwoÊç uzyskania dokumentu wszczynajàcego post´powanie lub dokumentu
równorz´dnego w czasie umo˝liwiajàcym jej przygotowanie obrony albo, ˝e
podj´te zosta∏y do tego wszelkie niezb´dne czynnoÊci. Przepis art. 19 rozporzà-
dzenia 1348/2000 wy∏àcza jednak stosowanie art. 18 ust 1 tego rozporzàdzenia.
Je˝eli natomiast przepisy tego ostatniego rozporzàdzenia nie b´dà mia∏y zasto-
sowania, stosuje si´ art. 15 konwencji haskiej z 15.11. 1965 r. o dor´czaniu za
granicà dokumentów sàdowych i pozasàdowych w sprawach cywilnych i han-
dlowych, je˝eli dokument wszczynajàcy post´powanie lub równorz´dny mia∏
byç przekazany za granic´ zgodnie z tà konwencjà.

Badanie dopuszczalnoÊci post´powania.

Je˝eli pozwany zwykle zamieszka∏y w paƒstwie innym ni˝ paƒstwo cz∏on-
kowskie, w którym wytoczono powództwo, nie wda si´ w spór, sàd w∏aÊciwy
do orzekania zawiesza post´powanie do czasu ustalenia, ˝e pozwany mia∏
mo˝liwoÊç otrzymania pisma wszczynajàcego post´powanie albo dokumentu
równorz´dnego w czasie umo˝liwiajàcym mu przygotowanie obrony, albo ˝e
w tym celu podj´te zosta∏y wszelkie niezb´dne czynnoÊci

Zawis∏oÊç spraw i post´powania zale˝ne.

Je˝eli przed sàdami ró˝nych paƒstw cz∏onkowskich zawis∏y spory dotyczà-
ce rozwodu, separacji lub uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa bàdê odpowiedzialnoÊci
rodzicielskiej odnoszàcej si´ do tego samego dziecka o to samo roszczenie
mi´dzy tymi samymi stronami, to sàd, przed który wytoczono powództwo póê-
niej, z urz´du zawiesza post´powanie do czasu stwierdzenia w∏aÊciwoÊci sà-
du, przed który najpierw wytoczono powództwo:
– warunki zawis∏oÊci spraw w sprawach ma∏˝eƒskich – to˝samoÊç podmioto-

wa oraz czasowa uprzednioÊç zawis∏oÊci sprawy przed sàdem jednego
z paƒstw cz∏onkowskich, nie wymaga si´ natomiast, aby chodzi∏o o to sa-
mo roszczenie,

– przy sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej warunki obej-
mujà natomiast to˝samoÊç podmiotowà (dotyczy to równie˝ dziecka),
przedmiotowà i uprzednià zawis∏oÊç sprawy,

– przepis art. 16 zawiera regulacj´ zbli˝onà do art. 30 rozporzàdzenia 44/2001
– powództwo uwa˝a si´ za wytoczone:
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a) w czasie, w którym zosta∏o wniesione do sàdu pismo wszczynajàce po-
st´powanie lub dokument równorz´dny, pod warunkiem, ˝e powód po
dokonaniu tego nie zaniedba∏ podjàç kroków, jakie powinien by∏ podjàç
w celu osiàgni´cia skutku w postaci dor´czenia pisma pozwanemu; lub

b) jeÊli dokument ma byç dor´czony przed z∏o˝eniem go w sàdzie,
w czasie, kiedy zosta∏ dor´czony organowi odpowiedzialnemu za dor´-
czenie, pod warunkiem, ˝e powód po dokonaniu tego nie zaniedba∏
podjàç kroków, jakie powinien by∏ podjàç w celu z∏o˝enia tego do-
kumentu w sàdzie. 

Skutek zawis∏oÊci spraw oraz wystàpienia post´powaƒ zale˝nych –
je˝eli stwierdzona zostanie w∏aÊciwoÊç sàdu, przed który najpierw wytoczono
powództwo, to sàd, przed który wytoczono powództwo póêniej, stwierdza brak
swej w∏aÊciwoÊci na rzecz tego sàdu. W takim przypadku, strona, która podj´-
∏a odpowiednie dzia∏ania przed sàdem, przed który wytoczono powództwo
póêniej, mo˝e podjàç te dzia∏ania przed sàdem, przed który najpierw wyto-
czono powództwo. 

Nie dojdzie do stwierdzenia braku jurysdykcji, jeÊli sàd, przed który najpierw
wniesiono wniosek uzna, ˝e nie ma jurysdykcji w sprawie. Wówczas sàd, przed
który wniesiono wniosek póêniej podejmuje zawieszone post´powanie. Zawi-
s∏oÊç spraw i post´powania zale˝ne zosta∏y uregulowane podobnie jak rozpo-
rzàdzenie 44/2001 i na gruncie art. 19 podstawowymi przes∏ankami uznawania
konsekwencji zawis∏oÊci sprawy sà: to˝samoÊç podmiotowa spraw, które zawi-
s∏y przed ró˝nymi sàdami paƒstw cz∏onkowskich oraz uprzednioÊç czasowa
zawis∏oÊci sprawy przed sàdem jednego paƒstwa cz∏onkowskiego w stosunku
do zawis∏oÊci spraw innego paƒstwa cz∏onkowskiego. To˝samoÊç podmiotów
wyst´puje wówczas, gdy w obydwu sprawach stronami sà te same osoby, nie-
zale˝nie od tego, w jakich rolach procesowych. Zawis∏oÊç post´powania
powoduje zawieszenie post´powania w wypadku, gdy sàdy ró˝nych paƒstw
cz∏onkowskich rozpatrujà wnioski o to samo roszczenie, jednak˝e dotyczy to
tak˝e spraw z post´powaƒ zale˝nych, je˝eli wniesione zosta∏y wnioski
o rozwód, separacj´ i o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa niedotyczàce tego samego
roszczenia. Druga sytuacja wystàpi, gdy sprawy ma∏˝eƒskie zawis∏e przed sà-
dami ró˝nych paƒstw cz∏onkowskich nie dotyczà tego samego roszczenia, np.
jedna jest sprawà o rozwód, a druga o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa. Skutkiem
zawis∏oÊci sprawy, ale tak˝e wystàpienia post´powaƒ zale˝nych jest obowià-
zek sàdu, przed który wniosek zosta∏ wniesiony póêniej, zawieszenia post´po-
wania z urz´du. Zawieszenie to ma charakter obligatoryjny i nie zale˝y od
uznania sàdu. Je˝eli sàd stwierdzi brak swojej jurysdykcji wnioskodawca, który
z∏o˝y∏ wniosek do tego sàdu, mo˝e przedstawiç swój wniosek sàdowi, przed
który wniosek z∏o˝ono wczeÊniej. Przepis ten jest ró˝nie oceniany, mo˝na go
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rozumieç jako przekazanie wniosku pomi´dzy sàdami ró˝nych paƒstw cz∏on-
kowskich. Wed∏ug drugiego poglàdu przyjmuje si´, ˝e art. 19 ust 3 nie tworzy
nowej podstawy jurysdykcji sàdu, przed który wniesiono wniosek wczeÊniej
w sprawie obj´tej wnioskiem, który zosta∏ przekazany temu sàdowi przez
wnioskodawc´. JednoczeÊnie przekazanie przez wnioskodawc´ wniosku do
sàdu, do którego spraw´ wniesiono wczeÊniej wy∏àcza mo˝liwoÊç badania
dopuszczalnoÊci takiego wniosku.
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Uchwa∏a sk∏adu siedmiu s´dziów Sàdu Najwy˝szego
z dnia 8 marca 2006 r., sygn. III CZP 98/05

Przepis art. 113 § 1 k.r.o. nie wy∏àcza udzielenia na podstawie art. 755
§ 1 k.p.c. zabezpieczenia przez zakazanie rodzicom niepozbawionym
w∏adzy rodzicielskiej osobistej stycznoÊci z dzieckiem.

Uzasadnienie

Rzecznik Praw Obywatelskich, dzia∏ajàc na podstawie art. 60 § 2 ustawy
z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie Najwy˝szym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052)
i art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatel-
skich (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147), wystàpi∏ z wnioskiem o pod-
j´cie przez Sàd Najwy˝szy uchwa∏y w celu wyjaÊnienia ujawnionych w orzecz-
nictwie rozbie˝noÊci w wyk∏adni i stosowaniu przepisu art. 113 § 1 k.r.o.

Wskaza∏, ˝e w doktrynie nie ma sporu co do tego, ˝e zakaz osobistej stycz-
noÊci z dzieckiem mo˝e dotyczyç wy∏àcznie rodziców pozbawionych w∏adzy ro-
dzicielskiej, nie jest zaÊ dopuszczalny taki zakaz w stosunku do rodziców, któ-
rych w∏adza zosta∏a zawieszona, ograniczona do okreÊlonych obowiàzków
i praw wzgl´dem dziecka (art. 58 § 1 i art. 107 k.r.o.) oraz w przypadku wydania
zarzàdzeƒ wskazanych w art. 109 k.r.o. Nie ma mo˝liwoÊci zawieszenia kontak-
tów rodziców z dzieckiem na okreÊlony czas, choçby tylko na czas post´powa-
nia. Aby osiàgnàç czasowe wstrzymanie kontaktów, czego potrzeb´ dostrzega
si´ w praktyce, konieczne jest pozbawienie w∏adzy rodzicielskiej. Pojawi∏a si´
jednak – b´dàca przedmiotem skarg kierowanych do Rzecznika – kraƒcowo od-
mienna linia orzecznicza sàdów, które w postanowieniach wydanych w trybie
zabezpieczenia zakaza∏y rodzicom dysponujàcym w∏adzà rodzicielskà kontak-
tów z dzieçmi. Wobec rozbie˝noÊci w orzecznictwie, wynikajàcej z odmiennego
ustalenia znaczenia przepisów, unormowanie prawne, regulujàce kwesti´ do-
puszczalnoÊci wydania orzeczenia zakazujàcego osobistej stycznoÊci z dziec-
kiem w trybie postanowienia zabezpieczajàcego, wymaga wyk∏adni prawa.
W ocenie Rzecznika, powinna ona z jednej strony urzeczywistniaç zasad´ do-
bra dziecka jako dobra nadrz´dnego, zgodnie z art. 3 ust. 1 Konwencji o pra-
wach dziecka (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526), a równoczeÊnie uwzgl´dniaç
gwarantowanà konstytucyjnie (art. 48 ust. 2 Konstytucji) ochron´ praw rodziciel-
skich, obejmujàcych tak˝e te elementy stosunku prawnorodzinnego mi´dzy ro-
dzicami a dzieckiem, które nie mieszczà si´ w poj´ciu w∏adzy rodzicielskiej,
a wi´c równie˝ prawo do osobistej stycznoÊci z dzieckiem, z zachowaniem
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przy tym zasady proporcjonalnoÊci mi´dzy u˝ytym dla ograniczenia prawa
Êrodkiem a osiàganym celem (art. 31 ust. 3 Konstytucji). W tym kontekÊcie pod-
niós∏ kwesti´, dopuszczalnoÊci stosowania zakazu kontaktów w postanowieniu
zabezpieczajàcym ze wzgl´du na treÊç art. 731 k.p.c.

Prokurator Prokuratury Krajowej wnosi∏ o podj´cie uchwa∏y, ˝e sàd wydajàc
postanowione na podstawie art. 755 § 1 k.p.c. jest zwiàzany treÊcià art. 113 §
1 k.r.o. i nie mo˝e orzec zakazu osobistej stycznoÊci rodzica z dzieckiem, jeÊli
ten˝e rodzic nie zosta∏ pozbawiony w∏adzy rodzicielskiej.

Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:
Problematyka kontaktów osobistych rodziców z dzieçmi uwzgl´dniona zosta-

∏a w europejskich standardach prawnych. Zasada 6 rekomendacji nr R (84)
w sprawie w∏adzy rodzicielskiej z dnia 28 lutego 1984 r. (przyj´tej przez Komitet
Ministrów Rady Europy) zapewnia temu z rodziców, które nie wychowuje dziec-
ka, prawo do utrzymywania z nim kontaktów osobistych, z wyjàtkiem sytuacji,
gdy kontakty te powa˝nie szkodzà interesom dziecka. Konwencja o prawach
dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. ujmuje prawo do utrzymywania kontaktów
osobistych z rodzicami jako prawo samego dziecka. Zgodnie z jej art. 9 ust. 3,
dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpo-
Êrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjàtkiem przypadków, gdy jest to
sprzeczne z najlepiej poj´tym interesem dziecka. Art. 10 Konwencji stanowi na-
tomiast, ˝e dziecko, którego rodzice przebywajà w ró˝nych paƒstwach, ma pra-
wo do utrzymywania regularnych, z wyjàtkiem okolicznoÊci nadzwyczajnych,
osobistych stosunków i bezpoÊrednich kontaktów z obojgiem rodziców. Przyj´-
ta w dniu 3 maja 2002 r w Wilnie przez Komitet Ministrów Rady Europy Konwen-
cja dotyczàca kontaktów z dzieçmi, która wesz∏a w ˝ycie 1 wrzeÊnia 2005 r (zo-
sta∏a podpisana przez Polsk´ 24 wrzeÊnia 2003 r., nie wesz∏a jednak dotychczas
w ˝ycie w stosunku do Polski) okreÊla poj´cie kontaktów w szerokim uj´ciu.
Obejmuje ono nie tylko osobistà stycznoÊç – w tym poza miejscem zamieszka-
nia dziecka – ale tak˝e kontakt telefoniczny, oraz przez poczt´ elektronicznà, co
nie zast´puje, lecz uzupe∏nia kontakty bezpoÊrednie, a mo˝e je zastàpiç jedynie
w wyjàtkowych, uzasadnionych przypadkach. W poj´ciu tym mieÊci si´ równie˝
obowiàzek informowania osoby uprawnianej o dziecku i dziecka o tej osobie.
Konwencja przyjmuje jako zasad´ prawo do nienadzorowanego kontaktu, jed-
nak˝e gdyby le˝a∏o to w interesie dziecka, mo˝na ustanowiç nadzór nad kontak-
tami lub inne formy ni˝ kontakt bezpoÊredni. Konwencja proklamuje prawo do
kontaktów dla innych osób ni˝ rodzice dziecka, które mogà si´ ubiegaç o ich
ustalenie, je˝eli jest to uzasadnione rodzinnymi zwiàzkami z dzieckiem wynikajà-
cymi z prawa albo z faktycznych relacji niezwiàzanych z pokrewieƒstwem. 

Polskie prawo rodzinne nie reguluje bezpoÊrednio kwestii prawa do kontak-
tów rodziców z dzieckiem, zarówno jako prawa rodziców, jak i prawa dziecka.
Prawo takie znajduje wyraz normatywny w art. 113 k.r.o., na podstawie które-
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go okreÊla si´ jego treÊç i charakter. Zgodnie z tym przepisem, je˝eli wymaga
tego dobro dziecka, sàd opiekuƒczy zaka˝e rodzicom pozbawionym w∏adzy
rodzicielskiej osobistej stycznoÊci z dzieckiem. W wyjàtkowych przypadkach
sàd opiekuƒczy mo˝e ograniczyç osobistà stycznoÊç z dzieckiem rodziców,
których w∏adza rodzicielska zosta∏a ograniczona, przez umieszczenie dziecka
w rodzinie zast´pczej lub placówce opiekuƒczo-wychowawczej.

Zakaz osobistej stycznoÊci z dzieckiem ma szerszy zakres ni˝ zakaz widy-
wania si´ z dzieckiem, o którym mówi∏ art. 44 § 2 Prawa rodzinnego – dekret
z dnia 22 stycznia 1946 (Dz. U. Nr 6, poz. 52). Poj´cie osobistej stycznoÊci
obejmuje poza widywaniem si´ z dzieckiem tak˝e wszelkie inne postacie oso-
bistych kontaktów, w tym prowadzenie korespondencji w ka˝dej formie (trady-
cyjnej i elektronicznej), przeprowadzanie rozmów za poÊrednictwem telefonu
i innych technicznych Êrodków ∏àcznoÊci oraz prawo osoby uprawnionej
i dziecka do informacji o drugiej osobie. W piÊmiennictwie wyra˝any jest po-
glàd, ˝e zakaz osobistej stycznoÊci ma charakter generalny, co uniemo˝liwia
obj´cie nim tylko niektórych form stycznoÊci z utrzymaniem pozosta∏ych. Od-
notowaç trzeba jednak tak˝e odmienne zapatrywanie, zgodnie z którym, w dro-
dze argumentu a maiori ad minus nale˝y przyjàç, ˝e stosownie do okoliczno-
Êci zakaz ten mo˝e byç wydany w w´˝szym zakresie, tj. ograniczony tylko do
niektórych form kontaktów osobistych (np. obejmowaç samo tylko widywanie
si´), mo˝e te˝ byç z góry ograniczony w czasie.

Zasadnicze znaczenie w rozwa˝aniach dotyczàcych charakteru i podstawy
prawnej osobistej stycznoÊci w prawie rodzinnym ma zagadnienie wzajemnej
relacji pomi´dzy w∏adzà rodzicielskà, a prawem do osobistych kontaktów
z dzieckiem. 

W orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego ukszta∏towa∏ si´ jednolity poglàd, zapo-
czàtkowany uchwa∏à 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), ˝e prawo do utrzymy-
wania kontaktu z dzieckiem nie nale˝y do sprawowania w∏adzy rodzicielskiej
(w uchwale: „nie zale˝y od sprawowania w∏adzy rodzicielskiej”), skoro do zaka-
zania stycznoÊci osobistej z dzieckiem rodzicom pozbawionym w∏adzy rodziciel-
skiej konieczne jest specjalne orzeczenie sàdu. Teza ta, oparta na gramatycznej
wyk∏adni art. 113 § 1 k.r.o. i wywiedziona wprost z jego brzmienia, nie zosta∏a
w uzasadnieniu uchwa∏y szerzej rozwini´ta. Podobny poglàd wyrazi∏ Sàd Naj-
wy˝szy w uchwale z dnia 26 wrzeÊnia 1983 r., III CZP 46/83 (OSNCP 1984, nr 4,
poz. 49), w której stwierdzi∏, ˝e nieprzyznanie ojcu dziecka w∏adzy rodzicielskiej
w wyroku ustalajàcym ojcostwo nie wy∏àcza jego prawa do osobistej stycznoÊci
z dzieckiem. Na uchwa∏´ z dnia 18 marca 1968 r. powo∏a∏ si´ Sàd Najwy˝szy
w uchwale z dnia 14 czerwca 1988 r., III CZP 42/88 (OSNCP 1989, nr 10,
poz. 156), podzielajàc poglàd, ˝e sfera osobistej stycznoÊci z dzieckiem pozo-
staje poza w∏adzà rodzicielskà i nie wp∏ywa w niczym na uszczuplenie jej zakresu

75

Uchwa∏a sk∏adu siedmiu s´dziów Sàdu Najwy˝szego...

Rodzina i Prawo Nr 3 (3) 2006



(por. równie˝ uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 21 paêdziernika 2005 r., III CZP
75/05, Biul. SN, nr 10, s. 8 oraz postanowienia Sàdu Najwy˝szego z dnia 5 maja
2000 r., II CKN 761/00, nie publ. i z dnia 7 listopada 2000 r., I CKN 1115/00,
OSNC 2001, nr 2, poz. 50). W uzasadnieniu uchwa∏y stwierdzi∏, ˝e w∏adza rodzi-
cielska, jak wynika to z ca∏okszta∏tu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuƒ-
czego, a zw∏aszcza z art. 95 § 1, art. 96 i 98 § 1, stanowi ogó∏ obowiàzków i praw
wzgl´dem dziecka, majàcych na celu zapewnienie mu nale˝ytej pieczy i strze˝e-
nie jego interesów. Zakres w∏adzy rodzicielskiej nie oznacza wy∏àcznoÊci rodzi-
ców w stosunku do dziecka i powinna byç ona wykonywana tak, jak wymaga do-
bro i interes dziecka. Rodzicom przys∏uguje prawo do osobistej stycznoÊci
z dzieckiem, jest ono ich prawem osobistym i niezale˝nym od w∏adzy rodziciel-
skiej. Przys∏uguje rodzicom, mimo pozbawienia ich w∏adzy rodzicielskiej, jej za-
wieszenia lub ograniczenia. Pozbawienie lub ograniczenie tych kontaktów wy-
maga odr´bnego orzeczenia przez sàd, takie bowiem uregulowanie zawarte jest
w odr´bnym przepisie kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego (art. 113).

Odnotowaç te˝ nale˝y postanowienie z dnia 30 sierpnia 1977 r., III CRN
204/77 („Gazeta Prawnicza” 1978, nr 5, s. 8), w którym Sàd Najwy˝szy, wskazu-
jàc na zwiàzek pomi´dzy w∏adzà rodzicielskà a kontaktami osobistymi rodziców
z dzieckiem, stwierdzi∏, ˝e uniemo˝liwienie utrzymania w∏aÊciwego kontaktu
osobistego pomi´dzy rodzicem a dzieckiem narusza w zasadzie interes ma∏o-
letniego i mo˝e stanowiç przyczyn´ uzasadniajàcà zmian´ prawomocnego po-
stanowienia regulujàcego wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej (art. 577 k.p.c.).

W judykaturze przyjmuje si´, ˝e sàd rozwodowy, ograniczajàc w∏adz´ rodzi-
cielskà jednego z ma∏˝onków do okreÊlonych obowiàzków i uprawnieƒ w sto-
sunku do osoby dziecka, mo˝e okreÊliç wykonywanie prawa do osobistych
kontaktów z dzieckiem tego ma∏˝onka na podstawie art. 97 § 2 k.r.o. (m. in. po-
wo∏ana wczeÊniej uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 18 marca 1968 r., III CZP
70/66 oraz uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 20 marca 1992 r., III CZP 16/92,
OSNCP 1992, nr 9, poz. 162).

Tez´, ˝e osobista stycznoÊç z dzieckiem nie wchodzi w sk∏ad w∏adzy rodzi-
cielskiej, a wy∏àczne êród∏o tego uprawnienia stanowi pokrewieƒstwo ∏àczàce
rodziców i dzieci podziela wi´kszoÊç doktryny. W ostatnim czasie w doktrynie
wyra˝ane jest jednak tak˝e zapatrywanie, ˝e osobista stycznoÊç rodziców jest
nie tylko uprawnieniem rodziców, ale tak˝e ich obowiàzkiem, który ma byç wy-
konywany dla dobra dziecka, a obowiàzek ten stanowi jeden z elementów tre-
Êci w∏adzy rodzicielskiej. Wskazuje na to zamieszczenie art. 113 k.r.o. w ra-
mach przepisów o w∏adzy rodzicielskiej.

Widoczna w ˝yciu spo∏ecznym niestabilnoÊç i dezintegracja rodzin powodu-
je, ˝e coraz wi´cej z nich funkcjonuje jako rodziny niepe∏ne lub „zrekonstru-
owane”, a co za tym idzie zwi´ksza si´ liczba dzieci pozbawionych kontaktu
z jednym z rodziców. W zwiàzku z tym wzrasta potrzeba ingerowania przez sà-
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dy w t´ sfer´ stosunków, a wraz z tym koniecznoÊç rozwa˝ania i poszukiwania
mo˝liwoÊci zwi´kszania efektywnoÊci Êrodków prawnych, dost´pnych w tym
zakresie w obowiàzujàcych przepisach. 

Ujmowanie osobistej stycznoÊci jako prawa rodziców odr´bnego od w∏adzy
rodzicielskiej wy∏àcza jako podstaw´ oceny korzystania z tego prawa przez ro-
dzica, pod kàtem jego ewentualnego pozbawienia lub ograniczenia, przepisy
dotyczàce w∏adzy rodzicielskiej, a tym samym wy∏àcza je jako podstaw´ orze-
kania w tym przedmiocie. Stanowiç jà mo˝e zatem jedynie art. 113 k.r.o., który
– jak przyjmuje si´ w drodze wyk∏adni a contrario – dotyczy tak˝e sytuacji ro-
dziców, którym przys∏uguje w∏adza rodzicielska.

Zgodnie z powszechnie przyjmowanà wyk∏adnià, art. 113 k.r.o. przewiduje
ingerencj´ sàdu opiekuƒczego w sfer´ stycznoÊci rodziców z dzieçmi jedynie
w razie pozbawienia w∏adzy rodzicielskiej oraz w razie jej ograniczenia polega-
jàcego na umieszczeniu dziecka w rodzinie zast´pczej lub placówce opiekuƒ-
czo-wychowawczej. Nie uzasadnia takiej ingerencji zarówno zawieszenie w∏a-
dzy rodzicielskiej na podstawie art. 110 k.r.o., jak i inne ni˝ wskazane w art. 113
§ 2 k.r.o. jej ograniczenia z mocy art. 109 k.r.o. Niedopuszczalne jest tak˝e za-
kazanie lub ograniczenie osobistej stycznoÊci z dzieckiem tego z rodziców, któ-
rego w∏adz´ rodzicielskà sàd ograniczy∏ na podstawie art. 58 § 1 lub art. 107
k.r.o. do okreÊlonych obowiàzków i uprawnieƒ w stosunku do dziecka z tego
powodu, ˝e rodzice ˝yjà w roz∏àczeniu. Od niedopuszczalnego ograniczenia
osobistej stycznoÊci odró˝nia si´ natomiast dopuszczalnà mo˝liwoÊç regulacji
tej stycznoÊci w sytuacji, gdy jej realizacja w pe∏nym zakresie i bez ograniczeƒ
w czasie nie jest mo˝liwa z powodu niezamieszkiwania rodzica z dzieckiem.

W takim stanie rzeczy uzasadniony jest wniosek jaki, w oparciu o powy˝szà
argumentacj´, formu∏uje si´ w doktrynie, o braku mo˝liwoÊci zawieszenia
w czasie trwania w∏adzy rodzicielskiej kontaktów na czas okreÊlony (na czas
post´powania). Zastosowanie w tym zakresie art. 109 k.r.o. wy∏àcza stanowcze
sformu∏owanie art. 113 § 2 k.r.o., który pozwala ograniczyç kontakty z rodzica-
mi jedynie w przypadku umieszczenia w rodzinie zast´pczej lub placówce
opiekuƒczo-wychowawczej. Dla czasowego wstrzymania kontaktów konieczne
by∏oby wi´c pozbawienie rodzica w∏adzy rodzicielskiej.

Przes∏ankà zakazania rodzicom osobistej stycznoÊci z dzieckiem oraz jej
ograniczenia jest dobro dziecka. Orzeczenie takie mo˝e byç wydane tylko
w interesie dziecka. Przes∏anka ta jest spe∏niona w szczególnoÊci, gdy osobi-
sta stycznoÊç rodzica z dzieckiem mo˝e zagra˝aç jego ˝yciu, zdrowiu, prawi-
d∏owemu rozwojowi, bezpieczeƒstwu, prowadziç do jego demoralizacji, do
kszta∏towania u niego postaw aspo∏ecznych, a tak˝e postawy wrogoÊci wzgl´-
dem drugiego rodzica. Sformu∏owanie art. 113 § 1 k.r.o. „sàd zaka˝e rodzicom”
oznacza obowiàzek wydania orzeczenia zakazujàcego lub ograniczajàcego
osobistà stycznoÊç je˝eli wymaga tego dobro dziecka.
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Nakaz uwzgl´dnienia dobra dziecka stanowi podstawowà regu∏´ interpreta-
cyjnà obowiàzujàcà przy wyk∏adni przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuƒ-
czego regulujàcych stosunki mi´dzy rodzicami a dzieçmi. Znaczenie zasady
ochrony dobra dziecka wykracza poza porzàdek prawa krajowego. Podstawo-
wym aktem mi´dzynarodowym zawierajàcym nakaz uwzgl´dniania dobra
dziecka jest Konwencja o prawach dziecka, obowiàzujàca w Polsce od dnia
7 lipca 1991 r. W orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego podkreÊla si´ znaczenie
art. 3 tej Konwencji jako dyrektywy generalnej przy rozpatrywaniu konfliktów ro-
dziców na tle sprawowania opieki nad dzieçmi (por. m. in.: wyrok z dnia 8 czerw-
ca 2000 r., V CKN 1237/00, nie publ., postanowienie z dnia 16 stycznia 1998 r.,
III CKN 855/97, OSNC 1998 r., nr 9, poz. 142, postanowienie z dnia 7 lipca
2000 r., III CKN 796/00, nie publ.). Jak wskaza∏ Sàd Najwy˝szy w uzasadnieniu
wyroku z dnia 8 czerwca 2000 r., art. 3 Konwencji, nakazujàcy we wszystkich
dzia∏aniach dotyczàcych dzieci podejmowanych mi´dzy innymi przez sàdy, kie-
rowaç si´ interesem dziecka jako wartoÊcià nadrz´dnà, formu∏uje bezwzgl´dny
obowiàzek prawny i odnosi si´ do ka˝dej indywidualnej decyzji stosowania pra-
wa przez sàd i to zarówno w sferze stosowania przepisów post´powania jak
i wyk∏adni norm prawa materialnego, stanowiàcych merytoryczne usprawiedli-
wienie rozstrzygni´ç dotyczàcych dzieci.

W zwiàzku z tym uznanie, ˝e ze wzgl´du na treÊç art. 113 § 1 k.r.o. nie mo-
˝e byç orzeczone w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia zawieszenie
na czas post´powania sàdowego kontaktów rodzica z dzieckiem w sytuacji,
gdy osobista stycznoÊç z rodzicem mo˝e zagra˝aç np. jego ˝yciu, zdrowiu czy
bezpieczeƒstwu, musia∏oby si´ spotkaç z uzasadnionà krytykà jako sprzeczne
z zasadà ochrony dobra dziecka. JednoczeÊnie jednoznacznie negatywnie
trzeba oceniç stan rzeczy, w którym Êrodkiem do osiàgni´cia celu wynikajàce-
go z tego przepisu mia∏oby byç instrumentalnie traktowane pozbawienie
rodzica w∏adzy rodzicielskiej, naruszajàce konstytucyjnie gwarantowanà
ochron´ praw rodzicielskich.

Powstajàce na tym tle powa˝ne wàtpliwoÊci, którym da∏ wyraz Rzecznik
Praw Obywatelskich w uzasadnieniu wniosku, uprawniajà do poszukiwania od-
miennego rozwiàzania zagadnienia natury prawnej osobistej stycznoÊci oraz
odmiennej wyk∏adni art. 113 k.r.o.

W∏adza rodzicielska, ze wzgl´du na swój charakter, wykazuje jako prawo
podmiotowe szczególne cechy. Jej zasadniczà w∏aÊciwoÊç stanowi to, ˝e jej
atrybuty sà zarazem obowiàzkiem rodziców, podstawowym zaÊ celem jest
funkcja ochronna wzgl´dem dziecka. Zaspokajanie naturalnej i podstawowej
potrzeby dziecka stycznoÊci z rodzicami stanowi element staraƒ rodziców
o sprawy dziecka (pieczy). Przez utrzymywanie stycznoÊci osobistej z dziec-
kiem rodzice zapewniajà mu poczucie bezpieczeƒstwa oraz uczestniczà
w jego wychowaniu. Codzienne, osobiste kontakty z dzieckiem pozwalajà
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rodzicom poznaç potrzeby dziecka, a w konsekwencji nale˝ycie troszczyç si´
o nie i jego wychowanie. Utrzymywanie osobistej stycznoÊci z dzieckiem, wa-
runkujàce prawid∏owoÊç dzia∏aƒ wychowawczych, jest wi´c niezb´dne dla w∏a-
Êciwego wykonywania w∏adzy rodzicielskiej. W takim zakresie oraz w zakresie
w jakim, osobiste kontakty stanowià obiektywnà potrzeb´ dziecka, utrzymywa-
nie osobistej stycznoÊci z dzieckiem jest obowiàzkiem rodziców, który nale˝y
do normatywnych sk∏adników w∏adzy rodzicielskiej. Zakres zachowania rodzi-
ców sprawujàcych piecz´ nad dzieckiem nie wykracza w odniesieniu do ich
kontaktów osobistych z dzieckiem poza jej ramy.

Uprawnia to do sformu∏owania wniosku, ˝e w czasie trwania w∏adzy rodzi-
cielskiej nie wyst´puje odr´bne od w∏adzy rodzicielskiej prawo do kontaktów
osobistych. Zasada odr´bnoÊci osobistej stycznoÊci od w∏adzy rodzicielskiej
dotyczy natomiast okresu przed powstaniem w∏adzy rodzicielskiej oraz – co
wynika wprost z art. 113 § 1 k.r.o. – po jej ustaniu, kiedy stycznoÊç osobista
mo˝e istnieç samodzielnie. TreÊç i znaczenie tego przepisu nale˝y rozumieç
w ten sposób, ˝e odnosi si´ on wy∏àcznie do rodziców, którzy pozbawieni zo-
stali w∏adzy rodzicielskiej i ustanawia podstaw´ prawnà ingerencji sàdu w pra-
wo osobistej stycznoÊci po pozbawieniu ich tej w∏adzy. Natomiast na podsta-
wie art. 109 § 1 k.r.o. mo˝liwe jest zarówno ca∏kowite, jak i cz´Êciowe ograni-
czenie osobistej stycznoÊci z dzieckiem rodzicom majàcym pe∏nà w∏adz´ ro-
dzicielskà, bez uprzedniego pozbawienia ich tej w∏adzy. Modyfikacji zakresu
osobistej stycznoÊci mo˝e dokonaç tak˝e sàd orzekajàc w wyroku rozwodo-
wym o w∏adzy rodzicielskiej.

Zmiana zakresu osobistej stycznoÊci z istoty swej polegaç powinna na eli-
minacji niektórych jej form i – je˝eli jest to mo˝liwe – tylko na okreÊlony czas.
W niektórych wypadkach mo˝e jednak okazaç si´ konieczne ca∏kowite jej wy-
∏àczenie we wszystkich formach na czas okreÊlony lub nawet trwale.

Orzeczenie ograniczajàce osobistà stycznoÊç z dzieckiem mo˝e zapaÊç
tak˝e w stosunku do rodziców, którym wczeÊniej ograniczono w∏adz´ rodziciel-
skà. W odniesieniu do rodziców, których w∏adz´ rodzicielskà ograniczono
w trybie art. 109 § 2 pkt 5 k.r.o. jego podstaw´ stanowiç b´dzie art. 113
§ 2 k.r.o. Przepis ten znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy konieczne stanie
si´ dalej idàce ograniczenie stycznoÊci, ni˝ wynika to z umieszczenia dziecka
w placówce opiekuƒczo-wychowawczej lub rodzinie zast´pczej, przez wy∏à-
czenie takich form kontaktów, których utrzymywanie nie daje si´ pogodziç
z dobrem dziecka (np. widywania si´ w przypadku, gdy przyczynà wydania
orzeczenia izolujàcego dziecko od Êrodowiska rodzinnego by∏o pope∏nienie
przez rodzica przest´pstwa na jego szkod´).

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Kodeks post´powania cywil-
nego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. Nr 172, poz. 1804) doko-
na∏a istotnych zmian w przepisach o post´powaniu zabezpieczajàcym zawar-
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tych obecnie w wyodr´bnionej cz´Êci drugiej k.p.c. Normy z zakresu post´po-
wania zabezpieczajàcego zawarte sà równie˝ poza cz´Êcià drugà k.p.c. (np.
art. 445, 4451). Przepisy o post´powaniu zabezpieczajàcym dotyczà zarówno
post´powania procesowego jak i nieprocesowego. Udzielenia zabezpieczenia
mo˝na ˝àdaç w ka˝dej sprawie cywilnej podlegajàcej rozpoznaniu przez sàd
albo sàd polubowny (art. 730 § 1 k.p.c.). 

W sprawach dotyczàcych w∏adzy rodzicielskiej rozpoznawanych przez sàd
opiekuƒczy, je˝eli zachodzi potrzeba tymczasowego uregulowania sytuacji
dziecka na czas post´powania, sàd opiekuƒczy mo˝e udzieliç zabezpieczenia.
Podstawà postanowienia sà przepisy o zabezpieczeniu roszczeƒ innych ni˝
pieni´˝ne (art. 755 do 757 k.p.c.). Zgodnie z art. 755 § 1 k.p.c., sàd opiekuƒ-
czy uprawniony jest do zastosowania takiego sposobu zabezpieczenia, który
stosownie do okolicznoÊci uzna za odpowiedni. Zawarte w tym przepisie wyli-
czenie sposobów zabezpieczenia roszczeƒ niepieni´˝nych ma jedynie przyk∏a-
dowy charakter („w szczególnoÊci sàd mo˝e”). Sàd jest zwiàzany sformu∏owa-
nym we wniosku ˝àdaniem uprawnionego, co do sposobu zabezpieczenia,
mo˝liwoÊç wyboru istnieje natomiast wówczas, gdy uprawniony wskaza∏ we
wniosku kilka sposobów zabezpieczenia, a zastosowanie jednego z nich lub
niektórych wystarczy do zabezpieczenia albo gdy sàd mo˝e wydaç postano-
wienie o udzieleniu zabezpieczenia z urz´du.

Artyku∏ 443 k.p.c. skreÊlony ustawà zmieniajàcà z dnia 2 lipca 2004 r. kon-
centrowa∏ w jednym sàdzie ca∏oÊç spraw zwiàzanych z rozwodem i separacjà
ma∏˝eƒstwa, powierzajàc sàdom prowadzàcym wymienione sprawy, na czas
ich trwania, orzekanie o wszelkich sprawach rodziny, w tym tak˝e o sposobie
roztoczenia pieczy nad wspólnymi ma∏oletnimi dzieçmi stron. Wy∏àcza∏o to
prowadzenie odr´bnego post´powania zarówno procesowego, jak i nieproce-
sowego majàcego za przedmiot te kwestie. Jak przyjmowa∏o si´ w doktrynie,
sformu∏owanie przedmiotu orzeczenia jako dotyczàcego sposobu roztoczenia
pieczy pozwala∏o na wydawanie w tym trybie decyzji odnoszàcych si´ nie tyl-
ko do osoby i majàtku dziecka, ale tak˝e do okreÊlenia kontaktów osobistych
ma∏˝onków z dzieçmi. Na podstawie art. 451 k.p.c. przepis ten mia∏ odpowied-
nio zastosowanie w sprawach o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa. Postanowienia wy-
dawane na podstawie art. 443 k.p.c. spe∏nia∏y w wymienionych sprawach t´ sa-
mà rol´ co postanowienia zabezpieczajàce w post´powaniu zwyk∏ym.

Zasada jednotorowoÊci post´powania zosta∏a zachowana na gruncie
art. 4451 k.p.c., który jednak odmiennie ni˝ art. 443 k.p.c. wy∏àcza w toku spra-
wy o rozwód lub separacj´ wszcz´cie odr´bnego post´powania dotyczàcego
w∏adzy rodzicielskiej nad wspólnymi ma∏oletnimi dzieçmi stron. W razie potrze-
by orzeczenia o w∏adzy rodzicielskiej stosuje si´ przepisy o post´powaniu za-
bezpieczajàcym. Post´powanie w sprawie dotyczàcej w∏adzy rodzicielskiej
wszcz´tej przed wytoczeniem powództwa o rozwód lub separacj´ ulega
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z urz´du zawieszeniu, a o w∏adzy rodzicielskiej przez ca∏y czas trwania sprawy
o rozwód lub separacj´ sàd orzeka w post´powaniu zabezpieczajàcym.
O udzieleniu zabezpieczeniu sàd orzeka na podstawie art. 755 § 1 k.p.c. w spo-
sób, który uzna za odpowiedni stosownie do okolicznoÊci.

Uj´cie osobistej stycznoÊci rodziców z dzieckiem jako jednego z norma-
tywnych sk∏adników przys∏ugujàcej im w∏adzy rodzicielskiej pozwala przyjàç,
˝e w sprawie o rozwód i w sprawie o separacj´ sàd mo˝e na podstawie
art. 4451 k.p.c. orzec w trybie udzielenia zabezpieczenia o sposobie wykony-
wania przez rodziców prawa do osobistej stycznoÊci z dzieckiem, w tym tak˝e
przez jej zakazanie na czas trwania post´powania.

Uchylajàc art. 443 k.p.c. i dodajàc art. 4451 k.p.c. ustawodawca nie dokona∏
natomiast koniecznej zmiany w treÊci art. 451 k.p.c. przez zastàpienie wymie-
nionego w nim art. 443 k.p.c. przez art. 4451 k.p.c. Podstawà stosowania
art. 4451 k.p.c. w sprawach o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa mo˝e byç, uzupe∏nia-
jàca luk´ w prawie, analogia. 

Postanowienie sàdu o udzieleniu zabezpieczania przez zakazanie rodzicom
osobistej stycznoÊci z dzieckiem ma charakter regulacyjny, tworzy w tym za-
kresie czasowo nowà sytuacj´ prawnà. Zabezpieczanie takie okreÊlane w lite-
raturze mianem zabezpieczenia nowacyjnego ma charakter tymczasowy, do
którego nie ma zastosowania art. 731 k.p.c., ustanawiajàcy zakaz trwa∏ego
i definitywnego zaspokojenia uprawnionego.

Z tych wzgl´dów Sàd Najwy˝szy podjà∏ uchwa∏´, jak na wst´pie (art. 1
pkt 1 lit. b w zw. z art. 60 § 2 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r.
o Sàdzie Najwy˝szym, Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.).
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Robert Zegad∏o

„Zielona Ksi´ga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej.” pod redakcjà Zbigniewa Radwaƒskiego,
Ministerstwo SprawiedliwoÊci, 2006 

Omawiana Zielona Ksi´ga powsta∏a pod koniec drugiej czteroletniej kaden-
cji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego dzia∏ajàcej przy Ministrze Sprawie-
dliwoÊci od roku 1997. Wyra˝a ona poglàdy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cy-
wilnego w kwestii potrzeby ewentualnej rekodyfikacji prawa cywilnego w Pol-
sce. W jej tworzeniu wzi´li udzia∏ nie tylko cz∏onkowie Komisji Kodyfikacyjnej,
ale tak˝e szerokie grono pracowników naukowych oraz prawników – prakty-
ków, którzy w ramach zespo∏ów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej dysku-
towali nad poszczególnymi zagadnieniami prezentowanymi w tym dokumen-
cie. W za∏àczeniu Zielonej Ksi´gi znajdujà si´ opracowania szczególne stano-
wiàce rezultat prac poszczególnych zespo∏ów prowadzonych we wspó∏pracy
z ekspertami holenderskimi, którzy wspomagali Komisj´ Kodyfikacyjnà infor-
macjami o najnowszej w Europie Zachodniej kodyfikacji holenderskiej, innych
kodyfikacjach zachodnioeuropejskich, a tak˝e o prawie cywilnym UE.

Dotychczas Komisja Kodyfikacyjna zajmowa∏a si´ projektami nowelizacji
Kodeksu cywilnego i projektami ustaw pozakodeksowych zmierzajàcymi do
przystosowania prawa cywilnego do prawa UE, Konstytucji RP i do najnow-
szych praktyk w dziedzinie obrotu gospodarczego oraz przygotowywaniem
licznych opinii o projektach ustaw z zakresu prawa cywilnego. W czasie
drugiej kadencji Komisji Kodyfikacyjnej zainicjowano nadto prace nad owà
optymalnà wizjà ca∏ego Kodeksu cywilnego. W omawianej publikacji podkre-
Êla si´, ˝e dopiero wtórnym zagadnieniem jest, czy nale˝y podjàç dzia∏ania
zmierzajàce do przygotowania nowego Kodeksu cywilnego, czy raczej powin-
no si´ dà˝yç do realizacji owej wizji przez zasadniczà nowelizacj´ obowiàzu-
jàcego Kodeksu cywilnego z 1964 r. W tej kwestii nie ma jednomyÊlnego
stanowiska Êrodowisk prawniczych.

Zgodnie z zaleceniami Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów de-
cyzje legislacyjne o wa˝nych aktach ustawodawczych powinno si´ podejmo-
waç dopiero po publicznym przedstawieniu ich za∏o˝eƒ – najlepiej w postaci
tzw. Zielonej Ksi´gi – t´ w∏aÊnie drog´ obra∏a Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cy-
wilnego prezentujàc omawiany dokument. 

PrzemyÊlenia Komisji Kodyfikacyjnej – b´dàce rezultatem dotychczasowej
dyskusji w jej ∏onie – uporzàdkowane sà wedle klasycznego, pandektowego
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systemu prawa prywatnego, na którym w zasadzie opiera si´ tak˝e obowià-
zujàcy w Polsce Kodeks cywilny. 

W omawianej publikacji Komisja Kodyfikacyjna wychodzi z za∏o˝enia, ˝e sta-
bilnoÊç kodeksu cywilnego stanowi jednà z po˝àdanych jego cech. Jednak˝e nie
mo˝e ona przewa˝yç nad potrzebami spo∏ecznymi i ekonomicznymi. W opraco-
waniu przywo∏uje si´ przyk∏ady innych paƒstw postkomunistycznych, które doko-
na∏y rekodyfikacji prawa cywilnego w ostatnich latach, bàdê jà przygotowujà. Dro-
g´ t´ obra∏a wi´kszoÊç krajów wschodnio – i Êrodkowoeuropejskich.

Powa˝ne zmiany w Kodeksie cywilnym dokonane w ostatnim 16-leciu, nie
zdo∏a∏y usunàç wielu pozosta∏oÊci dawnego systemu, a jednoczeÊnie by∏y one
dokonywane ad casum i brak w nich by∏o spojrzenia na ca∏oÊç kodeksu. W ta-
kich warunkach wystàpi∏o zjawisko dekodyfikacji materii, które powinny znaj-
dowaç si´ w Kodeksie, a zosta∏y umieszczone poza nim (dotyczy to np. w du-
˝ej cz´Êci cywilnoprawnej ochrony konsumenta, czy te˝ cywilnoprawnych in-
strumentów prawa bankowego). Poza Kodeksem pozostaje nadal regulacja hi-
poteki i materialnoprawnych zagadnieƒ ksiàg wieczystych. CelowoÊç w∏àcze-
nia tych regulacji do Kodeksu cywilnego nie budzi wi´kszych kontrowersji. 

Wysoce kontrowersyjna jest natomiast kwestia, czy prawo rodzinne powin-
no byç regulowane w odr´bnej ustawie, czy te˝ w ramach Kodeksu cywilnego.
Z tego wzgl´du celowe jest, aby mo˝liwie szerokie grono praktyków prawa ro-
dzinnego wypowiedzia∏o si´ w tej kwestii, poruszonej w omawianej publikacji. 

W Zielonej Ksi´dze wskazano bowiem, ˝e tradycja legislacyjna zdecydowa-
nie w∏àcza regulacj´ stosunków rodzinnych do kodeksów cywilnych. Nato-
miast doktryna komunistyczna uznawa∏a, ˝e prawo rodzinne jest odr´bnà od
prawa cywilnego ga∏´zià prawa i z tego wzgl´du nie tylko w ZSRR ale i w paƒ-
stwach typu „demokracji ludowej” prawo rodzinne regulowano w odr´bnych
kodeksach. Po upadku komunizmu odr´bnà kodyfikacj´ prawa rodzinnego
utrzymano w szczególnoÊci w Federacji Rosyjskiej – z wy∏àczeniem wszak˝e
stosunków majàtkowo-ma∏˝eƒskich, które regulujà przepisy rosyjskiego ko-
deksu cywilnego. Jednak˝e drogà tà nie posz∏o wiele by∏ych republik radziec-
kich. W szczególnoÊci prawo rodzinne obj´te zosta∏o kodeksami cywilnymi np.
Litwy i Gruzji. Tak˝e prowadzone na W´grzech w S∏owacji i Czechach prace
kodyfikacyjne zmierzajà do w∏àczenia prawa rodzinnego do zakresu projekto-
wanych kodeksów cywilnych. 

W Zielonej Ksi´dze przytoczone sà tak˝e argumenty za utrzymaniem prawa
rodzinnego w ramach odr´bnej kodyfikacji. Chodzi o specyfik´ unormowaƒ
wi´zi prawno-rodzinnych oraz utrwalonà w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej ju˝ 50-let-
nià tradycj´. 

Prof. Radwaƒski – Przewodniczàcy Komisji Kodyfikacyjnej – sk∏ania si´ ra-
czej do integracji prawa rodzinnego do Kodeksu cywilnego. Zdaniem Profeso-
ra, Kodeks cywilny jest najdonioÊlejszym aktem normatywnym po Konstytucji
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i dlatego trudno uznaç, ˝e w∏àczenie prawa rodzinnego do tej kodyfikacji pro-
wadzi∏oby do jakiejÊ deprecjacji tej dziedziny prawa. 

Odmienny poglàd reprezentuje cz∏onek Komisji Kodyfikacyjnej – prof. Miro-
s∏aw Nazar oraz wi´kszoÊç cz∏onków zespo∏u problemowego ds. prawa ro-
dzinnego, którym Profesor kierowa∏ w trakcie drugiej kadencji Komisji.

Z tych wszystkich wzgl´dów niezmiernie interesujàce jest, jakie stanowisko
w tej kwestii zajmie nie tylko Êrodowisko naukowe, lecz tak˝e Êrodowisko
praktyków. 
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El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska

Recenzja ksià˝ki Henryka Cudaka, Funkcjonowanie dzieci
z ma∏˝eƒstw rozwiedzionych, Wydawnictwo Adam Marsza∏ek,
Toruƒ 2005, stron 243

Monografia Henryka Cudaka nale˝y do nowej dyscypliny pedagogicznej na-
zywanej „pedagogikà rodziny”. Autor przedstawi∏ przyczyny i skutki rozwodów
w Êwietle literatury pedagogicznej i psychologicznej podajàc te˝ najistotniejsze
rozwiàzania prawa rozwodowego (rozdzia∏ I). Wskaza∏ na przyczyny rozwodów
zamieszczane w opracowaniach GUS i, nieco odbiegajàce od tego uj´cia,
przedstawienia hierarchii „czynników sprawczych” rozwodu w literaturze psy-
chologicznej i socjologicznej (zwraca si´ tam uwag´ w szczególnoÊci na alko-
holizm, niewiernoÊç, ma∏à wiedz´ narzeczonych o sobie a tak˝e o roli, celach
i obowiàzkach ma∏˝eƒskich, „obsesj´ erotycznà” wszechobecnà w Êrodkach
masowego przekazu – czasopismach, filmach, programach telewizyjnych – jed-
noczeÊnie ubogich w treÊci wychowawcze, niedojrza∏oÊç psychicznà ma∏˝on-
ków). Cenne jest, mimo i˝ bardzo syntetyczne, przedstawienie psychologicz-
nych przyczyn zerwania wi´zi ma∏˝eƒskich ze wskazaniem czynników o charak-
terze moralnym (brak bezinteresownoÊci, wewn´trznej dyscypliny, poczucia od-
powiedzialnoÊci za w∏asne dzia∏ania, niech´ç do wysi∏ku i ofiary), czynników
„zakorzenionych” w strukturze osobowoÊci (niedojrza∏oÊç jednostki, cechy psy-
chopatologiczne, postawa roszczeniowa ukszta∏towana ju˝ w dzieciƒstwie),
a tak˝e na braki intelektualne i emocjonalne (s. 21). Wspólne dziecko to we-
d∏ug oceny autora „niewinna ofiara rozwodu rodziców” (s. 29-36). Uzasadnienie
dla tego sformu∏owania stanowià liczne badania statystyczne, pedagogiczne
i psychologiczne. Czytelnik zainteresowany problemem mo˝e do nich si´gnàç. 

G∏ównà przyczynà, dla której polecam prezentowanà monografi´, jest opar-
cie poczynionych w niej ustaleƒ na szerokich badaniach w∏asnych autora roz-
pocz´tych w 1999 r. Autor zastosowa∏ metod´ sonda˝u diagnostycznego i me-
tod´ indywidualnych przypadków. Wykorzysta∏ ró˝ne techniki badawcze (an-
kiety, wywiady, obserwacje, analiz´ akt spraw rozwodowych, technik´ socjo-
metrycznà), które opisa∏ w rozdziale II ksià˝ki (Uwagi metodologiczne – s. 38-
58). W aneksach zosta∏y przedstawione kwestionariusze wykorzystane w ba-
daniach. Badani byli rozwiedzeni rodzice wychowujàcy co najmniej jedno
dziecko, dzieci z rozwiedzionych ma∏˝eƒstw w wieku od 7 do 16 lat i odpowied-
nia „grupa kontrolna” rodziców i dzieci z rodzin „pe∏nych”, a tak˝e nauczycie-
le i wychowawcy dzieci. Do analizy badawczej ostatecznie autor zakwalifikowa∏
grupy po 276 rodziców (grupa podstawowa – rozwiedzeni, grupa kontrolna –
rodzice pozostajàcy w zwiàzku ma∏˝eƒskim) oraz 287 dzieci z ma∏˝eƒstw roz-
wiedzionych i 289 dzieci z pe∏nych rodzin. Problemy badawcze zosta∏y sformu-
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∏owane w formie 5 pytaƒ: 1. jakie sà najcz´stsze przyczyny rozwodów, 2. czy
i w jakim stopniu rozwód wp∏ywa na emocjonalne funkcjonowanie dziecka, 3.
jakie rodzaje trudnoÊci wychowawczych nasilajà si´ w zachowaniu dzieci roz-
wiedzionych rodziców, 4. w jakim zakresie rozwód rodziców wp∏ywa na funk-
cjonowanie spo∏eczne dzieci i ich system wartoÊci, 5. jak dzieci rozwiedzio-
nych rodziców funkcjonujà w grupie rówieÊniczej. Tym problemom zosta∏y po-
Êwi´cone rozdzia∏y III – V. Nast´pnie zosta∏y omówione trudnoÊci wychowaw-
cze z dzieçmi rodziców rozwiedzionych (rozdzia∏ VI).

Zach´cajàc do lektury (w pewnych fragmentach pora˝ajàcej) pragn´ przy-
toczyç niektóre ustalenia Henryka Cudaka.

71% dzieci z ma∏˝eƒstw rozwodzàcych si´ ujawni∏o wewn´trzne stany
depresyjne. Odczuwa∏y smutek (35,2% badanych), wewn´trznà pustk´ i poczu-
cie beznadziejnoÊci (32,1%), brak sensu ˝ycia, wewn´trznà oboj´tnoÊç, znudze-
nie ˝yciem (31,7%), niskà samoocen´ (25,8%). W okresie procesu i bezpoÊred-
nio po jego zakoƒczeniu u 22,3% badanych dzieci stwierdzono „wewn´trzne sta-
ny rozpaczy” (s. 86-88). Mia∏o to wp∏yw na zachowanie dzieci. U 16,4% badanych
dzieci z rozwiedzionych ma∏˝eƒstw wystàpi∏y gniew i z∏oÊç (cz´sto wy∏adowywa-
ne na rodzicach, rodzeƒstwie, kolegach), u 14,6% poczucie winy za rozwód (wy-
powiedê dziecka: „Gdybym by∏ grzeczniejszy, to tatuÊ nie zostawi∏by nas”), l´k
i niepokój o przysz∏e ˝ycie u blisko 22% badanych. ChwiejnoÊç zachowaƒ (od
rozpaczy do euforii) wystàpi∏a u 11,5% zbadanych dzieci.

Sposoby zachowaƒ rodziców w okresie kryzysu rozwodowego modelujà
postawy dzieci, które, cz´sto nieÊwiadomie, je powielajà. Szczególnie dotyczy
to m∏odszych dzieci. Powstawaniu dewiacji u dzieci sprzyjajà agresywne mo-
dele zachowania si´ rodziców, sk∏onnoÊç do wszczynania konfliktów (s. 100).

Blisko 59% dzieci uczestniczy∏o w konfliktach mi´dzy rodzicami sprzed
rozwodu i po nim. 33,1% dzieci z miast i 30,9% dzieci ze wsi by∏o bardzo cz´-
sto Êwiadkami konfliktów a czasami bezpoÊrednio uczestniczy∏y w sporach
i k∏ótniach (27,5% dzieci z miast i 26,5% dzieci wiejskich) – s. 105. Rodzice
z wykszta∏ceniem, co najmniej, Êrednim skuteczniej chronili dzieci przed ich
udzia∏em w konfliktach rodzinnych (s. 107).

86,8% dzieci z rozwiedzionych ma∏˝eƒstw w ka˝dym okresie rozwojo-
wym wykazywa∏o zaburzone zachowania emocjonalne. Najcz´Êciej by∏y
to: bunt, niepos∏uszeƒstwo, agresja s∏owna i czynna, nieufnoÊç, hiperak-
tywnoÊç. Wraz z wiekiem dziecka zwi´ksza∏a si´ liczba przypadków zachowaƒ
negatywnych spo∏ecznie. 28,5% ch∏opców i 13% dziewczàt zachowywa∏o si´
agresywnie. By∏y to z ich strony reakcje obronne – dà˝enie do zredukowania
sta∏ego stanu napi´cia emocjonalnego (s. 111). U badanych ch∏opców w wi´k-
szoÊci wyst´powa∏a nadpobudliwoÊç psychoemocjonalna (agresywnoÊç,
bunt, niepos∏uszeƒstwo), u dziewczynek zahamowanie psychoruchowe – apa-
tia, zamkni´cie w sobie, nieufnoÊç, l´kliwoÊç (s. 112).
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Najwi´ksze ró˝nice zaburzonych stanów emocjonalnych mi´dzy dzieçmi
rodziców rozwiedzionych i dzieçmi z pe∏nych rodzin wystàpi∏y w nerwicach
dzieci´cych (19,9%) i nadpobudliwoÊci psychoruchowej (15,8%). Hiperaktyw-
noÊç, nerwice dzieci´ce i bezsennoÊç najcz´Êciej wyst´powa∏y u najm∏odszych
dzieci (7-9 lat) co jest zwiàzane z ich niedojrza∏ym systemem nerwowym. Stany
l´kowe najcz´Êciej wyst´powa∏y u badanych w wieku 13-16 lat (s. 115, 116).

Dzieci z rozwiedzionych ma∏˝eƒstw bardzo cz´sto tracà mo˝liwoÊç odpo-
wiednio cz´stego kontaktu z tym z rodziców, które opuszcza wspólne dotych-
czas mieszkanie rodzinne (najcz´Êciej z ojcem). 48,7% badanych dzieci nie
rozumia∏o dlaczego ojciec si´ wyprowadzi∏, t´skni∏o za nim. Jak pisze autor:
„Cz´sto jednak ojcowie zawodzà nadziej´ dziecka, poniewa˝ poch∏oni´ci sà or-
ganizowaniem sobie nowego ˝ycia rodzinnego i nie majà czasu na kontakt
z dzieckiem” (s. 119). Tylko 30,3% badanych dzieci mia∏o kontakt z rodzicem,
który odszed∏ z domu, nie rzadziej ni˝ 2 razy w miesiàcu (cz´Êciej ni˝ 1 raz w ty-
godniu kontaktowa∏o si´ z tym rodzicem zaledwie 4,2% dzieci, raz w tygodniu
– 9%). Autor podkreÊli∏, ˝e mia∏o to miejsce „w przypadku szczególnego zain-
teresowania rodzica dzieckiem i zazwyczaj krótkiego up∏ywu czasu po rozwo-
dzie” (s. 119). Badania wykaza∏y, ˝e Êcis∏y kontakt z dzieckiem po rozwodzie
utrzymywa∏o 17,6% ojców (s. 121).

Najbardziej niepokojàca wydaje si´ hierarchia wartoÊci dzieci z rodzin roz-
wiedzionych. Poni˝ej Êredniej znalaz∏y si´ takie wartoÊci jak: prawdomów-
noÊç, pomoc drugiemu, wiedza. Bardzo wysokie oceny w tej hierarchii
uzyska∏y natomiast: spryt ˝yciowy, bogactwo przedsi´biorczoÊç, dobrze p∏at-
ny zawód. Spryt ˝yciowy np. jako znaczàcà wartoÊç wybra∏o 58,5% dzieci
z ma∏˝eƒstw rozwiedzionych i tylko 37,4% dzieci z rodzin pe∏nych. Ponad 55%
dzieci z ma∏˝eƒstw rozwiedzionych i oko∏o 43% dzieci z rodzin pe∏nych wyso-
ko oceni∏o bogactwo jako istotnà wartoÊç, a przedsi´biorczoÊç odpowiednio:
51,2% i 40,5%. Badania wykaza∏y zró˝nicowanie systemu wartoÊci dziewczàt
i ch∏opców z rozwiedzionych ma∏˝eƒstw. Dla dziewczàt najwy˝szà wartoÊcià
(ponad 84% wyborów) jest mi∏oÊç w rodzinie, dla ch∏opców spryt ˝yciowy
(74,5%), przedsi´biorczoÊç (63,1%) i bogactwo (61,1%). Za sprytem ˝yciowym
opowiedzia∏o si´ 41,3% dziewczàt, za przedsi´biorczoÊcià 34,8% dziewczàt, za
bogactwem 48,5% dziewczàt (s. 136). Im starsze dzieci tym wi´ksze ich
uznanie uzyskujà wartoÊci gwarantujàce osobisty sukces jednostki. WartoÊci
zwiàzane ze sferà moralnà cz´Êciej wybiera∏y dzieci w wieku 7-9 lat ni˝ starsze.
Warto te˝ zauwa˝yç, ˝e rodzina, sprawiedliwoÊç i dobra materialne, jako wa˝-
ne wartoÊci w ˝yciu cz∏owieka, uzyska∏y ni˝szà Êrednià w wyborach rozwie-
dzionych rodziców w porównaniu z wyborami ich dzieci (s. 144 -146).

Dzieci rodziców rozwiedzionych sà cz´Êciej izolowane i odrzucane w ze-
spo∏ach rówieÊniczych od dzieci z rodzin pe∏nych (o popularnoÊci dziecka prze-
sàdza jego pewnoÊç siebie, pomys∏owoÊç, umiej´tnoÊç wspó∏pracy, dobre
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wyniki w nauce, taktowne zachowanie, pomoc okazywana innym, wra˝liwoÊç na
krzywd´ kolegów) – s. 155. WÊród zbadanych dzieci rozwiedzionych rodziców
dominowa∏y zachowania agresywne, buntownicze, impulsywne i destrukcyjne. 

Nauczyciele zaobserwowali zachowania aspo∏eczne w szczególnoÊci
u dzieci w wieku 10 -12 lat. Co piàte z takich dzieci k∏ama∏o i oszukiwa∏o, bli-
sko 16% zachowywa∏o si´ agresywnie wobec kolegów. Dzieci starsze (13-16
lat) inicjowa∏y konflikty i przejawia∏y agresj´ s∏ownà (oko∏o 21% badanych), co
piàte ujawnia∏o postaw´ roszczeniowà (s. 162, 163).

G∏ównymi przyczynami trudnoÊci wychowawczych sà nieprawid∏owe posta-
wy rodzicielskie i rozluênienie wi´zi emocjonalnych z jednym z rodziców. Ne-
gatywne uczucia dzieci, wià˝àce si´ z sytuacjà przed i po rozwodzie, dziecko
„redukuje” przez zachowania destrukcyjne. Rozwiedzeni rodzice, z ró˝nych
przyczyn, êle wype∏niajà swoje zadania wychowawcze i opiekuƒcze. Utrudnia
to spo∏eczne funkcjonowanie dzieci, a cz´sto stanowi przyczyn´ zachowaƒ ta-
kich jak: wagary, lekcewa˝enie obowiàzków szkolnych, wszczynanie bójek
i konfliktów z rówieÊnikami. Destrukcyjne zachowania dzieci wyra˝ajà gniew
i wrogoÊç wobec otoczenia. „Poczucie niezaspokojonych potrzeb przez dziec-
ko rodziców rozwiedzionych mo˝e stanowiç powa˝ne êród∏o wszelkich zacho-
waƒ kompulsywnych i na∏ogowych” (s. 193).

Dba∏oÊç o dobro dziecka nakazuje chronienie go przed udzia∏em w konflik-
cie mi´dzy rodzicami. Jest to w pierwszej kolejnoÊci zadanie samych rodziców.
WczeÊniejsze badania, przeprowadzone w latach dziewi´çdziesiàtych ubieg∏e-
go wieku przez Wand´ Stojanowskà („Ochrona dziecka przed negatywnymi
skutkami konfliktu mi´dzy jego rodzicami”, Wydawnictwo Wy˝szej Szko∏y
Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 1997), wykaza∏y tak˝e bardzo du˝à rol´
nauczycieli, którzy w wi´kszoÊci potrafià dostrzec problem przez obserwacj´
dziecka i pozytywnie oddzia∏ywajà na rodziców w celu z∏agodzenia konfliktu
i ochrony dziecka. Wszystkich czytelników, którzy jeszcze nie znajà tej ksià˝ki
wybitnej polskiej znawczyni problematyki ochrony dobra dziecka, bardzo
zach´cam równie˝ do jej przeczytania.

Sàdz´, ˝e wiedza, którà mo˝na posiàÊç wskutek lektury ksià˝ki Henryka Cu-
daka, mo˝e okazaç si´ przydatna w podejmowaniu rozstrzygni´ç z zakresu in-
gerencji w wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej i stycznoÊci z dzieckiem. Po-
zwoli te˝ zrozumieç przyczyny szeregu zachowaƒ dzieci niedostosowanych
spo∏ecznie. Stworzy po˝àdanà perspektyw´ dla oceny stanu zagro˝enia dobra
dziecka w procesach o rozwód i separacj´.

88

El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska

Rodzina i Prawo Nr 3 (3) 2006



Maciej Domaƒski

Recenzja ksià˝ki Mieczys∏awa Plopy, Wi´zi w ma∏˝eƒstwie i rodzi-
nie, Metody badaƒ Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005 

Prezentowana publikacja, autorstwa wybitnego znawcy psychologii rodziny,
majàcego w swoim dorobku liczne opracowania z tej dziedziny, jest – w pierw-
szej kolejnoÊci – adresowana do profesjonalistów badajàcych stosunki rodzin-
ne od strony psychologicznej, zarówno teoretycznie, jak i w praktyce np. dia-
gnostyczno – terapeutycznej. Opracowanie to jest jednak równie˝ niezwykle
cenne dla osób zajmujàcych si´, w teorii i w praktyce, prawem rodzinnym.
Dotyczy to w szczególnoÊci s´dziów, którzy podejmujàc rozstrzygni´cia np.
w sprawach rozwodowych, separacyjnych, powierzania wykonywania w∏adzy
rodzicielskiej, dotyczàce ograniczenia czy pozbawienia w∏adzy rodzicielskiej,
zmuszeni sà oceniaç charakter, bliskoÊç wi´zi mi´dzy osobami, których
rozstrzygni´cie dotyczy. Element ten niejednokrotnie jest bardzo istotnym
czynnikiem, majàcym wp∏yw na wype∏nienie (lub nie) ustawowych przes∏anek,
od których zale˝y poj´cie konkretnego rozstrzygni´cia.

Mimo, ˝e badaniem wi´zi, relacji rodzinnych w post´powaniu cywilnym, naj-
cz´Êciej zajmujà si´ powo∏ani biegli czy specjalistyczne oÊrodki diagnostycz-
ne, wszechstronna, kompetentna ocena materia∏u dowodowego jest zadaniem
sàdu, który ma pozycj´ „najwy˝szego bieg∏ego”. S´dziowie, dzi´ki wiedzy
z zakresu psychologii rodziny, przedstawionej w prezentowanej ksià˝ce, b´dà
mogli dok∏adniej oceniç opinie bieg∏ych, zinterpretowaç wyniki badaƒ oraz wy-
ciàgnàç z nich precyzyjne wnioski.

Prezentowana publikacja sk∏ada si´ z dwóch zasadniczych cz´Êci. Pierwsza
przedstawia teoretyczne podstawy metodologii badaƒ nad rodzinà. Opisane
tam zosta∏y poszczególne strategie badawcze, jakie mo˝na przyjàç przepro-
wadzajàc analiz´ funkcjonowania wi´zi w rodzinie. Zaprezentowane metody
zosta∏y podzielone na: otwarte – oparte na wypowiedziach badanych, obser-
wacyjne – polegajàce na obserwacji cz∏onków rodziny w ró˝nych sytuacjach,
w których wchodzà w interakcj´ ze sobà, eksperymentalne – polegajàce na
tworzeniu (w warunkach laboratoryjnych) pewnych okreÊlonych sytuacji i oce-
nie zachowaƒ/odczuç uczestników w tak wytworzonej sytuacji. Przedstawiona
zosta∏a równie˝ strategia mieszana, ∏àczàca wymienione metody. Poszczegól-
ne strategie zosta∏y opisane przez autora w ró˝nych wariantach, z uwzgl´dnie-
niem ich zalet oraz wad. Tak skonstruowana pierwsza cz´Êç monografii, stano-
wi teoretyczne wprowadzenie do drugiej, w∏aÊciwej cz´Êci opracowania. 

W drugiej cz´Êci autor w szczegó∏owy sposób przedstawi∏ konkretne narz´-
dzia s∏u˝àce badaniu ró˝nych aspektów wi´zi emocjonalnych mi´dzy cz∏onka-
mi rodziny. Przedstawione narz´dzia to kompletne kwestionariusze, zawierajà-
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ce: teoretyczne podstawy ich konstrukcji, cele stawiane badaniu, szczegó∏owy
sposób jego przeprowadzenia, sposób obliczania wyników i odpowiedniej ich
interpretacji. Opis ka˝dego kwestionariusza uzupe∏niajà wyniki badania prze-
prowadzonego za jego pomocà na okreÊlonej grupie osób.

Autor przedstawi∏ nie tylko teoretyczne podstawy metodologii badaƒ wi´zi
w rodzinie, ale równie˝ kompletne, „gotowe do wykorzystania” instrumenty do
przeprowadzenia tych badaƒ. Nie tylko nauka o rodzinie (familiologia), w tym
nauka prawa rodzinnego, wymaga interdyscyplinarnego podejÊcia. Takie po-
dejÊcie jest równie˝ konieczne w procesie stosowania prawa dotyczàcego ro-
dziny. Rozstrzygni´cia z zakresu prawa rodzinnego majà daleko idàce skutki
w sferach: psychologicznej, socjologicznej czy pedagogicznej. Aby by∏y opty-
malne w danym stanie faktycznym powinny uwzgl´dniaç wiedz´ z tych dzie-
dzin. Prezentowana publikacja, z ca∏à pewnoÊcià s∏u˝y poszerzeniu perspek-
tywy oceny prawnej o punkt widzenia psychologii rodziny.

90

Maciej Domaƒski

Rodzina i Prawo Nr 3 (3) 2006



Robert Zegad∏o

El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska
„Uniewa˝nienie uznania dziecka i stwierdzenie niewa˝noÊci uznania

w praktyce sàdowej w okresie 1 lipca 2000 r. – 30 czerwca 2004 r.
Komunikat o wynikach badaƒ.”

Prawo w dzia∏aniu Nr 1, s. 135 – 179
Oficyna Naukowa 2006

„Prawo w dzia∏aniu” to nowy cykl wydawniczy Instytutu Wymiaru Sprawie-
dliwoÊci. W poprzednim numerze omówiona zosta∏a jedna z publikacji ksià˝-
kowych wydanych w dotychczasowym cyklu opracowaƒ Instytutu – dotyczà-
ca orzekania separacji (równie˝ autorstwa prof. E. Holewiƒskiej-¸apiƒskiej).
Dotychczas opracowania IWS wydawane by∏y jako odr´bne publikacje.
Nowy cykl odró˝nia si´ od poprzedniego tym, ˝e w jednej ksià˝ce pomiesz-
czono szereg ró˝nych opracowaƒ IWS w formie bardziej syntetycznej. I tak
w pierwszym numerze „Prawa w dzia∏aniu” znajdujà si´ m. in. nast´pujàce
opracowania: „Spory na tle umów o prac´, umów zlecenia i kontraktów me-
ned˝erskich cz∏onków zarzàdu spó∏ek kapita∏owych” (Anna Kucharska),
„Post´powanie w sprawach o ubezw∏asnowolnienie w praktyce sàdowej”
(Anna Kleniewska), „Czy prokurator w sprawach z art. 412 k. c. mo˝e wyst´-
powaç o dobrowolne spe∏nienie Êwiadczenia przed uzyskaniem wyroku orze-
kajàcego jego przepadek” (Maciej Domaƒski) oraz omawiane opracowanie
E. Holewiƒskiej-¸apiƒskiej.

Jak pisze sama Autorka we wprowadzeniu do Nr 1, wyniki badania pilota-
˝owego akt spraw o uniewa˝nienie uznania i stwierdzenie niewa˝noÊci uzna-
nia by∏y przyczynkiem do dyskusji w zespole problemowym Komisji Kodyfika-
cyjnej Prawa Cywilnego nad potrzebà zmiany charakteru prawnego uznania
dziecka: czy powinno ono nadal byç czynnoÊcià prawnà, czy te˝ powinno sta-
nowiç jedynie przyznanie ojcostwa – nieskuteczne, gdy uznajàcy nie jest oj-
cem. Prezentowany w poprzednim numerze Kwartalnika projekt opracowany
w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w znacznej mierze uwzgl´dni∏ wnio-
ski i sugestie Autorki, która nadto zredagowa∏a wst´pny tekst projektu w zakre-
sie omawianych zagadnieƒ.

Omawiane opracowanie relacjonuje wyniki badaƒ 69 akt spraw, w tym 62
spraw o uniewa˝nienie uznania i 7 spraw o stwierdzenie bezwzgl´dnej niewa˝-
noÊci uznania. Tak jak w innych opracowaniach Autorki, odnajdujemy analiz´
demograficzno-spo∏ecznà stron. Wyniki badaƒ aktowych zosta∏y zaprezento-
wane oddzielnie dla ró˝nych kategorii omawianych spraw, wyszczególnione
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zosta∏y sprawy z powództwa uznajàcego, dziecka, prokuratora. Innym kryte-
rium podzia∏u by∏ wynik sprawy. Oddzielnie omówiono sprawy o stwierdzenie
bezwzgl´dnej niewa˝noÊci uznania.

W aneksie do artyku∏u zosta∏y zamieszczone opisy stanów faktycznych wy-
branych spraw.

Wnioski ogólne zosta∏y sformu∏owane ∏àcznie dla wszystkich kategorii spraw. 
Obok stwierdzenia stabilnoÊci praktyki oraz przewa˝nie niezasadnoÊci po-

zwów, badanie wykaza∏o, ˝e dotychczasowa regulacja zbyt ∏atwo pozwala
uznaç ojcostwo sprzecznie z rzeczywistym stanem rzeczy i motywem uznania
jest nie tyle relacja uznajàcego z dzieckiem, ile relacja uznajàcego z matkà
dziecka. Tego rodzaju uznania sà zbyt pochopne. W razie za∏amania tej relacji
nie jest z regu∏y mo˝liwe odwrócenie skutków uznania. 

Wa˝ne dla praktyki jest uwra˝liwienie na koniecznoÊç odr´bnego potrakto-
wania spraw o stwierdzenie bezwzgl´dnej niewa˝noÊci uznania. Zbyt cz´sto
bowiem sprawy te sà rozpoznawane jako sprawy o uniewa˝nienie uznania.

El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska
Powództwo prokuratora o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia

dziecka oraz o uniewa˝nienie uznania dziecka (art. 86 k.r.o.)
Jurysta 2006, Nr 5

Podobnie jak wy˝ej omówione opracowanie, równie˝ artyku∏ opublikowany
w JuryÊcie opiera si´ na wynikach badaƒ aktowych przeprowadzonych przez
Autork´ w ramach zaanga˝owania w IWS, przy czym w tym wypadku – akt pro-
kuratorskich. Zgodnie z art. 7 zd. 2 k.p.c., prokurator w sprawach niemajàtko-
wych z zakresu prawa rodzinnego mo˝e wytaczaç powództwa tylko w sprawach
wskazanych w ustawie. Jednà z norm upowa˝niajàcych prokuratora do wytacza-
nia takich powództw jest art. 86 k.r.o., który wymienia sprawy o ustalenie lub za-
przeczenie pochodzenia dziecka oraz o uniewa˝nienie uznania dziecka. 

Mimo i˝ interpretacja art. 86 k.r.o. nie wzbudza wi´kszych trudnoÊci i problemów,
pewne jednak rozbie˝noÊci interpretacyjne pojawiajà si´ i zosta∏y one skomentowa-
ne przez Autork´ – dotyczà one w szczególnoÊci spraw o uniewa˝nienie uznania
dziecka, na tle których rodzi si´ pytanie, na jakich podstawach prokurator mo˝e ˝à-
daç uniewa˝nienia i czy jest ograniczony terminem. Ilustracjà donios∏oÊci tego pro-
blemu by∏y dwie sprawy, w których sàdy rejonowe oddali∏y powództwo prokurato-
ra stwierdzajàc niewadliwoÊç uznania (przes∏anka z art. 80 k.r.o. dotyczàcego po-
wództwa m´˝czyzny, który dziecko uzna∏), podczas gdy powództwo prokuratora
opiera∏o si´ na przes∏ance, i˝ dziecko nie pochodzi∏o od uznajàcego. Taka podsta-
wa powództwa jest wskazana w art. 81 k.r.o. dotyczàcym powództwa dziecka i nie
ma wàtpliwoÊci, ˝e prokurator mo˝e oprzeç swoje ˝àdanie na tej podstawie.
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Przedstawione przez Autork´ badania stanowià wa˝ny przyczynek do dys-
kusji o zakresie uprawnieƒ prokuratora w post´powaniu cywilnym. Wyniki tych
badaƒ wskazujà na aktualnoÊç utrzymania art. 86 k.r.o. i spo∏ecznà przydat-
noÊç proklamowanego w nim uprawnienia prokuratora. Uprawnienie to nie jest
te˝ nadu˝ywane. Za∏o˝enia, które leg∏y u podstaw wprowadzenia uprawnieƒ
prokuratora z art. 86 k.r.o. sà nadal aktualne, rola prokuratora w tym zakresie
jest donios∏a, uchybienia w stosowaniu powo∏anego przepisu rzadkie. Wydaje
si´ zatem, ˝e tego rodzaju uprawnienia prokuratora, dotyczàce spraw konkret-
nie wskazanych w ustawie, powinny byç utrzymane, natomiast dyskusyjne jest
szerokie uprawnienie wynikajàce z art. 7 zd. 1 k.p.c. dotyczàce innych spraw
ni˝ wskazane w zd. 2. Poglàd, ˝e jest to uprawnienie za daleko idàce, wyra˝a-
ny jest coraz cz´Êciej w literaturze, ostatnio zajà∏ takie stanowisko A. Harla
w artykule opublikowanym w Palestrze nr 3-4 z 2006 r.

Mariusz Sorycz
Nowa ustawa o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych

– zagadnienia wybrane, cz. I.
Monitor Prawniczy 2006, Nr 8
Nowa ustawa o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych

– zagadnienia wybrane, cz. II
Monitor Prawniczy 2006, Nr 9

Artyku∏ podzielony na dwie cz´Êci opublikowane w dwóch kolejnych nume-
rach Monitora Prawniczego dotyka szeregu wa˝nych problemów wynikajàcych
z ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych. W cz´Êci I Autor anali-
zuje wybrane kwestie dotyczàce wysokoÊci op∏at i wydatków (m. in. zwrotu wy-
datków), a przede wszystkim dotyczàce uprawnieƒ referendarza sàdowego
w tym zakresie. Zwraca uwag´ konstatacja Autora, i˝ referendarz nie jest
uprawniony do wezwania strony do uiszczenia op∏aty oraz wezwania do uisz-
czenia zaliczki na pokrycie wydatków.

Cennym dodatkiem, zw∏aszcza dla praktyków, jest za∏àczona do nr 8 Moni-
tora tabela porównawcza, w której przedstawiono obok siebie rozwiàzania po-
przednie i rozwiàzania nowe.

W cz´Êci II Autor omawia niektóre zagadnienia zwiàzane ze zwolnieniem od
kosztów sàdowych oraz wybrane konsekwencje zmian w Kodeksie post´po-
wania cywilnego zawarte w powo∏anej ustawie. 

Na tle art. 1302 § 1 i 2 k.p.c. Autor dostrzega problem potencjalnego opóê-
nienia post´powania, bowiem zarzàdzenie z § 1 dor´czane jest pe∏nomocni-
kowi, a tygodniowy termin z § 2 do ponownego wniesienia pisma przys∏uguje
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stronie. Zatem zachodzi obawa, ˝e cz´sto b´dà wyst´powaç wnioski o przy-
wrócenie terminu w tym zakresie.

Autor zajmuje te˝ stanowisko w kontrowersyjnej kwestii, z jakim momentem
koƒczy si´ post´powanie w instancji, co jest istotne w Êwietle przepisów przej-
Êciowych powo∏anej ustawy – jest to kryterium zastosowania przepisów starej
lub nowej ustawy. Zdaniem Autora, post´powanie w instancji koƒczy si´ wraz
z wydaniem orzeczenia koƒczàcego post´powanie w sprawie.

Na tle art. 108 k.p.c. Autor postuluje, aby mo˝liwoÊç szczegó∏owego wyli-
czenia kosztów w odr´bnym od merytorycznego orzeczenia koƒcowego po-
stanowieniu przys∏ugiwa∏a tak˝e samemu sàdowi a nie – jak obecnie – doty-
czy∏a tylko referendarza.

W zakoƒczeniu omawianego artyku∏u Autor wyra˝a generalnie pozytywnà
ocen´ nowej ustawy, niemniej dostrzega niedociàgni´cia, które nale˝y usunàç.

Roman Nowosielski, Micha∏ Sowiƒski, Maciej Âledê
Koszty sàdowe w sprawach cywilnych – nowe rozwiàzania – nowe

problemy
Jurysta 2006, Nr 5

Autorzy – wbrew tytu∏owi artyku∏u – nie analizujà w szerokim zakresie nowej
ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych, natomiast koncentrujà
si´ w zasadzie tylko na jednej kwestii, ale za to bardzo istotnej. Chodzi miano-
wicie o skutki wniesienia przez profesjonalnego pe∏nomocnika nie w pe∏ni
op∏aconej apelacji. Autorzy stawiajà tez´, ˝e w tym przypadku apelacja podle-
ga zwrotowi (art. 1302 § 1 k.p.c.) z mo˝liwoÊcià uzupe∏nienia op∏aty w terminie
tygodniowym (art. 1302 § 2 k.p.c.), nie zaÊ odrzuceniu na zasadzie art. 1302

§ 3 k.p.c. w zw. z art. 370 k.p.c. Na podstawie porównania brzmienia art. 1302

§ 1 k.p.c. z art. 370 k.p.c. Autorzy odró˝niajà bowiem dwie sytuacje: „apelacj´
nienale˝ycie op∏aconà” (do której mia∏yby zastosowanie przepisy art. 1302

§ 1 i 2 k.p.c., to jest przepisy dotyczàce nienale˝ycie op∏aconych pism) oraz
„apelacj´ nieop∏aconà” (art. 370 k.p.c.). Art. 1302 § 3 k.p.c. powinien byç bo-
wiem interpretowany ∏àcznie z art. 370 k.p.c. dotyczàcym odrzucenia apelacji,
w którym u˝yto s∏owa „nieop∏acona”.

Zdaniem Autorów, art. 1302 § 3 k.p.c. nie wy∏àcza zastosowania art. 1302

§ 1 i 2 k.p.c. bowiem przepisy te nie pozostajà w stosunku lex specialis – lex
generalis. Zakresy zastosowania tych przepisów sà bowiem roz∏àczne sto-
sownie do okolicznoÊci: apelacja mo˝e byç nieop∏acona w cz´Êci albo w ogó-
le. Przedstawiony poglàd jest uzasadniany przez Autorów zarówno wyk∏adnià
gramatycznà powo∏anych przepisów jak i konstytucyjnà zasadà prawa do sà-
du. Autorzy pomijajà kwesti´ konsekwencji niepe∏nej op∏aty apelacji wniesio-
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nej przez stron´ niereprezentowanà przez profesjonalnego pe∏nomocnika.
Wydaje si´, ˝e w razie niewniesienia pe∏nej op∏aty lub niewniesienia w ogóle
op∏aty od apelacji strony niereprezentowanej przez profesjonalnego pe∏no-
mocnika, niezale˝nie od przyj´cia tezy Autorów, znajduje zastosowanie tryb
z art. 130 k.p.c. 

W zwiàzku z g∏ównym tematem artyku∏u Autorzy omawiajà te˝ zagadnienie
skutków nieprawid∏owego zaokràglenia op∏aty (art. 21 ustawy o kosztach sà-
dowych w sprawach cywilnych). Zdaniem Autorów, b∏´dy w tym zakresie sà
tym bardziej mo˝liwe, ˝e dotychczas zasadà by∏o zaokràglanie do pe∏nych
dziesiàtek groszy, zaÊ obecnie obowiàzujàca ustawa wymaga zaokràglenia do
pe∏nych z∏otych. W tej sytuacji, zdaniem Autorów, mo˝na mówiç co najwy˝ej
o pismach nienale˝ycie op∏aconych, a zatem równie˝ odnoszà si´ do tej kwe-
stii wskazane rozwa˝ania o apelacji nienale˝ycie op∏aconej. 
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Robert Zegad∏o

Sprawozdanie z VIII Kongresu Stowarzyszenia S´dziów
Sàdów Rodzinnych (Zakopane, 6-8 czerwca 2006 r.)

Program tego Kongresu przedstawiliÊmy w poprzednim numerze Kwartalnika.
Przypomnieç nale˝y, ˝e w programie przewidziane by∏y trzy bloki tematyczne dla
obrad plenarnych (sàd rodzinny – za∏o˝enia i rzeczywistoÊç, prawna ochrona ro-
dziny, rola i pozycja rodziny w spo∏eczeƒstwie – profilaktyka i praca z rodzinà dys-
funkcyjnà) i trzy tematy dla zespo∏ów problemowych (1/ ocena projektu noweliza-
cji Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego przedstawionego w poprzednim nume-
rze Kwartalnika, 2/ postulaty do Kodeksu post´powania cywilnego i ustaw ustro-
jowych, 3/ postulaty zmian w ustawie o post´powaniu w sprawach nieletnich). 

Kongres zosta∏ otwarty przez Przewodniczàcà Zarzàdu Stowarzyszenia –
s´dziego Sàdu Okr´gowego w Warszawie – Ew´ Waszkiewicz. Nast´pnie g∏os
zabrali goÊcie: Józef Musio∏ – s´dzia Sàdu Najwy˝szego w stanie spoczynku,
Marek Czachorowski – s´dzia Sàdu Apelacyjnego w Warszawie reprezentujà-
cy Zrzeszenie Prawników Polskich oraz Andrzej Martuszewicz – Prezes Stowa-
rzyszenia Zawodowych Kuratorów Sàdowych. Wystàpienia w tej cz´Êci mia∏y
charakter kurtuazyjny, ich dominujàcym tematem by∏o podkreÊlenie roli Stowa-
rzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych oraz donios∏oÊci corocznych kongre-
sów Stowarzyszenia. PodkreÊlano znaczenie i zadania wyspecjalizowanego
sàdownictwa rodzinnego. 

Wàtek ten by∏ kontynuowany w ramach pierwszego bloku tematycznego
obrad plenarnych dotyczàcego sàdu rodzinnego. Dyskusj´ panelowà zapo-
czàtkowa∏a Beata Zientek – S´dzia Sàdu Okr´gowego we Wroc∏awiu i wizyta-
tor tego Sàdu ds. rodzinnych i nieletnich, która mówi∏a o za∏o˝eniach, historii
i wspó∏czesnych realiach sàdownictwa rodzinnego. Z kolei s´dzia Ewa Wasz-
kiewicz przedstawi∏a i uzasadni∏a postulat wyodr´bnienia wydzia∏ów rodzin-
nych w strukturze sàdów okr´gowych. S´dzia Sàdu Okr´gowego w Lublinie –
Eleonora Por´biak-Tymecka nie bez wzruszenia przypomnia∏a histori´ i osoby
zas∏u˝one dla Stowarzyszenia – w szczególnoÊci przypomnia∏a zas∏ugi Alek-
sandry Latko-Przeg´dzy, s´dziego Sàdu Rejonowego w Pszczynie, obecnie
w st.. spocz. – której g∏os uczestnicy Kongresu us∏yszeli w trakcie zaimprowi-
zowanej rozmowy telefonicznej. 

W sposób szczególny uwag´ s∏uchaczy przyciàgnà∏ tak˝e s´dzia Józef Mu-
sio∏, który w sposób bardzo osobisty opowiedzia∏ o poczàtkach Stowarzysze-
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nia S´dziów Sàdów Rodzinnych i wspierajàcej je finansowo Fundacji Veillard-
-Cybulskich oraz o swoim zaanga˝owaniu w ich tworzenie.

Ponadto w tym panelu udzia∏ wzi´li: dr Janusz Gajda, który mówi∏ o rela-
cjach mi´dzy naukà prawa a praktykà oraz Jerzy Ksi´˝ak reprezentujàcy Pol-
skie Centrum Mediacji, który wspomnia∏ o doÊwiadczeniach z mediacjà w spra-
wach nieletnich. Wskaza∏, ˝e rozwiàzania rozporzàdzenia RM w tym zakresie
zbyt restrykcyjnie okreÊlajà osoby uprawnione do mediacji, co ogranicza mo˝-
liwoÊci jej prowadzenia. Optymistycznie podszed∏ do perspektyw otwierajà-
cych si´ przed mediacjà w sprawach rodzinnych i opiekuƒczych.

Tematem przewodnim panelu w drugim dniu obrad by∏a prawna ochrona
rodziny. 

Dyskusj´ w tym zakresie rozpocz´∏a El˝bieta Czy˝ reprezentujàca Helsiƒ-
skà Fundacj´ Praw Cz∏owieka, która poÊwi´ci∏a swoje wystàpienie realizacji
w Polsce standardów Konwencji Praw Dziecka, niezadowalajàcej realizacji art.
109 § 4 k.r.o. wymagajàcego przeglàdu co najmniej co 6 miesi´cy sytuacji
dziecka umieszczonego w placówce i generalnie negatywnej ocenie sytuacji,
w której wcià˝ za wiele dzieci przebywa w placówkach typu zak∏adowego.

Z kolei Artur Mudrecki – s´dzia Naczelnego Sàdu Administracyjnego – przy-
pomnia∏ tezy swojej pracy doktorskiej dotyczàcej realizacji prawa nieletniego
do rzetelnego procesu. W szczególnoÊci wyrazi∏ poglàd, ˝e zastosowane
w ustawie o post´powaniu w sprawach nieletnich niedookreÊlone poj´cie
demoralizacji narusza wspomniane prawo do rzetelnego procesu, nadto kry-
tycznie oceni∏ fakt, i˝ niedookreÊlona jest dolna granica wieku, brak jest czaso-
wych granic stosowania Êrodka, post´powanie jest inkwizycyjne. Przypomnia∏,
i˝ jego badania wskaza∏y na uchybienia w fazie post´powania prowadzonego
przez Policj´, przewlek∏oÊç post´powania przed sàdem, niewiele wnoszàce do
sprawy wywiady kuratorskie.

Nast´pnie s´dzia Hanna Bzdak wystàpi∏a z referatem dotyczàcym egzeku-
cji Êwiadczeƒ alimentacyjnych, w którym przedstawi∏a stan prawny i podzieli∏a
si´ wnioskami w tym zakresie z pracy nadzorczej w Departamencie Nadzoru
nad Wykonaniem Orzeczeƒ i Probacji MS. 

S´dzia Werner Kockler z Niemiec wskaza∏ na ostatnie zmiany w prawie nie-
mieckim s∏u˝àce wzmocnieniu ochrony rodziny, jak np. wprowadzenie przed
5 laty mo˝liwoÊci wspólnego wykonywania w∏adzy rodzicielskiej przez rodzi-
ców ˝yjàcych w roz∏àczeniu, wyd∏u˝enie okresu alimentacyjnego dla nieza-
m´˝nej matki dziecka.

Henryk Chwyç – kierownik USC w Lublinie i Wiceprezes Stowarzyszenia
Urz´dników Stanu Cywilnego na wst´pie przedstawi∏ Stowarzyszenie, które
reprezentuje. W imieniu tego Stowarzyszenia wr´czy∏ pamiàtkowy medal
Przewodniczàcej Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych. Nast´pnie wy-
mieni∏ dorobek Mi´dzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego, w której pracach
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Polska uczestniczy∏a – ostatnio reprezentowana przez prof. M. Pyziak-Szafnic-
kà. Polska ratyfikowa∏a z dorobku wymienionej organizacji nast´pujàce kon-
wencje: o mi´dzynarodowej wymianie informacji o ma∏˝eƒstwach i zgonach,
o jednolitym wzorze skróconego odpisu aktu urodzenia, ma∏˝eƒstwa i zgonu
oraz o wzajemnym informowaniu i potwierdzaniu prawdziwoÊci aktu stanu
cywilnego. W trakcie ratyfikacji jest konwencja o zaÊwiadczeniu zdolnoÊci do
zawarcia ma∏˝eƒstwa.

Drugi dzieƒ obrad zakoƒczy∏ si´ oczekiwanym przez s´dziów rodzinnych
wyk∏adem Bogumi∏y Ustianicz – Prezesa Sàdu Apelacyjnego w Katowicach. Te-
matem wyk∏adu by∏o prawo do sàdu w Êwietle nowej ustawy o kosztach sàdo-
wych. W pierwszej cz´Êci swego wyk∏adu pani Prezes omówi∏a orzecznictwo
Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka na tle art. 6 Europejskiej Konwencji
Praw Cz∏owieka – proklamujàcego wspomniane prawo do sàdu ze szczegól-
nym uwzgl´dnieniem aspektu barier finansowych w realizacji tego prawa. Dru-
ga cz´Êç wyk∏adu by∏a ju˝ poÊwi´cona szczegó∏owym zagadnieniom i proble-
mom zwiàzanym ze stosowaniem nowej ustawy o kosztach sàdowych w spra-
wach cywilnych. Pani Prezes zaj´∏a stanowisko wobec licznych szczegó∏owych
i praktycznych pytaƒ zadanych przez s´dziów. Zagadnieƒ tych by∏o tak wiele,
˝e ich omówienie wykracza poza ramy niniejszego sprawozdania. Mo˝na jedy-
nie zasygnalizowaç, ˝e mi´dzy innymi omówione zosta∏y problemy zwiàzane
ze stosowaniem przepisów dotyczàcych zwolnienia od kosztów, op∏aty podsta-
wowej i ich styku z przepisami k.p.c. dotyczàcymi skutków wniesienia nieop∏a-
conego pisma przez profesjonalnego pe∏nomocnika. S´dziowie podnosili
negatywne aspekty nieobj´cia zwolnieniem od kosztów wydatków zwiàzanych
z mediacjà, sygnalizowali trudnoÊci w stosowaniu art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b usta-
wy (zwrot 1/2 op∏aty od pozwu o rozwód lub separacj´ w razie ich orzeczenia
bez orzekania o winie – problemem jest, ˝e zwrot nast´puje po uprawomocnie-
niu orzeczenia, co stwarza trudnoÊci, gdy orzeczenie poddane zosta∏o kontro-
li instancyjnej). PodkreÊliç nale˝y, ˝e wobec ka˝dej z podniesionych kwestii
zaproponowana zosta∏a rozsàdna interpretacja pozwalajàca rozstrzygnàç te –
niekiedy trudne kwestie. Inna sprawa, ˝e nie w ka˝dym przypadku ustawa
pozwala na najbardziej racjonalne rozstrzygni´cie. 

W trzecim dniu obrad motywem przewodnim by∏a rola i pozycja rodziny
w spo∏eczeƒstwie – profilaktyka i praca z rodzinà dysfunkcyjnà. W dyskusji pa-
nelowej g∏os zabrali m. in.: El˝bieta Schubert – S´dzia Sàdu Okr´gowego
w Olsztynie, która zaprezentowa∏a wyniki badaƒ nad orzekaniem i funkcjono-
waniem pieczy zast´pczej, w szczególnoÊci rodzin zast´pczych oraz Pawe∏ Ja-
ros reprezentujàcy Biuro Rzecznika Praw Dziecka. S´dzia Schubert rozwa˝a∏a
formy, w jakich nale˝a∏oby nadzorowaç rodziny zast´pcze. Postulowa∏a zwi´k-
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szenie ich uprawnieƒ np. w zakresie decyzji o leczeniu dziecka, bowiem jej
zdaniem, sàd opiekuƒczy nie mo˝e przyznaç tego uprawnienia w ramach art.
1121 k.r.o.1 S´dzia Schubert podda∏a pod rozwag´ postulat de lege ferenda,
aby organ pomocy spo∏ecznej by∏ uczestnikiem post´powania o ustanowienie
rodziny zast´pczej. Zauwa˝y∏a, ˝e cz´stym uchybieniem w tych sprawach jest
brak opinii tego organu o kandydatach na rodziców zast´pczych, czego wy-
maga ustawa o pomocy spo∏ecznej.

Pawe∏ Jaros podzieli∏ si´ refleksjami na temat realizacji reformy opieki za-
st´pczej, która jego zdaniem nadal przebiega z oporami i nadal zbyt wiele dzie-
ci pozostaje w placówkach typu zak∏adowego, podczas gdy mog∏yby byç
umieszczone w Êrodowiskach rodzinnych.

Oprócz opisanych obrad plenarnych przeprowadzono dyskusj´ w trzech
wymienionych na wst´pie zespo∏ach problemowych. Rezultaty tych prac zo-
sta∏y przedstawione podczas ostatniego dnia obrad plenarnych (w za∏àczeniu
stanowisko wobec projektu nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego).
Co do przepisów k.p.c. sformu∏owano postulat obj´cia mediacji zwolnieniem
od kosztów sàdowych a tak˝e wyraênego w∏àczenia wywiadu kuratorskiego do
katalogu Êrodków dowodowych. Co do ustawy o ustroju sàdów powszechnych
zg∏oszono postulat wyodr´bnienia wydzia∏ów rodzinnych w strukturze sàdów
okr´gowych. 

Na zakoƒczenie obrad podj´to uchwa∏´ koƒcowà o charakterze ogólnym,
którà równie˝ przedstawiam w za∏àczeniu.

Nie mog´ pominàç, ˝e integralnà cz´Êç Kongresu stanowi∏ „program socjal-
ny” realizowany podczas trzech kongresowych wieczorów w mi∏ej, ciep∏ej, to-
warzyskiej atmosferze i w pi´knych „okolicznoÊciach przyrody”, cz´sto przy
dêwi´kach góralskiej muzyki, a przypomnieç trzeba, ˝e dzia∏o si´ to w dniach,
kiedy tak Zakopane jak i ca∏a Polska zosta∏y dotkni´te atakiem przenikliwego –
jak na czerwiec – zimna. 
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Uchwa∏a
Stowarzyszenia s´dziów sàdów rodzinnych w Polsce

(Zakopane, dnia 8 czerwca 2006 r.)

„S´dziowie zgromadzeni na VIII Kongresie S´dziów Sàdów Rodzinnych
w Polsce, w dniach od 6 do 8 czerwca 2006 r. w Zakopanem, w trosce o dal-
sze doskonalenie funkcjonowania sàdownictwa rodzinnego, podnoszenia roli
s´dziów i sàdów rodzinnych w Polsce: 

z zadowoleniem przyjmujà projektowane rozwiàzania resortu sprawie-
dliwoÊci odnoÊnie proponowanych nowych zasad awansu s´dziów,
przyjmujàc to jako realizacj´ postulatów zg∏aszanych od oÊmiu lat na
wszystkich poprzednich Kongresach. 

Uczestnicy Kongresu uznajàc prawo do rzetelnej krytyki pracy s´dziów i sà-
dów oponujà przeciwko krytyce nierzetelnej, nieopartej na faktach, a w istocie
podwa˝ajàcej autorytet w∏adzy sàdowniczej. 

Ponadto uczestnicy Kongresu uchwalajà, co nast´puje:
1/ nale˝y podjàç intensywne dzia∏ania na rzecz wprowadzenia jednolitego

dwuinstancyjnego sàdownictwa rodzinnego;
2/ zapewniç udzia∏ Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce

w pracach legislacyjnych dotyczàcych szeroko poj´tego prawa rodzinnego,
poprzez opiniowanie projektów, konsultowanie, udzia∏ w sympozjach
i seminariach;

3/ podjàç dalsze dzia∏ania umo˝liwiajàce zapewnienie kszta∏cenia s´dziów ro-
dzinnych z prawa unijnego, studiów podyplomowych i doktoranckich wraz
z zapewnieniem pomocy finansowej resortu sprawiedliwoÊci;

4/ w∏àczyç s´dziów sàdów apelacyjnych do uczestnictwa w spotkaniach, kon-
ferencjach, sympozjach, kongresach Stowarzyszenia SSR w Polsce;

5/ ustaliç standardy obcià˝enia pracà s´dziego rodzinnego przy uwzgl´dnie-
niu spraw z post´powania wykonawczego oraz standardy obcià˝enia pracà
kuratora zawodowego rodzinnego, przy uwzgl´dnieniu czynnoÊci zarówno
w post´powaniu rozpoznawczym jak i wykonawczym;

6/ zwi´kszyç udzia∏ s´dziów i kuratorów rodzinnych w profilaktyce przest´p-
czoÊci i demoralizacji nieletnich poprzez popularyzacj´ prawa i podnosze-
nie ÊwiadomoÊci prawnej w Êrodowisku lokalnym i szkolnym;

7/ podjàç dzia∏ania w celu natychmiastowego rozwiàzania problemu umiesz-
czania nieletnich w trybie art. 26 u.p.n. w M∏odzie˝owych OÊrodkach Wy-
chowawczych i M∏odzie˝owych OÊrodkach Socjoterapii bowiem brak ure-
gulowania prawnego powoduje bardzo powa˝ne skutki prawne i spo∏eczne;
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8/ podjàç starania o popraw´ wykonawstwa w sprawach nieletnich i ma∏olet-
nich poprzez wprowadzenie podporzàdkowania: placówek resocjalizacyj-
nych – Ministrowi SprawiedliwoÊci; placówek socjalizacyjnych – Ministrowi
Polityki Spo∏ecznej i placówek leczniczych – Ministrowi Zdrowia;

9/ kontynuowaç starania o niezw∏oczne utworzenie placówek interwencyjnych
dla nieletnich dopuszczajàcych si´ ucieczek z placówek resocjalizacyjnych; 

10/ reaktywowaç formy wspó∏pracy na poziomie powiatów, sàdów rodzinnych,
organów oÊwiatowych, szkó∏, policji, organów samorzàdowych oraz orga-
nizacji samorzàdowych dzia∏ajàcych na rzecz dzieci i rodziny, w celu koor-
dynacji dzia∏aƒ profilaktycznych i naprawczych, w Êrodowiskach zagro-
˝onych patologià; 

11/ wzmocniç starania na poziomie szkó∏ i samorzàdów terytorialnych o zwi´k-
szenie pomocy na rzecz rodziny, w celu wywiàzania si´ z funkcji socjalnych
i wychowawczych wobec uznania rodziny jako podstawy kszta∏towania war-
toÊci w doros∏ym ˝yciu”.

Komunikat I

VIII Kongres Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce pozosta-
wia obrady Kongresu w cz´Êci dotyczàcej pracy powo∏anych zespo∏ów proble-
mowych otwartymi i postanawia kontynuowanie tych prac drogà elektronicznà.

Wyniki pracy tych Zespo∏ów majà byç przedstawione Zarzàdowi G∏ównemu
Stowarzyszenia niezw∏ocznie po ich zakoƒczeniu lub zamkni´tym opracowa-
niu cz´Êci problematyki (konkretne propozycje zmian z ich uzasadnieniem).

Uczestnicy Kongresu upowa˝niajà Zarzàd G∏ówny do zatwierdzenia wyników
prac powo∏anych Zespo∏ów i w formie za∏àcznika do uchwa∏y do przes∏ania opra-
cowanych propozycji legislacyjnych odpowiednim organom decyzyjnym.

Komunikat II

Uczestnicy VIII Kongresu Stowarzyszenia S´dziów Sadów Rodzinnych
w Polsce z zadowoleniem oceniajà prace Zarzàdu Stowarzyszenia i tà drogà
dzi´kujà Cz∏onkom Zarzàdu za w∏o˝ony wysi∏ek w organizacj´ Kongresu, którà
oceniajà bardzo wysoko a nadto za prac´ Zarzàdu w ca∏ym dotychczasowym
przebiegu kadencji.

Szczególne podzi´kowania uczestnicy Kongresu sk∏adajà na r´ce Pani
Przewodniczàcej Zarzàdu G∏ównego s´dziemu Ewie Waszkiewicz za jej osobi-
sty wk∏ad w organizacj´ Kongresu i prace Zarzàdu G∏ównego.
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Komunikat III

Uczestnicy VIII Kongresu Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych
w Polsce zobowiàzujà Zarzàd G∏ówny do zaproszenia do udzia∏u w nast´p-
nych Kongresach Prezesów Sàdów Apelacyjnych w Polsce lub ich przedstawi-
cieli orzekajàcych w sprawach rodzinnych. 

Komunikat IV

Uczestnicy VIII Kongresu Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych
w Polsce: 
a) pozytywnie oceniajà dotychczasowà wspó∏prac´ z poszczególnymi Komen-

dami i Komendà G∏ówna OHP w zakresie wykonywania orzeczeƒ sàdowych; 
b) doceniajà i aprobujà realizowane w ostatnim okresie zmiany w strukturach

OHP;
c) doceniajàc koniecznoÊç prawid∏owej wspó∏pracy z Policjà z aprobatà przyj-

mujà deklaracj´ poprawy funkcjonowania organów Policji zajmujàcych si´
dzieçmi i rodzinà w ramach funkcjonujàcych rozwiàzaƒ ustawowych jak
i dzia∏alnoÊci prewencyjno-profilaktycznej;

d) z zadowoleniem przyjmujà kontynuacj´ wspó∏pracy z Rzecznikiem Praw
Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka i Helsiƒskà Fundacjà Praw Cz∏o-
wieka w celu ochrony dzieci i rodziny w Polsce
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Zebra∏a Teresa Bronowska 

Uwagi
zg∏oszone do projektu nowelizacji kodeksu rodzinnego

i opiekuƒczego przez uczestników I Zespo∏u powo∏anego
na VIII Kongresie Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych

w Polsce (Zakopane 6–8 czerwca 2006 r.)

Uczestnicy dyskusji generalnie z aprobatà odnieÊli si´ do za∏o˝eƒ i celu no-
welizacji przedstawionych przez Pana s´dziego Roberta Zegad∏o, sekretarza
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Oprócz uwag dot. bezpoÊrednio
przedstawionego projektu zg∏oszono postulat:

Wprowadzenia dwuinstancyjnoÊci sàdów rodzinnych przez wprowadzenie
stosownych zmian w ustawie o ustroju sàdów powszechnych. Podniesiono po
raz kolejny zastrze˝enia do przekazania spraw nieletnich apelacyjnych post´-
powaƒ w post´powaniu poprawczym Wydzia∏om Karnym Sàdów Okr´gowych
(art. 16 § 1 pkt. 2 u.s.p.).

Do projektu zg∏oszono nast´pujàce uwagi:
1. Konieczne jest wyraêne uregulowanie w ramach ingerencji sàdu w trybie

art. 109 k.r.o. mo˝liwoÊci skierowania ma∏oletniego do OÊrodka Kuratorskie-
go w tym tak˝e poprzez delegacj´ do wydania stosownego rozporzàdzenia
wykonawczego.

2. Doprecyzowania projektowanego art. 52 § 2 k.r.o. przez zastàpienie „upraw-
dopodobnienia” – „wykazaniem” przez wierzyciela, ˝e zaspokojenie wierzy-
telnoÊci stwierdzonej tytu∏em wykonawczym wymaga dokonania podzia∏u
majàtku wspólnego ma∏˝onków.

3. Dyskusyjne jest skrócenie terminu do dochodzenia roszczeƒ regresowych
alimentacyjnych do 1 roku (przy dotychczasowym terminie 3 lat) – art. 137
1 k.r.o. przy akceptacji rozwiàzaƒ z art. 137 § 2 k.r.o.

4. Art. 58 § 1 k.r.o. – wàtpliwoÊç czy o kontaktach rodziców z dzieckiem Sàd
ma orzekaç z urz´du czy na wniosek w szczególnoÊci w sytuacji sporu
i konfliktu mi´dzy nimi. 

5. Art. 58 § 1a k.r.o. – analiza przepisu wskazuje, ˝e ojciec dziecka mo˝e stra-
ciç w stosunku do dotychczasowych unormowaƒ.

6. Art. 74 § 3 k.r.o. – organ w∏aÊciwy do rozpoznania decyzji kierownika USC,
zdaniem Zespo∏u – Sàd opiekuƒczy.

7. Art. 101 § 3 k.r.o. i art. 104 § 2 k.r.o. – aprobata dla u∏atwienia rozporzàdze-
nia majàtkiem dziecka.
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8. Art 106 k.r.o. – dodaç „a tak˝e orzekajàcym uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa”.
9. Art. 112 k.r.o. – dodaç „oraz separacj´”.
10. Art. 128 § 2 i 3 k.r.o. – w proponowanym kszta∏cie uznano za kontrowersyj-

ny. Przepisy dotychczasowe sà wystarczajàce.
11. Art. 133 § 3 k.r.o. – aprobata z proponowanà zmianà zamiast: „lub je˝eli

dziecko nie dok∏ada...” – wpisaç: „i je˝eli dziecko nie dok∏ada...”.
12. Art. 135 § 2 k.r.o. – wàtpliwe unormowanie dot. osoby niepe∏nosprawnej.
13. Art. 135 § 3 k.r.o. – aprobata.
14. Art. 1441 k.r.o. – trafna propozycja zmiany.
15. Art. 162 k.r.o. – celowe by∏oby jednak podkreÊlenie zasady bezp∏atnoÊci

opieki, a nie odchodzenie od tej zasady na rzecz zasady odp∏atnoÊci opieki,
chocia˝ zrozumia∏a jest, wobec trudnoÊci ze znalezieniem kandydatów na
opiekunów osób ubezw∏asnowolnionych, próba rozwiàzania tego problemu.
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Bo˝ena Matuszewska

Sprawozdanie z konferencji szkoleniowej s´dziów
rodzinnych, pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych okr´gu

zachodniopomorskiego (¸uk´cin 17 – 19 maja 2006 r.)

Szkolenie zorganizowa∏ Sàd Okr´gowy w Szczecinie. Za organizacj´ konferen-
cji odpowiedzialni byli: Prezes Sàdu Okr´gowego s´dzia Henryk Sobociƒski
i Okr´gowy Kierownik Szkolenia s´dzia Bo˝ena Majgier – Stràczyƒska. Wyk∏ady
i zaj´cia prowadzili: SSA Iwona Krzeczowska – Lasoƒ, mgr Halina Dàbrowska –
pracownik naukowy Instytutu Badaƒ DNA w Warszawie, SSA Zofia Rybicka – Szki-
biel, SSA Danuta Jezierska, SSO Beata Górska, SSO Barbara ˚abicka, SSO w Ko-
szalinie Henryk Lis, SSO Irena Porzeziƒska, SSO Barbara ˚eromska – Rybarczyk.

W konferencji wzi´∏o udzia∏ kilkudziesi´ciu s´dziów z sàdów ca∏ego okr´gu
zachodniopomorskiego.

OsobiÊcie wzi´∏am udzia∏ w szkoleniu i wyk∏adach pionu rodzinnego i o to
kilka moich uwag i rozwa˝aƒ.

Na konferencji wyg∏oszono nast´pujàce referaty, po których toczy∏y si´ o˝y-
wione dyskusje i wymiana doÊwiadczeƒ.

Pracownik naukowy Instytutu Badaƒ DNA w Warszawie mgr Halina Dàbrow-
ska wyg∏osi∏a referat pt. „Dowód z DNA w sprawach o ustalenie ojcostwa
i w post´powaniu w sprawach nieletnich”. Przedstawi∏a s´dziom rodzinnym
problematyk´ badaƒ, wykorzystywanych w sprawach o tzw. sporne ojcostwo,
macierzyƒstwo, jak równie˝ w sprawach karnych nieletnich. W sposób szcze-
gó∏owy i precyzyjny przybli˝y∏a s∏uchaczom zakres badaƒ, metodyk´ prac ba-
dawczych. W instytucie przeprowadza si´ nast´pujàce dowody biologiczne,
które mo˝e Sàd wykorzystaç w prowadzonych sprawach:
– analiza okresu pocz´cia,
– badanie p∏odnoÊci m´˝czyzny,
– badanie antropologiczne,
– grupowe badanie krwi,
– badanie zgodnoÊci tkankowej HLA,
– badanie genetyczne.

Prelegentka wskaza∏a równie˝ na szereg dodatkowych wymagaƒ: uwarunko-
wania formalno-prawne, ustalenia terminów pobraƒ materia∏u badawczego,
wybór miejsca pobrania. Tak specyficzna wiedza jest potrzebna s´dziom do
prawid∏owego formu∏owania tez dowodowych i postanowieƒ o dopuszczaniu
dowodu z opinii bieg∏ych, po przeprowadzeniu specjalistycznych badaƒ, okreÊlo-
nych w miar´ precyzyjnie przez s´dziego, prowadzàcego jednostkowà spraw´.
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Podczas wyk∏adu zapoznano równie˝ s∏uchaczy z nietypowymi przypadka-
mi, które mogà byç przedmiotem ekspertyz, np.:
– Êmierç jednego z rodziców,
– porzucone zw∏oki dziecka,
– dziecko ze zwiàzku kazirodczego (nale˝y zbadaç wi´kszà liczb´ m´˝czyzn

z rodziny),
– dziecko pocz´te w wyniku gwa∏tu (jedna ekspertyza m´˝czyzn, sprawców),
– zgwa∏cenie aborcyjne.

W sprawach prowadzonych na podstawie ustawy o post´powaniu w spra-
wach nieletnich potrzebne sà ekspertyzy, aby zabezpieczyç, rozpoznaç i usta-
liç Êlady pozostawione na miejscu przest´pstwa, np.: Êlady pochodzàce od
cz∏owieka (widzialne i niewidzialne).

Wskazano s´dziom g∏ówny instytut z siedzibà w Warszawie, prowadzàcy
wszystkie wymienione badania, oraz 16 oÊrodków na terenie ca∏ego kraju.

Mo˝liwe jest równie˝ pobieranie materia∏u badawczego w oÊrodkach ba-
dawczych poza granicami kraju i po nades∏aniu stosownych próbek, w∏aÊciwie
zabezpieczonych, wydanie specjalistycznej opinii.

W czasie wyk∏adu i w przerwie zadawano wyk∏adowcy szereg pytaƒ na tle
konkretnych spraw, prowadzonych o ustalenie ojcostwa i macierzyƒstwa, za-
przeczenie ojcostwa i macierzyƒstwa, uznanie dziecka, uniewa˝nienie uznania
i innych, zwiàzanych z pochodzeniem dziecka.

Problematyka wyk∏adu – dowodu badaƒ DNA – okaza∏a si´ bardzo ciekawa
i przydatna w pracy s´dziów rodzinnych, orzekajàcych we wskazanych wy˝ej
sprawach i w sprawach karnych, nieletnich.

Nast´pny wyk∏ad zosta∏ przedstawiony przez SSA w Szczecinie Danut´
Jezierskà, która omówi∏a problematyk´ orzeczeƒ w sprawach o rozwód,
zarzàdzenia tymczasowe w zakresie w∏adzy rodzicielskiej i kontaktów
z dzieckiem.

Przeanalizowa∏a przepisy odr´bne, regulujàce post´powanie w sprawach
o rozwód tj. art. 445 i nast. k.p.c., a dotyczàce rozstrzygania przez sàd rozwo-
dowy ca∏oÊci spraw zwiàzanych z rodzinà, a mianowicie zasàdzania alimentów
na czas trwania sprawy rozwodowej, rozstrzygni´cia o w∏adzy rodzicielskiej
i ustalenia kontaktów z ma∏oletnim dzieckiem.

W czasie zaj´ç rozgorza∏a o˝ywiona dyskusja mi´dzy wyk∏adowcà, s´dzia-
mi rejonowymi i okr´gowymi.

Sporne by∏y kwestie przekazywania spraw z sàdu rejonowego do sprawy
rozwodowej, zawis∏ej w sàdzie okr´gowym, mianowicie w jakim momencie
przekazywaç sprawy, czy wszystkie, który z sàdów ma udzielaç zabezpiecze-
nia i wydawaç zarzàdzenia tymczasowe w oparciu o nowe przepisy post´po-
wania zabezpieczajàcego (art. 730 i nast. k.p.c .).
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W wyniku licznych dyskusji, prowadzonych indywidualnie podczas trwania
konferencji, s´dziowie doszli do pewnych ustaleƒ i consensusu, mimo tego, ˝e
przepisy w tych kwestiach nie sà jednoznaczne.

Jednak˝e d∏ugoletnie doÊwiadczenie s´dziów, praktyka i:”zdrowe” podej-
Êcie do tematu zwyci´˝y∏y.

Niewàtpliwie najtrudniejszà kwestià sà problemy ze sprawami o ustalenie
kontaktów, oczywiÊcie nie pod wzgl´dem merytorycznym, ale czy kontakty sà
elementem w∏adzy rodzicielskiej i czy nale˝y je przekazywaç do sprawy rozwo-
dowej, toczàcej si´ mi´dzy rodzicami ma∏oletniego dziecka.

Do niedawna nie by∏o tego rodzaju wàtpliwoÊci i sprawy o kontakty prowadzo-
ne by∏y przez sàdy rejonowe. Po zmianie przepisów k.p.c. i k.r.o. powsta∏y wàtpli-
woÊci, które mia∏o rozwiaç orzeczenie Sàdu Najwy˝szego z dnia 21.10.2005 r. tej
treÊci, ˝e sprawa o ustalenie kontaktów ulega z urz´du zawieszeniu, w razie to-
czàcej si´ sprawy o rozwód, chyba, ˝e uczestnicy b´dà chcieli zawrzeç ugod´.

S´dziowie doszli jednak do zgodnych wniosków, ˝e nie ma ˝adnych prze-
szkód, aby w drodze zabezpieczenia ustaliç sposób kontaktów rodzica z dziec-
kiem, nawet je˝eli post´powanie zostanie zawieszone, przy czym nale˝y zawia-
domiç Sàd rozwodowy o treÊci postanowienia.

Dyskusja, bardzo owocna, zmierza∏a do tego, aby s´dziowie prowadzàcy
kilka spraw tej samej rodziny (np. sprawa o rozwód, o alimenty, w przedmiocie
w∏adzy rodzicielskiej, o ustalenie miejsca pobytu dziecka, o kontakty) pomaga-
li sobie wzajemnie, informujàc o treÊci wydawanych przez siebie orzeczeƒ.
W przeciwnym wypadku mog∏oby dojÊç do wydania sprzecznych decyzji,
a tak˝e powstania dwóch tytu∏ów wykonawczych. Odnosi si´ to równie˝ do za-
sàdzania alimentów lub kosztów utrzymania rodziny.

Wskazano tym samym, ˝e nowe przepisy o post´powaniu zabezpieczajà-
cym wymagajà dobrej analizy, dopiero praktyka wska˝e w∏aÊciwà ich interpre-
tacj´ i po˝àdane rezultaty.

S´dziowie uczestniczàcy w wyk∏adach koncentrowali si´ na wypracowaniu
wspólnych rozwiàzaƒ, u∏atwiajàcych prac´ w sàdach obu instancji.

S´dzia Sàdu Okr´gowego Barbara ˚abicka przedstawi∏a nast´pujàcy temat
wyk∏adu: „Problemy w zakresie orzecznictwa mi´dzyinstancyjnego, pojawiajà-
ce si´ w post´powaniu odwo∏awczym, op∏aty od apelacji.”

Zwróci∏a szczególnà uwag´ na precyzowanie apelacji, przez strony nie ma-
jàcych profesjonalnych pe∏nomocników, podawania wniosków i zarzutów ape-
lacji, pe∏niejszego uzasadniania apelacji i za˝aleƒ.

Przypomnia∏a równie˝ o op∏atach od Êrodków zaskar˝enia w zwiàzku ze
zmianà k.p.c. dotyczàcà kosztów sàdowych i wejÊciem w ˝ycie nowej ustawy
o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych, podawania w orzeczeniach koƒ-
cowych wysokoÊci op∏at, co ma znaczenie przy okreÊleniu op∏aty apelacyjnej.
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W czasie wyk∏adu i w przerwie s´dziowie zadawali pytania, potrzebne
w sprawach przez nich prowadzonych.

Zaj´cia by∏y przydatne, mo˝na by∏o odnieÊç si´ do jednostkowych stanów
faktycznych przytaczanych przez s´dziów.

Nast´pnym referentem by∏a S´dzia Sàdu Okr´gowego w Szczecinie Irena
Porzeziƒska, wizytator ds. rodzinnych.

Po raz kolejny przedstawiono s´dziom rodzinnym instytucj´ mediacji
w sprawach cywilnych, g∏ównie rodzinnych i w sprawach nieletnich.

Dlaczego po raz kolejny, jest to nowa instytucja, wprowadzona ustawà z 28
lipca 2005 r., obowiàzuje od nie dawna, jej stosowanie nasuwa szereg wàtpli-
woÊci, jak równie˝ nieprecyzyjne sà przepisy dotyczàce kosztów mediacji.

Dokona∏a analizy przepisów art. 181 i nast. k.r.o art. 436, 445 ze zn. 2 i 570
ze zn. 2 k.p.c. dotyczàce mediacji, jej dobrowolnoÊci, formie mediacji (w dro-
dze umowy lub postanowienia sàdu), obligatoryjnoÊci wskazania osoby me-
diatora, jego kwalifikacjach, a tak˝e zatwierdzenia ugody przez Sàd, zawartej
przed mediatorem, równie˝ nadanie klauzuli wykonalnoÊci ugodzie nadajàcej
si´ do wykonania w drodze egzekucji.

Mediacja w sprawach nieletnich zosta∏a wprowadzona wczeÊniej i jest przez
sàdy rodzinne stosowana.

Ustawodawca jest przekonany, ˝e mediacja wp∏ynie na szybkoÊç za∏atwia-
nia spraw, w tym rodzinnych, tym bardziej, ˝e z dobrym skutkiem funkcjonuje
w rozwiàzaniach prawnych w innych krajach Unii Europejskiej i nie tylko.

S´dziowie zgodnie podkreÊlali w toku dyskusji, ˝e mediacja jako nowa in-
stytucja nasuwa jeszcze wiele wàtpliwoÊci np. co do osoby mediatora, przes∏a-
nek kierowania stron do mediacji. Wymaga to, zdaniem s´dziów, indywidual-
nej oceny sprawy rodzinnej prowadzonej w sàdzie rodzinnym.

Równie˝ wa˝kà kwestià okaza∏y si´ koszty mediacji, gdy˝ z art. 6 ustawy
o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych jasno wynika, ˝e koszty mediacji
nie sà kosztami sàdowymi i nie mo˝e uiÊciç ich Skarb Paƒstwa, a jedynie stro-
ny lub uczestnicy post´powania.

Kwesti´ kosztów za mediacj´ reguluje równie˝ rozp. Min. Spraw. z 30 listo-
pada 2005 r. W sprawach rodzinnych bardzo cz´sto wyst´pujà strony lub
uczestnicy, których nie staç ze wzgl´du na swojà trudnà sytuacj´ finansowà na
uiszczenie ˝adnych kosztów, wobec czego niewielkie sà szanse, ˝e zgodzà si´
op∏aciç koszty mediacji.

S´dziowie rodzinni sà jednak przekonani, ˝e mimo tylu wàtpliwoÊci, media-
cja przyniesie zamierzone skutki, b´dzie przydatna przy rozstrzyganiu spraw
cywilnych, rodzinnych, opiekuƒczych, a nawet majàtkowych.

Poza tematem wyk∏adu s´dzia referent poruszy∏a równie˝ problematyk´
placówek opiekuƒczo – wychowawczych, mianowicie uleg∏y likwidacji oÊrodki
szkolno – wychowawcze.
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W ich miejsce powsta∏y m∏odzie˝owe oÊrodki wychowawcze dla nieletnich,
którzy pope∏nili czyny karalne lub wykazujà przejawy demoralizacji, oraz m∏o-
dzie˝owe oÊrodki socjoterapii dla nieletnich zagro˝onych demoralizacjà. 

Ma to istotne znaczenie przy wydawaniu postanowieƒ w oparciu o przepisy
ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich i wykonywaniu powy˝szych
orzeczeƒ, a mianowicie uzyskaniu dla nieletnich skierowaƒ do w∏aÊciwych pla-
cówek opiekuƒczo – wychowawczych.

S´dziowie niejednokrotnie podnosili, i˝ nie ma spójnoÊci przepisów doty-
czàcych spraw nieletnich i ma∏oletnich, a przepisami oÊwiatowymi, regulujàcy-
mi rodzaje placówek.

Ostatni wyk∏ad przedstawi∏a s´dzia Sàdu Okr´gowego w Szczecinie Bar-
bara ˚eromska – Rybarczyk na temat: „Problemy i stwierdzone uchybienia
w zakresie post´powania mi´dzyinstancyjego w post´powaniu za˝aleniowym.
Udzia∏ prokuratora w post´powaniu przed sàdem rodzinnym”.

Pierwszy cz∏on wyk∏adu odnosi∏ si´ g∏ównie do przewodniczàcych wydzia-
∏u, prowadzàcych post´powanie mi´dzyinstancyjne. 

S´dzia prelegent przypomnia∏a o precyzowaniu treÊci za˝alenia, w∏aÊci-
wych op∏atach, oraz o treÊci art. 394 § 1 k.p.c.: mianowicie od jakich zarzàdzeƒ
i orzeczeƒ przys∏uguje za˝alenie, a tak˝e jakie czynnoÊci nale˝y podejmowaç
jednoczeÊnie, np. przy oddaleniu wniosku o przywróceniu terminu, nale˝y jed-
noczeÊnie odrzuciç Êrodek odwo∏awczy.

Udzia∏ prokuratora przed sàdem rodzinnym, ten temat okaza∏ si´ bardzo
ciekawy i kontrowersyjny. Generalne uprawnienia dla prokuratora wynikajà
z art. 7 k.p.c, omówione zosta∏y pozosta∏e przepisy dotyczàce udzia∏u proku-
ratora w post´powaniu sàdowym: art. 55, 56, 59, 60, 210, k.p.c, art. 86 k.r.o.
i inne znane s´dziom.

O udziale prokuratora stanowià równie˝: ustawa o post´powaniu w spra-
wach nieletnich, ustawa o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoho-
lizmowi, ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i inne, równie˝ znane
uczestnikom szkolenia.

Spornym sta∏ si´ udzia∏ prokuratora w post´powaniu nieprocesowym, opie-
kuƒczym.

Po o˝ywionej dyskusji i analizie przepisów s´dziowie wraz z s´dzià referen-
tem doszli do wniosku, ˝e prokurator ma legitymacj´ do sk∏adania samodziel-
nie wniosków w sprawach opiekuƒczych ma∏oletniego i jego rodziny.

Ca∏a konferencja szkoleniowa zosta∏a oceniona przez uczestników bardzo
dobrze zarówno pod wzgl´dem merytorycznym jak i organizacyjnym, co s´dzio-
wie dali wyraz w spotkaniach mniej oficjalnych, poza szkoleniami i naradami.

Wskazywano na potrzeb´ dalszych szkoleƒ s´dziów rodzinnych i nie tylko
z uwzgl´dnieniem problematyki bardziej naukowej (zagadnienia psychiatrii,
psychologii), jak równie˝ zagadnienia prawa i instytucji Unii Europejskiej.
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Wyciàg z projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks
post´powania cywilnego oraz niektórych innych ustaw1

Art. 1

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U.
Nr 43, poz. 296, z póên. zm.) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1 i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:
„§ 2. Sprawy rozpoznaje si´ wed∏ug kolejnoÊci wp∏ywu do sàdu. Poza przypadka-
mi przewidzianymi w ustawie, odst´pstwo od tej kolejnoÊci dopuszczalne jest tylko
z wa˝nej przyczyny. W zarzàdzeniu o rozpoznaniu sprawy poza kolejnoÊcià wp∏y-
wu nale˝y t´ przyczyn´ wskazaç.”;

2) po art. 6 dodaje si´ art. 61 w brzmieniu:
„Art. 61 § 1 Instytucje paƒstwowe lub samorzàdowe sà obowiàzane w zakresie swe-
go dzia∏ania do udzielania pomocy sàdowi w terminie przez niego wyznaczonym.
§ 2. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemajàce osobowoÊci prawnej,
inne ni˝ okreÊlone w § 1, a tak˝e osoby fizyczne, sà obowiàzane do udzielenia po-
mocy na wezwanie sàdu w zakresie i w terminie przez niego wyznaczonym, je˝eli
bez tej pomocy przeprowadzenie czynnoÊci procesowej jest niemo˝liwe albo
znacznie utrudnione.
§ 3. Osob´ trzecià, która bezpodstawnie nie udziela pomocy w wyznaczonym ter-
minie, a w przypadku instytucji paƒstwowych lub samorzàdowych, osób prawnych
albo jednostek organizacyjnych niemajàcych osobowoÊci prawnej – ich przedsta-
wiciela lub kierownika, sàd mo˝e skazaç na grzywn´.”;

3) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. Rozpoznawanie spraw odbywa si´ jawnie, chyba ˝e przepis szczególny
stanowi inaczej. Strony i uczestnicy post´powania majà prawo przeglàdaç akta
sprawy i otrzymywaç odpisy, kopie lub wyciàgi z tych akt, a tak˝e kopie zapisu
dêwi´ku lub zapisu dêwi´ku i obrazu, je˝eli przebieg posiedzenia jawnego by∏
utrwalony za pomocà urzàdzenia rejestrujàcego dêwi´k lub obraz i dêwi´k.”;

4) art. 49 otrzymuje brzmienie:
„Art. 49. Niezale˝nie od przyczyn wymienionych w artykule poprzedzajàcym, sàd
wy∏àcza s´dziego na jego ˝àdanie lub na wniosek strony, je˝eli istnieje okolicznoÊç
tego rodzaju, ˝e mog∏aby wywo∏aç uzasadnionà wàtpliwoÊç co do jego bezstron-
noÊci w danej sprawie.”;
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6) w art. 89 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Pe∏nomocnik obowiàzany jest przy pierwszej czynnoÊci procesowej do∏àczyç
do akt sprawy pe∏nomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pe∏-
nomocnictwa. Adwokat i radca prawny, a tak˝e rzecznik patentowy mogà sami
uwierzytelniç odpis udzielonego im pe∏nomocnictwa oraz odpisy innych dokumen-
tów wykazujàcych ich umocowanie. Sàd mo˝e w razie wàtpliwoÊci za˝àdaç urz´-
dowego poÊwiadczenia podpisu strony lub odpisu z∏o˝onego dokumentu.”;

7) po art. 96 dodaje si´ art. 961 w brzmieniu:
„Art. 961 §. 1. W razie ra˝àcego naruszenia przez pe∏nomocnika b´dàcego adwo-
katem, radcà prawnym lub rzecznikiem patentowym obowiàzków procesowych,
sàd zawiadamia o tym w∏aÊciwà okr´gowà rad´ adwokackà, rad´ okr´gowej izby
radców prawnych albo okr´gowà rad´ rzeczników patentowych, ˝àdajàc nades∏a-
nia w wyznaczonym terminie informacji o podj´tych dzia∏aniach wynikajàcych z za-
wiadomienia. Odpis zawiadomienia przesy∏a si´ Ministrowi SprawiedliwoÊci. 
§ 2. W razie nienades∏ania w wyznaczonym terminie informacji, o których mowa
w §1, sàd mo˝e skazaç dziekana w∏aÊciwej rady na grzywn´. 
§ 3. W wypadku, o którym mowa w § 1, sàd mo˝e ponadto nie uwzgl´dniç w ca∏o-
Êci lub w cz´Êci wniosku o przyznanie kosztów nieop∏aconej pomocy prawnej
udzielonej przez adwokata lub radc´ prawnego ustanowionego z urz´du.”;

8) w art. 981 po § 1 dodaje si´ § 11 w brzmieniu:
„§ 11. Strony skierowane do mediacji w sprawach, o których mowa w art. 436 § 11

nie uiszczajà wynagrodzenia i podlegajàcych zwrotowi wydatków mediatora za
prowadzenie post´powania mediacyjnego, które obcià˝ajà tymczasowo Skarb
Paƒstwa. Przyznanie wynagrodzenia i zwrotu wydatków nast´puje po z∏o˝eniu
przez mediatora protoko∏u z przebiegu mediacji.”,

9) w art. 108 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Sàd rozstrzyga o kosztach w ka˝dym orzeczeniu koƒczàcym spraw´ w instan-
cji. Sàd mo˝e jednak rozstrzygnàç jedynie o zasadach poniesienia przez strony
kosztów procesu, pozostawiajàc szczegó∏owe wyliczenie referendarzowi sàdowe-
mu; w tej sytuacji, po zakoƒczeniu post´powania w sprawie, referendarz sàdowy
w sàdzie pierwszej instancji wydaje postanowienie, w którym dokonuje szczegó∏o-
wego wyliczenia kosztów obcià˝ajàcych strony.”;

10) art. 110 otrzymuje brzmienie:
„Art. 110. Sàd mo˝e zasàdziç od osoby wezwanej w charakterze Êwiadka, bieg∏e-
go, pe∏nomocnika lub przedstawiciela ustawowego zwrot kosztów wywo∏anych ich
ra˝àcà winà. Postanowienie sàdu mo˝e zapaÊç na posiedzeniu niejawnym.”

11) art. 123 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 123 § 1. Postanowienie o ustanowieniu, odmowie ustanowienia i cofni´ciu
ustanowienia adwokata lub radcy prawnego oraz o skazaniu na grzywn´ i na∏o˝e-
niu na stron´ obowiàzku uiszczenia ich wynagrodzenia sàd mo˝e wydaç na posie-
dzeniu niejawnym. Postanowienie dor´cza si´ tylko stronie, która z∏o˝y∏a wniosek
o ustanowienie dla niej adwokata lub radcy prawnego.
§ 2. Postanowienia o których mowa w § 1 mo˝e wydaç tak˝e referendarz sàdowy.”;

12) art. 129 otrzymuje brzmienie:
„Art. 129. Strona powo∏ujàca si´ w piÊmie na dokument mo˝e z∏o˝yç jego odpis po-
Êwiadczony przez nià za zgodnoÊç z orygina∏em. Jednak˝e na ˝àdanie sàdu obo-
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wiàzana jest z∏o˝yç orygina∏ dokumentu lub jego urz´dowo poÊwiadczony odpis.”;
13) w art. 130:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Je˝eli pismo procesowe nie mo˝e otrzymaç prawid∏owego biegu wskutek nie-
zachowania warunków formalnych lub je˝eli od pisma nie uiszczono nale˝nej op∏a-
ty, przewodniczàcy wzywa stron´, do poprawienia, uzupe∏nienia lub op∏acenia go
w terminie tygodniowym, pouczajàc o skutkach uchybienia wezwaniu. Mylne ozna-
czenie pisma procesowego lub inne oczywiste niedok∏adnoÊci nie stanowià prze-
szkody do nadania pismu biegu i rozpoznania go w trybie w∏aÊciwym.”;
b) dodaje si´ § 6 w brzmieniu:
„§ 6. Ârodki zaskar˝enia (apelacj´, za˝alenie, skarg´ kasacyjnà, skarg´ o stwier-
dzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego orzeczenia, sprzeciw od wyroku
zaocznego, zarzuty od nakazu zap∏aty, sprzeciw od nakazu zap∏aty, skarg´ na
orzeczenie referendarza sàdowego, skarg´ na czynnoÊci komornika), po bezsku-
tecznym up∏ywie terminu, sàd odrzuca.”;

14) Art. 1302 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1302 § 1. Pismo wniesione przez adwokata, radc´ prawnego, rzecznika paten-
towego lub radc´ Prokuratorii Generalnej, które nie mo˝e otrzymaç prawid∏owego
biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, lub nie zosta∏o op∏acone na-
le˝nà op∏atà sta∏à lub stosunkowà, obliczonà od wskazanej przez stron´ wartoÊci
przedmiotu sporu, przewodniczàcy zwraca bez wzywania o ich poprawienie, uzu-
pe∏nienie lub op∏acenie, wskazujàc na przyczyny jego zwrócenia. 
§ 2. Wniesione przez adwokata, radc´ prawnego, rzecznika patentowego lub rad-
c´ Prokuratorii Generalnej Êrodki zaskar˝enia, o których mowa w art. 130 § 6, je˝e-
li wskutek niezachowania warunków formalnych nie mogà otrzymaç dalszego bie-
gu, lub nie zosta∏y op∏acone nale˝nà op∏atà sta∏à lub stosunkowà, obliczonà od
wskazanej przez stron´ wartoÊci przedmiotu sporu, sàd odrzuca bez wezwania
o ich poprawienie, uzupe∏nienie lub op∏acenie.” 
§ 3. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio w razie rozszerzenia lub innej zmiany ˝à-
dania pozwu.”; 

17) art. 131 otrzymuje brzmienie:
„Art. 131 § 1. Sàd dokonywa dor´czeƒ przez poczt´, osoby zatrudnione w sàdzie,
komornika, sàdowà s∏u˝b´ dor´czeniowà lub inny uprawniony podmiot zajmujàcy
si´ dor´czaniem korespondencji, a w razie niezb´dnej koniecznoÊci, gdy skutecz-
ne dor´czenie w inny sposób nie jest mo˝liwe – przez Policj´.
§ 2. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
∏àcznoÊci, okreÊli w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb dor´czania pism sà-
dowych, majàc na uwadze koniecznoÊç zapewnienia sprawnego toku post´powa-
nia, a tak˝e w∏aÊciwej realizacji gwarancji procesowych jego uczestników.
§ 3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli w drodze rozporzàdzenia zasady tworzenia
i znoszenia oraz organizacj´ sàdowej s∏u˝by dor´czeniowej, a tak˝e szczegó∏o-
wy tryb dor´czania pism sàdowych przez t´ s∏u˝b´, majàc na wzgl´dzie
zapewnienie skutecznoÊci dor´czeƒ, zachowanie wymogów post´powania
sàdowego, ochron´ praw osób, którym pisma sà dor´czane oraz zasady
ochrony ich danych osobowych.”;
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18) w art. 132:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. W toku sprawy strony reprezentowane przez adwokata, radc´ prawnego lub
rzecznika patentowego obowiàzane sà dor´czaç bezpoÊrednio sobie nawzajem
odpisy pism procesowych z za∏àcznikami. Do pisma procesowego wniesionego
do sàdu do∏àcza si´ dowód dor´czenia jego odpisu albo dowód wys∏ania go prze-
sy∏kà poleconà. Pisma, do których nie do∏àczono dowodu dor´czenia albo dowo-
du wys∏ania przesy∏kà poleconà, podlegajà zwrotowi bez wzywania do usuni´cia
tego braku.”;
b) po § 1 dodaje si´ § 11 w brzmieniu:
„§ 11. Przepis § 1 nie dotyczy wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, skargi ka-
sacyjnej, za˝alenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zap∏a-
ty, zarzutów od nakazu zap∏aty, wniosku o zabezpieczenie powództwa i skargi
o wznowienie post´powania, które nale˝y z∏o˝yç w sàdzie z odpisami dla strony
przeciwnej.”;

19) w art. 139 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„§ 1. W razie niemo˝noÊci dor´czenia w sposób przewidziany w artyku∏ach poprze-
dzajàcych, pismo przes∏ane pocztà nale˝y z∏o˝yç w placówce pocztowej operato-
ra publicznego, a dor´czane w inny sposób – w urz´dzie w∏aÊciwej gminy, umiesz-
czajàc zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej
skrzynce pocztowej ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono oraz z po-
uczeniem, ˝e nale˝y je odebraç w ciàgu siedmiu dni. W przypadku bezskuteczne-
go up∏ywu tego terminu, czynnoÊç zawiadomienia nale˝y powtórzyç.
§ 2. Je˝eli adresat odmawia przyj´cia pisma dor´czenie uwa˝a si´ za dokonane.
W takim przypadku dor´czajàcy zwraca pismo do sàdu z adnotacjà o odmowie je-
go przyj´cia.”;

20) art. 156 otrzymuje brzmienie:
„Art. 156 § 1. Sàd nawet na zgodny wniosek stron mo˝e odroczyç posiedzenie tyl-
ko z wa˝nej przyczyny. Odroczenie posiedzenie powinno nastàpiç na okres nie
d∏u˝szy ni˝ miesiàc.
§ 2. Odraczajàc posiedzenie, sàd wyznaczy nowy termin i miejsce rozpoznania
sprawy, chyba ˝e szczególne wzgl´dy przemawiajà za odroczeniem posiedzenia
bez wyznaczenia terminu. W takim przypadku nowy termin posiedzenia powinien
byç wyznaczony niezw∏ocznie po ustaniu przyczyny odroczenia.”

21) w art. 157 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Z przebiegu posiedzenia jawnego protokolant pod kierunkiem przewodniczà-
cego spisuje protokó∏. Przebieg posiedzenia mo˝e byç ponadto utrwalony za po-
mocà urzàdzenia rejestrujàcego dêwi´k lub obraz i dêwi´k, o czym nale˝y przed
uruchomieniem urzàdzenia uprzedziç osoby uczestniczàce w czynnoÊci.”;

22) w art. 158 dodaje si´ § 3-6 w brzmieniu:
„§ 3. Je˝eli przebieg posiedzenia utrwala si´ za pomocà urzàdzenia rejestrujàcego
dêwi´k lub obraz i dêwi´k, przewodniczàcy mo˝e ograniczyç spisanie protoko∏u do
oznaczenia sàdu, miejsca i daty posiedzenia, nazwisk s´dziów, protokolanta, pro-
kuratora, stron, interwenientów, jak równie˝ obecnych na posiedzeniu przedstawi-
cieli ustawowych i pe∏nomocników oraz oznaczenia sprawy i wzmianki co do jaw-
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noÊci. Ponadto protokó∏ powinien zawieraç wymienienie zarzàdzeƒ i orzeczeƒ wy-
danych na posiedzeniu oraz stwierdzenie, czy zosta∏y og∏oszone, a tak˝e, o ile
przewodniczàcy uzna to za konieczne, czynnoÊci i wnioski stron.
§ 4. W wypadkach wskazanych w paragrafie poprzedzajàcym przek∏ad ca∏oÊci al-
bo cz´Êci zapisu dêwi´ku sporzàdza si´ na zarzàdzenie przewodniczàcego, na
wniosek strony oraz w razie z∏o˝enia w ustawowym terminie wniosku o sporzàdze-
nie uzasadnienia wyroku lub jego zaskar˝enia oraz gdy wniesiono skarg´ o stwier-
dzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego orzeczenia.
§ 5. Przek∏ad zapisu dêwi´ku sporzàdza i podpisuje protokolant lub inna osoba
wskazana przez przewodniczàcego.
§ 6. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) rodzaje urzàdzeƒ i Êrodków technicznych s∏u˝àcych do utrwalania dêwi´ku lub

obrazu i dêwi´ku dla celów procesowych,
2) sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów, majàc na uwadze

koniecznoÊç w∏aÊciwego zabezpieczenia utrwalonego dêwi´ku lub obrazu
i dêwi´ku przed utratà dowodu, jego zniekszta∏ceniem lub nieuprawnionym
ujawnieniem,

3) warunki, jakim powinny odpowiadaç osoby wskazane w § 5 inne ni˝ protoko-
lant sàdowy oraz ich wynagrodzenie za sporzàdzenie przek∏adu zapisu dêwi´-
ku, majàc na uwadze koniecznoÊç zapewnienia w∏aÊciwej jakoÊci przek∏adu
oraz zabezpieczenia utrwalonego zapisu oraz jego przek∏adu przed nieupraw-
nionym ujawnieniem.”;

23) w art. 159 uchyla si´ § 1;
24) art. 160 otrzymuje brzmienie:

„art. 160. Strony mogà ˝àdaç sprostowania lub uzupe∏nienia protoko∏u oraz prze-
k∏adu zapisu dêwi´ku. ˚àdanie sprostowania lub uzupe∏nienia protoko∏u mo˝e byç
zg∏oszone nie póêniej ni˝ na nast´pnym posiedzeniu, a jeÊli idzie o protokó∏ roz-
prawy, po której zamkni´ciu nastàpi∏o wydanie wyroku – dopóki akta sprawy znaj-
dujà si´ w sàdzie. ˚àdanie sprostowania lub uzupe∏nienia przek∏adu zapisu dêwi´-
ku mo˝e byç zg∏oszone w terminie tygodniowym od dnia otrzymania przek∏adu. Od
zarzàdzenia przewodniczàcego strony mogà odwo∏aç si´ do sàdu w terminie tygo-
dniowym od dor´czenia im zarzàdzenia.”;

25) w art. 163 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Je˝eli kodeks przewiduje grzywn´ bez okreÊlenia jej wysokoÊci, grzywn´ wy-
mierza si´ w kwocie do dwudziestu tysi´cy z∏otych. Grzywny Êciàga si´ w drodze
egzekucji sàdowej na rzecz Skarbu Paƒstwa.”;

26) w art. 168 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Je˝eli strona nie dokona∏a w terminie czynnoÊci procesowej bez swojej winy,
sàd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.”;

27) w art. 169 dodaje si´ § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Postanowienie w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu mo˝e byç wy-
dane na posiedzeniu niejawnym.”;

28) w art. 171 otrzymuje brzmienie:
„Art. 171. Spóêniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie
terminu sàd odrzuca”;
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29) w art. 177 § 1: 
a) uchyla si´ pkt 5;
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) je˝eli na skutek braku lub wskazania z∏ego adresu powoda albo niewskazania
przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego nie mo˝na nadaç spra-
wie dalszego biegu.”;

30) art. 178 otrzymuje brzmienie:
„Art. 178. Sàd mo˝e zawiesiç post´powanie na zgodny wniosek stron tylko raz
w toku post´powania.”;

31) w art. 180 uchyla si´ § 2;
32) w art. 181 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w wypadku zawieszenia na wniosek obu stron – nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie
trzech miesi´cy od zawieszenia, je˝eli strony we wniosku o zawieszenie nie ozna-
czy∏y d∏u˝szego terminu.”;

33) w art. 182 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Sàd umarza post´powanie zawieszone na zgodny wniosek stron lub na wnio-
sek spadkobiercy, jak równie˝ z przyczyn wskazanych w art. 177 § 1 pkt 6, je˝eli
wniosek o podj´cie post´powania nie zosta∏ zg∏oszony w ciàgu roku od daty posta-
nowienia o zawieszeniu. Ponadto sàd umorzy post´powanie w razie stwierdzenia
braku nast´pcy prawnego strony, która utraci∏a zdolnoÊç sàdowà, a w ka˝dym razie
po up∏ywie roku od daty postanowienia o zawieszeniu z tej przyczyny. Sàd tak˝e
umorzy post´powanie w razie Êmierci strony oraz zawieszone z przyczyny wskaza-
nej w art. 174 § 1 pkt 2 po up∏ywie lat pi´ciu od daty postanowienia o zawieszeniu.”;

34) w art. 1838 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje si´ w sprawach rozpoznawanych w post´powaniu
nakazowym”;

35) w art. 193:
a) po § 2 dodaje si´ § 21 w brzmieniu:
„§ 21. Z wyjàtkiem spraw o roszczenia alimentacyjne oraz o naprawienie szkody wy-
rzàdzonej czynem niedozwolonym, zmiana powództwa mo˝e byç dokonana jedy-
nie w piÊmie procesowym; art. 187 stosuje si´ odpowiednio.”
b) uchyla si´ § 4;

36) w art. 194 uchyla si´ § 3;
37) uchyla si´ art. 196;
38) art. 206 otrzymuje brzmienie:

„Art. 206 § 1. Przewodniczàcy zarzàdza dor´czenie pozwu i stosownie do potrze-
by wyznacza termin rozprawy oraz s´dziego sprawozdawc´.
§ 2. RównoczeÊnie z dor´czeniem pozwu poucza si´ pozwanego o:
1) czynnoÊciach procesowych, które mo˝e lub powinien podjàç, jeÊli nie uznaje

˝àdania pozwu w ca∏oÊci lub w cz´Êci, w szczególnoÊci o mo˝liwoÊci lub
obowiàzku wniesienia odpowiedzi na pozew, w tym o obowiàzujàcych w
tym zakresie wymaganiach co do terminu i formy, lub przedstawienia swoich
wniosków, twierdzeƒ i dowodów na rozprawie, 

2) skutkach niepodj´cia takich czynnoÊci, w szczególnoÊci mo˝liwoÊci wydania
przez sàd wyroku zaocznego, w tym na posiedzeniu niejawnym, i warunkach
jego wykonalnoÊci oraz obcià˝enia pozwanego kosztami post´powania, 
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3) mo˝liwoÊci ustanowienia przez pozwanego pe∏nomocnika procesowego i bra-
ku obowiàzkowego zast´pstwa przez adwokata lub radc´ prawnego.”; 

39) w art. 207:
a) § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„§ 2. Przed wyznaczeniem rozprawy przewodniczàcy mo˝e zarzàdziç z∏o˝enie od-
powiedzi na pozew w terminie dwutygodniowym od otrzymania pozwu.
§ 3. W odpowiedzi na pozew pozwany powinien przedstawiç zarzuty, które pod ry-
gorem ich utraty nale˝y zg∏osiç przed wdaniem si´ w spór, a tak˝e pozosta∏e za-
rzuty przeciwko ˝àdaniu pozwu oraz wszystkie okolicznoÊci faktyczne i dowody na
ich potwierdzenie.”;
b) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Przewodniczàcy mo˝e przed pierwszà rozprawà zarzàdziç wymian´ przez
strony dalszych pism przygotowawczych, przy czym oznaczy porzàdek sk∏adania
pism, termin, w którym pisma nale˝y z∏o˝yç i okolicznoÊci, które majà byç wyja-
Ênione. W toku sprawy wymian´ pism mo˝e zarzàdziç sàd.”;

40) po art. 217 dodaje si´ art. 2171 w brzmieniu:
„Art. 2171 § 1. Przewodniczàcy mo˝e zobowiàzaç strony do z∏o˝enia w wyznaczo-
nym terminie pism procesowych, w których strony obowiàzane b´dà do powo∏ania
wszystkich dalszych twierdzeƒ, zarzutów i dowodów pod rygorem utraty prawa po-
wo∏ywania ich w toku dalszego post´powania.
§ 2. OkolicznoÊci faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe niepowo∏ane w pismach
procesowych, o których mowa w § 1, mogà byç powo∏ane w dalszym toku post´-
powania jedynie wówczas, gdy strona wyka˝e, ˝e ich powo∏anie w wyznaczonym
terminie nie by∏o mo˝liwe albo ˝e potrzeba ich powo∏ania wynik∏a póêniej.”;

41) art. 232 otrzymuje brzmienie:
„Art. 232. Strony sà obowiàzane wskazywaç dowody dla stwierdzenia faktów,
z których wywodzà skutki prawne. Wniosek o przeprowadzenie dowodu powinien
zawieraç wskazanie Êrodka dowodowego oraz dok∏adne oznaczenie faktów, które
za jego pomocà majà byç stwierdzone. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach sàd mo˝e dopuÊciç dowód niewskazany przez stron´.”;

42) w art. 235 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1 i dodaje si´ § 2 – 4 w brzmieniu:
„§ 2. Je˝eli charakter dowodu si´ temu nie sprzeciwia, sàd orzekajàcy mo˝e posta-
nowiç, ˝e jego przeprowadzenie nastàpi przy u˝yciu urzàdzeƒ technicznych umo˝-
liwiajàcych dokonanie tej czynnoÊci na odleg∏oÊç. Sàd wezwany bierze udzia∏
w przeprowadzeniu dowodu przez sàd orzekajàcy.
§ 3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje urzàdzeƒ
i Êrodków technicznych umo˝liwiajàcych przeprowadzenie dowodu na odleg∏oÊç, za-
sady korzystania z tego rodzaju Êrodków, jak równie˝ sposób przechowywania, od-
twarzania i kopiowania zapisów dokonanych podczas jego przeprowadzenia, majàc
na wzgl´dzie koniecznoÊç w∏aÊciwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu lub dêwi´-
ku przed utratà dowodu, jego zniekszta∏ceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.
§ 4. CzynnoÊci sàdu wezwanego, o których mowa w § 2 mo˝e wykonywaç tak˝e
referendarz sàdowy.”;

43) w art. 236 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1 i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:
„§ 2. Postanowienie w przedmiocie przeprowadzenia dowodu mo˝e zapaÊç na po-
siedzeniu niejawnym”;
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44) w art. 240 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Sàd nie jest zwiàzany swym postanowieniem dowodowym i mo˝e je stosow-
nie do okolicznoÊci uchyliç lub zmieniç.”;

45) art. 256 otrzymuje brzmienie:
„Art. 256. Dokument w j´zyku obcym powinien byç z∏o˝ony ∏àcznie z t∏umacze-
niem na j´zyk polski. Sàd mo˝e za˝àdaç, aby dokument zosta∏ prze∏o˝ony przez
t∏umacza przysi´g∏ego.”;

46) art. 274 otrzymuje brzmienie:
„Art. 274. § 1. Za nieusprawiedliwione niestawiennictwo sàd ska˝e osob´ we-
zwanà w charakterze Êwiadka na grzywn´, po czym wezwie jà powtórnie, a w razie
ponownego niestawiennictwa ska˝e jà na ponownà grzywn´ i mo˝e zarzàdziç jej
przymusowe sprowadzenie.
§ 2. Przepis paragrafu poprzedzajàcego stosuje si´ odpowiednio do osoby wezwa-
nej w charakterze Êwiadka, która oddali∏a si´ bez zezwolenia przewodniczàcego.”;

47) uchyla si´ art. 279;
48) art. 299 otrzymuje brzmienie:

„Art. 299. Je˝eli po wyczerpaniu Êrodków dowodowych lub w ich braku pozosta∏y
niewyjaÊnione fakty istotne dla rozstrzygni´cia sprawy, sàd dla wyjaÊnienia tych
faktów mo˝e zarzàdziç dowód z przes∏uchania stron.”;

49) uchyla si´ art. 303;
50) art. 304 otrzymuje brzmienie:

„Art. 304. Przed przystàpieniem do przes∏uchania sàd uprzedza strony o odpowie-
dzialnoÊci karnej za z∏o˝enie fa∏szywych zeznaƒ oraz odbiera przyrzeczenie. Poza
tym do przes∏uchania stron i sk∏adania przyrzeczenia stosuje si´ odpowiednio
przepisy dotyczàce Êwiadków, z wyjàtkiem przepisów o Êrodkach przymusowych.”;

51) po art. 308 dodaje si´ art. 3081 w brzmieniu:
„Art. 3081. Za zgodà stron sàd mo˝e odstàpiç od przeprowadzenia dowodu ze
Êwiadka poprzestajàc na ujawnieniu z∏o˝onych przez niego pisemnych wyjaÊnieƒ
z podpisem urz´dowo poÊwiadczonym.”;

52) w art. 326 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„§ 1. Og∏oszenie wyroku powinno nastàpiç na posiedzeniu, na którym zamkni´to
rozpraw´. Jednak˝e w sprawie zawi∏ej sàd mo˝e odroczyç og∏oszenie wyroku na
czas do dwóch tygodni. W postanowieniu o odroczeniu sàd powinien wyznaczyç
termin og∏oszenia wyroku i og∏osiç go niezw∏ocznie po zamkni´ciu rozprawy. Po-
nowne odroczenie og∏oszenia wyroku jest niedopuszczalne.
§ 2. Og∏oszenie wyroku nast´puje na posiedzeniu jawnym. NieobecnoÊç stron nie
wstrzymuje og∏oszenia. Je˝eli og∏oszenie by∏o odroczone, mo˝e go dokonaç sam
przewodniczàcy lub s´dzia sprawozdawca.”;

53) w art. 339:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Sàd mo˝e wydaç wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany,
w wypadku, o którym mowa w art. 207 § 2, nie z∏o˝y∏ odpowiedzi na pozew.”;
b) po § 1 dodaje si´ § 11 w brzmieniu:
„§ 11. Je˝eli pozwany nie z∏o˝y∏ odpowiedzi na pozew i nie stawi∏ si´ na posiedze-
nie wyznaczone na rozpraw´ albo mimo stawienia si´ nie bierze udzia∏u w rozpra-
wie, sàd wyda wyrok zaoczny.”;
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c) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W tych wypadkach przyjmuje si´ za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicz-
noÊciach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych dor´-
czonych pozwanemu przed rozprawà, chyba ˝e budzà one uzasadnione wàtpliwo-
Êci albo zosta∏y przytoczone w celu obejÊcia prawa.”;
d) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Wyrok, o którym mowa w § 1, wià˝e sàd od chwili podpisania sentencji.”;

54) w art. 346 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Na wniosek pozwanego sàd zawiesi rygor natychmiastowej wykonalnoÊci
nadany wyrokowi zaocznemu, je˝eli wyrok ten zosta∏ wydany z naruszeniem prze-
pisów o dopuszczalnoÊci jego wydania albo je˝eli pozwany uprawdopodobni, ˝e
niez∏o˝enie odpowiedzi na pozew oraz jego niestawiennictwo na rozprawie by∏o
niezawinione, a przedstawione w sprzeciwie okolicznoÊci wywo∏ujà wàtpliwoÊci co
do zasadnoÊci wyroku zaocznego. Zawieszajàc wykonalnoÊç wyroku, sàd mo˝e
zarzàdziç Êrodki zabezpieczenia w myÊl oddzia∏u poprzedzajàcego.”;

55) art. 348 otrzymuje brzmienie:
„Art. 348. Koszty rozprawy zaocznej i sprzeciwu ponosi pozwany, choçby nast´p-
nie wyrok zaoczny zosta∏ uchylony, chyba ˝e wyrok ten zosta∏ wydany z narusze-
niem przepisów o dopuszczalnoÊci jego wydania albo niez∏o˝enie odpowiedzi na
pozew i niestawiennictwo pozwanego na rozprawie by∏o niezawinione.”;

56) uchyla si´ art. 3701;
57) art. 374 otrzymuje brzmienie

„Art. 374. Sàd drugiej instancji mo˝e rozpoznaç spraw´ na posiedzeniu niejaw-
nym w razie cofni´cia pozwu, cofni´cia apelacji albo je˝eli zachodzi niewa˝noÊç
post´powania.”;

58) w art. 394 w § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) zwrot kosztów, okreÊlenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu,
wymiar op∏aty, zwrot op∏aty lub zaliczki, obcià˝enie kosztami sàdowymi, je˝eli stro-
na nie sk∏ada Êrodka zaskar˝enia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie
zap∏aty oraz wynagrodzenie bieg∏ego i nale˝noÊci Êwiadka;”;

59) po art. 3941 dodaje si´ art. 3942 w brzmieniu:
„Art. 3942. Na postanowienia sàdu drugiej instancji, których przedmiotem jest ska-
zanie Êwiadka, bieg∏ego, strony i osoby trzeciej na grzywn´, zarzàdzenie przymuso-
wego sprowadzenia i aresztowania Êwiadka oraz odmowa zwolnienia Êwiadka i bie-
g∏ego od grzywny i Êwiadka od przymusowego sprowadzenia, przys∏uguje za˝ale-
nie do innego równorz´dnego sk∏adu tego sàdu, z wyjàtkiem postanowieƒ wyda-
nych w wyniku rozpoznania za˝alenia na postanowienie sàdu pierwszej instancji.”;

60) w art. 395 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Akta sprawy wraz z za˝aleniem sàd pierwszej instancji przedstawia sàdowi
drugiej instancji po dor´czeniu za˝alenia stronie przeciwnej, a w wypadkach, gdy
ustawa przewiduje dor´czenie zaskar˝onego postanowienia tylko jednej ze stron
oraz w wypadkach wskazanych w art. 394 § 1 pkt 5 – niezw∏ocznie po z∏o˝eniu za-
˝alenia bez dor´czenia go stronie przeciwnej. Odpowiedê na za˝alenie mo˝e byç
wniesiona wprost do sàdu drugiej instancji w terminie tygodniowym od dor´czenia
za˝alenia.”;
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61) w art. 397:
a) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Do post´powania toczàcego si´ na skutek za˝alenia stosuje si´ odpowiednio
przepisy o post´powaniu apelacyjnym. Rozpoznanie za˝alenia na postanowienie
w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sàdowych lub cofni´cia takiego
zwolnienia oraz na∏o˝enia na stron´ obowiàzku uiszczenia kosztów i skazania na
grzywn´ nast´puje w sk∏adzie jednego s´dziego.”;
b) dodaje si´ § 3 i 4 w brzmieniu:
„§ 3. Postanowienie wydane po rozpoznaniu za˝alenia, które nie podlega∏o dor´-
czeniu stronie przeciwnej sàd drugiej instancji dor´cza z urz´du tylko stronie, któ-
ra wnios∏a za˝alenie.
§ 4. Przewodniczàcy w sàdzie drugiej instancji pozostawia bez rozpoznania za˝a-
lenie niedopuszczalne z mocy ustawy na postanowienie tego sàdu bàdê zarzàdze-
nie przewodniczàcego.”;

62) w art. 3986 uchyla si´ § 4;
63) w art. 436:

a) po § 1 dodaje si´ § 11- 14 w brzmieniu:
„§ 11. Je˝eli ma∏˝onkowie majà wspólne ma∏oletnie dzieci, sàd przed dor´czeniem
odpisu pozwu kieruje strony do mediacji. Przepisu art. 1838 § 2 zdanie 2 nie stosu-
je si´.
§ 12. Kierujàc strony do mediacji sàd wyznacza czas jej trwania na okres nie krót-
szy ni˝ miesiàc.
§ 13. Przewodniczàcy wyznacza rozpraw´ po up∏ywie terminu, o którym mowa w § 12.
§ 14. W przypadku, o którym mowa w § 1? sàd, na wniosek strony, mo˝e zaniechaç
skierowania stron do mediacji, je˝eli stawiennictwo jednej z nich napotyka trudne
do przezwyci´˝enia przeszkody. Postanowienie w tym przedmiocie zapada na po-
siedzeniu niejawnym. W razie zaniechania skierowania stron do mediacji przewod-
niczàcy wyznacza rozpraw´.”;
b) uchyla si´ § 3,
c) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Je˝eli strony nie uzgodni∏y osoby mediatora, sàd kieruje je do sta∏ego media-
tora posiadajàcego wiedz´ teoretycznà, w szczególnoÊci posiadajàcego wykszta∏-
cenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiej´tnoÊci
praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.”;
(...)

68) art. 5702 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5702. W sprawie, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, sàd mo˝e skie-
rowaç uczestników do mediacji. Przedmiotem mediacji mo˝e byç tak˝e okreÊlenie
sposobu wykonywania w∏adzy rodzicielskiej. Je˝eli uczestnicy post´powania nie
uzgodnili osoby mediatora, sàd kieruje ich do mediacji prowadzonej przez sta∏ego
mediatora, o którym mowa w art. 436 § 4.”;

(...)
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Informacja dla Autorów

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

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

Materia∏y wraz z dyskietkà nale˝y przesy∏aç na adres: Redakcja kwartalnika
Rodzina i Prawo, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa lub pocztà elektro-
nicznà na adres e-mail: redakcja@ibdna.pl

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