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ARTYKU¸Y
Miros∏aw Nazar

Zakres legitymacji czynnej w sprawach o wzruszenie
ojcostwa – uwagi na marginesie skargi konstytucyjnej
I. Do Trybuna∏u Konstytucyjnego wp∏yn´∏a dotychczas nierozpoznana
skarga, o stwierdzenie niezgodnoÊci art. 80 i art. 81 kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 oraz art. 72 ust. 1 zd. 1 w zwiàzku
z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP w zakresie, w jakim wy∏àczajà prawo m´˝czyzny
b´dàcego biologicznym ojcem dziecka do dochodzenia uniewa˝nienia uznania dziecka, dokonanego przez m´˝czyzn´ nie b´dàcego biologicznym ojcem
dziecka (sprawa SK 20/05) 1.
Poczynajàc od wejÊcia w ˝ycie nowelizacji art. 84 k.r.o. dokonanej ustawà
z dnia 17 czerwca 2004 r. 2, prawo ojca do ustalenia wi´zi filiacyjnej mo˝e
zostaç zrealizowane przez samodzielne powództwo o ustalenie ojcostwa3.
Realizacj´ tego prawa nadal jednak mo˝e wykluczyç matka, wyra˝ajàc zgod´
na uznanie dziecka przez innego m´˝czyzn´.
Nasuwa si´ pytanie, czy za uwzgl´dnieniem wskazanej wy˝ej skargi konstytucyjnej nie przemawia rozstrzygni´cie Trybuna∏u Konstytucyjnego zawarte
w wyroku z 28 kwietnia 2003 r. (K 18/02). Trybuna∏ dokonywa∏ ustaleƒ w innej
jednak sytuacji prawnej domniemanego ojca, a mianowicie takiego, który –
przed nowelizacjà art. 84 k.r.o. – nie móg∏ uznaç dziecka ze wzgl´du na sprzeciw matki dziecka i zarazem nie mia∏ legitymacji do wszcz´cia procesu o ustalenie ojcostwa. Nie sà identyczne dwie sytuacje m´˝czyzny uwa˝ajàcego si´
za biologicznego ojca dziecka, z których jedna polega na braku zgody matki
dziecka na jego uznanie przez ojca, zaÊ druga – na ustaleniu w trybie uznania
ojcostwa innego m´˝czyzny za zgodà matki dziecka. W pierwszej sytuacji stan
cywilny dziecka nie jest jeszcze w pe∏ni ukszta∏towany (ustalone tylko macierzyƒstwo) i domniemany ojciec ma mo˝liwoÊç ustalenia ojcostwa w trybie
sàdowym (art. 84 k.r.o.). W sytuacji drugiej – stan cywilny dziecka zostaje ustalony w sposób prawem przewidziany (art. 72 k.r.o.). Jego kwestionowanie,
a nast´pnie ustalenie na nowo powinno byç dopuszczalne, ale wyjàtkowo i wy1

2

3

Informacja o skardze znajduje si´ na stronach internetowych Trybuna∏u Konstytucyjnego (http://www.
trybunal. gov. pl/Sprawy/sprawyTK/sprawy2_2005. htm)
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 162,
poz. 1691.
Zob. K. Pietrzykowski, Legitymacja czynna m´˝czyzny w procesach o pochodzenie dziecka
(ze szczególnym uwzgl´dnieniem procesów o ustalenie ojcostwa), Rodzina i Prawo 1/2006, s. 16-23.
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∏àcznie w granicach i na zasadach racjonalnie prawem ustalonych i tylko
w sposób nie godzàcy w konstytucyjnie chronione wartoÊci, takie jak dobro
dziecka, dobro rodziny, ˝ycie prywatne i rodzinne. Wskazane wymogi spe∏niajà unormowania zawarte w przepisach kwestionowanych w skardze (zob.
art. 80, 81 k.r.o.) oraz w art. 86 k. r. o, który prokuratorowi przyznaje czynnà legitymacj´ do wszcz´cia procesu o zaprzeczenie pochodzenia dziecka.
II. Zasadà w sprawach o prawa stanu cywilnego jest uznanie czynnej legitymacji do wszcz´cia post´powania po stronie tych osób, których interes
prawny w uzyskaniu odpowiedniego rozstrzygni´cia jest osobisty i bezpoÊredni, chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej. Chodzi o to mianowicie, by
w sfer´ stosunków ÊciÊle osobistych, a do takich niewàtpliwie nale˝y wi´ê ∏àczàca dziecko i jego rodziców, wyznaczajàca stan cywilny (rodzinny), nie mog∏y ingerowaç osoby niezwiàzane lub luêno tylko zwiàzane z osobami bezpoÊrednio zainteresowanymi4.
Przyznanie osobom wyra˝ajàcym jedynie subiektywne przekonanie, ˝e ∏àczy je wi´ê biologiczna z okreÊlonymi innymi osobami, prawa do kwestionowania stanu cywilnego tych osób, ustalonego w sposób prawem przewidziany,
stwarza∏oby zagro˝enie dla takich wartoÊci, jak stabilnoÊç stosunków rodzinnych, prywatnoÊç, dobro rodziny, dobro dziecka. Takie niebezpieczeƒstwo
by∏oby w szczególnoÊci nast´pstwem stworzenia prawnych instrumentów weryfikacji przekonania rzekomego ojca o istnieniu biologicznej wi´zi pokrewieƒstwa z dzieckiem, w stosunku do którego ojcostwo innego m´˝czyzny zosta∏o
ustalone w trybie uznania albo na podstawie domniemania ojcostwa m´˝a
matki dziecka. Ustawodawca zasadnie wi´c ograniczy∏ kràg osób uprawnionych do dochodzenia uniewa˝nienia uznania i zaprzeczenia ojcostwa, wykluczajàc z niego osoby poÊrednio tylko zainteresowane zaprzeczeniem stanu
cywilnego dziecka i zarazem – stanu cywilnego m´˝czyzny, którego ojcostwo
w sposób prawem przewidziany zosta∏o ustalone.
Uznanie powo∏anej na wst´pie skargi za uzasadnionà oznacza∏oby akceptacj´ dopuszczalnoÊci kwestionowania cudzego ojcostwa, prawnie ustalonego, przez m´˝czyzn´, który wyra˝a jedynie przekonanie o swoim ojcostwie
biologicznym, nie dowiedzionym wszak w chwili wszcz´cia procesu o zaprzeczenie cudzego stanu cywilnego. Dopiero po skutecznym podwa˝eniu uznania
m´˝czyzna ten móg∏by (ale nie musia∏by) wystàpiç o ustalenie swego ojcostwa, a pozytywny wynik procesu nie by∏by z góry przesàdzony.
Ustawa nie mo˝e nikomu zamykaç drogi sàdowej dochodzenia naruszonych
wolnoÊci i praw (art. 77 ust. 2 Konstytucji) i prawa do sàdu (art. 45 ust. 1 Konstytucji), ale dotyczy to tylko takich sytuacji, w których istnieje stan naruszenia
4

6

Zob. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2006, s. 59 i n.
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wolnoÊci lub prawa. Taki stan zaÊ nie powstaje, gdy m´˝czyzna majàcy tylko
przeÊwiadczenie o swoim biologicznym ojcostwie twierdzi, ˝e aczkolwiek
w sposób prawem przewidziany, to niezgodnie z prawdà ustalone zosta∏o ojcostwo innego m´˝czyzny. Sprzeczne bowiem z za∏o˝eniem o racjonalnoÊci prawodawcy (ustrojodawcy i ustawodawcy) by∏oby twierdzenie, ˝e m´˝czyzna majàcy subiektywne poczucie swego biologicznego ojcostwa zostaje bezzasadnie
pozbawiony mo˝liwoÊci dochodzenia swoich praw stanu cywilnego, gdy ustalone zosta∏o – w sposób prawem przewidziany – ojcostwo innego m´˝czyzny.
On bowiem takich praw ju˝ nie ma, gdy˝ ustawodawca zasadnie przyjà∏ roz∏àcznoÊç sposobów ustalenia ojcostwa i niepodzielnoÊç stanu cywilnego (z uzasadnionym odst´pstwem w wypadku przysposobienia niepe∏nego i pe∏nego).
Odmienne unormowanie niebezpiecznie narusza∏oby pewnoÊç prawa i stabilnoÊç wi´zi rodzinnych, „(...) które nie mogà byç podwa˝ane w sposób dowolny, w jakimkolwiek post´powaniu i w jakimkolwiek czasie”, jak w szczególnoÊci
stwierdzi∏ Trybuna∏ Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z 12.11.2002 r.
(SK 40/01). Trybuna∏ zwróci∏ równie˝ uwag´, powo∏ujàc si´ na doktryn´ prawa,
˝e ograniczenia kwestionowania ustalonej prawnie filiacji dziecka stanowià
„instytucjonalne, szczególne i zarazem konieczne, z punktu widzenia interesów
samego dziecka, odst´pstwo od zasady prawdy obiektywnej”.
Uznanie zasadnoÊci skargi ra˝àco godzi∏oby w takie wartoÊci, jak stabilnoÊç
stanu cywilnego, ˝ycie prywatne i rodzinne, bo konsekwentnie nale˝a∏oby dopuÊciç kwestionowanie prawnego ojcostwa wynikajàcego zarówno z uznania
dziecka, jak i domniemania pochodzenia dziecka od m´˝a matki – w obu wypadkach – nie tylko przez prokuratora, lecz równie˝ przez m´˝czyzn´ wyra˝ajàcego przekonanie o swoim biologicznym ojcostwie.
III. Trybuna∏ Konstytucyjny w wyroku z 28. 04. 2003 r. (K 18/02) uzna∏, ˝e
Konstytucja nie zawiera wprost ˝adnej regulacji odnoszàcej si´ do korelacji
mi´dzy zasadà ochrony dobra dziecka i prawem rodzica biologicznego do dochodzenia ustalenia pochodzenia dziecka zgodnie z rzeczywistoÊcià biologicznà, ani nie ustanawia bezpoÊrednio prawa do ustalenia pochodzenia zgodnie
z wi´zià biologicznà. Dobro dziecka, wed∏ug Trybuna∏u, stanowi swoistà konstytucyjnà klauzul´ generalnà, której rekonstrukcja powinna si´ odbywaç
poprzez odwo∏anie do aksjologii konstytucyjnej i ogólnych za∏o˝eƒ systemowych, a nakaz ochrony dobra dziecka stanowi podstawowà, nadrz´dnà zasad´ polskiego systemu prawa rodzinnego; jest wartoÊcià, która determinuje
kszta∏t innych rozwiàzaƒ instytucjonalnych.
Jednym z elementów konstytuujàcych poj´cie dobra dziecka jest prawid∏owe ukszta∏towanie wi´zi filiacyjnych. Jednak prymat rodziny naturalnej i wi´zi
biologicznej jako podstawy kszta∏towania stosunków rodzinnych nie ma charakteru bezwzgl´dnego. Musi mianowicie ustàpiç takim wartoÊciom, jak:
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bliskoÊç i stabilnoÊç relacji rodzinnych, bezpieczeƒstwo dziecka, godziwe warunki wychowania i rozwoju etc. W pewnych warunkach i okolicznoÊciach dobro dziecka wymaga odwo∏ania si´ do przes∏anek kszta∏towania relacji rodzinnych innych, ni˝ wi´ê biologiczna i uzasadnia udzielenie ochrony stosunkom
rodzinnym opartym na przysposobieniu, pieczy zast´pczej w rodzinie zast´pczej lub tak˝e na ustabilizowanych relacjach rodzinnych, ustalonych niezgodnie z prawdà biologicznà, które jednak nie powinny byç prawnie wzruszane.
Poniewa˝ bezwzgl´dne dà˝enie do prymatu rodziny naturalnej mog∏oby niekiedy odbywaç si´ kosztem dobra dziecka, Trybuna∏ Konstytucyjny zasadnie
uzna∏, ˝e nie istnieje bezwzgl´dny obowiàzek respektowania zarówno przez
ustawodawc´, jak i organy stosujàce prawo, wi´zi biologicznej mi´dzy prawnym ojcem dziecka a dzieckiem, który implikowa∏by np. koniecznoÊç ka˝dorazowej ingerencji w istniejàce stosunki rodzinne w razie twierdzenia, i˝ kto inny
jest ojcem biologicznym.
Trybuna∏ Konstytucyjny zwróci∏ uwag´, ˝e jednà z fundamentalnych wartoÊci podlegajàcych ochronie konstytucyjnej jest dobro rodziny. Ustawodawca
dà˝y wi´c – co jest szczególnie widoczne w unormowaniach k.r.o. – do zapewnienia stabilnoÊci istniejàcych stosunków rodzinnych z uwagi na zapewnienie
prawid∏owego rozwoju ma∏oletnich dzieci. Trybuna∏ Konstytucyjny przypomnia∏, i˝ taki kszta∏t regulacji uzna∏ za w∏aÊciwy tak˝e w wyroku z 12.11.2002 r.
(SK 40/01) ze wzgl´du na koniecznoÊç respektowania niezwykle istotnej
w unormowaniach stanu cywilnego zasady bezpieczeƒstwa i pewnoÊci prawa.
WartoÊci te majà bowiem szczególnie istotne znaczenie dla stabilizacji wi´zi
rodzinnych, które nie powinny byç podwa˝ane w sposób dowolny, w jakimkolwiek post´powaniu i w jakimkolwiek czasie. Prawodawca dopuszcza wi´c
istnienie sytuacji, w której treÊç aktu stanu cywilnego jest niezgodna z prawdà
materialnà.
Zdaniem Trybuna∏u, ograniczenia kwestionowania ustalonej prawnie filiacji
dziecka stanowià instytucjonalne, szczególne i zarazem konieczne, z punktu widzenia interesów samego dziecka, odst´pstwa od zasady prawdy obiektywnej.
Zasada prymatu ustalenia oraz ochrony ojcostwa biologicznego nie ma na
gruncie legis latae – w tym przepisów konstytucyjnych (np. art. 47) – bezwzgl´dnego pierwszeƒstwa i nie podlega nieograniczonej ochronie. Trybuna∏ Konstytucyjny zwraca uwag´ na rysujàcy si´ tu konflikt dwu tendencji – jednej – do zapewnienia zgodnoÊci stanu cywilnego z tzw. prawdà biologicznà i drugiej – do
zapewnienia stabilnoÊci stosunkom rodzinnym. Prawa rodziców biologicznych
nie podlegajà bezwzgl´dnej ochronie konstytucyjnej. WartoÊcià, która wymusza
i zakreÊla granice tej ochrony jest dobro dziecka i dobro rodziny.
Uznanie dziecka jako alternatywna forma kszta∏towania praw stanu cywilnego w stosunku do sàdowego ustalenia ojcostwa nie opiera si´ na post´powaniu dowodowym. Nie jest poprzedzone ustaleniami umo˝liwiajàcymi weryfi-

8

Rodzina i Prawo Nr 1 (4) 2007

Zakres legitymacji czynnej...

kacj´ oÊwiadczenia m´˝czyzny o uznaniu i oÊwiadczenia matki o wyra˝eniu
lub niewyra˝eniu zgody na uznanie. Natura prawna instytucji uznania sprawia,
˝e przes∏ankà wa˝noÊci aktu uznania nie jest zgodnoÊç z prawdà biologicznà
z∏o˝onych oÊwiadczeƒ. Uznanie dokonane przez m´˝czyzn´ nie b´dàcego
biologicznym ojcem dziecka mo˝e zostaç podwa˝one jedynie w bardzo
wàskim zakresie, co oznacza ˝e uznanie mo˝e okazaç si´ w pe∏ni skuteczne
i niepodwa˝alne tak˝e w stosunku do m´˝czyzny, którego nie wià˝e z dzieckiem wi´ê biologicznego pokrewieƒstwa. Trybuna∏ Konstytucyjny trafnie stwierdzi∏, ˝e takie ukszta∏towanie instytucji uznania jest „podyktowane koniecznoÊcià respektowania interesu dziecka i rodziny”. Uznanie bowiem powinno
prowadziç do powstania trwa∏ych, stabilnych skutków prawnych, poniewa˝
„dobro dziecka wymaga, aby raz ustalony jego stan cywilny nie ulega∏
zmianom, które w dodatku by∏yby zale˝ne od mogàcego ulegaç zmianom stanowiska m´˝czyzny, który dokona∏ uznania”.
Tym bardziej wi´c stanowczo nale˝y odrzuciç twierdzenie, ˝e m´˝czyênie
b´dàcemu biologicznym ojcem dziecka (a w istocie – wyra˝ajàcemu tylko przekonanie o swym biologicznym ojcostwie) przys∏uguje konstytucyjnie chronione
prawo do uniewa˝nienia uznania dziecka, którego dokona∏ inny m´˝czyzna nie
b´dàcy biologicznym ojcem, prawo jakoby nierespektowane w unormowaniach
k.r.o., które restryktywnie okreÊlajà podmiotowe i przedmiotowe przes∏anki dochodzenia uniewa˝nienia uznania dziecka (art. art. 80 i 81 k.r.o.). Ojcostwo m´˝czyzny podwa˝ajàcego uznanie dokonane przez innego m´˝czyzn´ nie by∏oby
wszak potwierdzone w chwili wszcz´cia procesu o uniewa˝nienie uznania. Nawet jednak w procesie o uniewa˝nienie uznania ojcostwo powoda nie by∏oby
przedmiotem dowodu, gdy˝ proces zmierza∏by wy∏àcznie do podwa˝enia prawnie ustalonego ojcostwa innego m´˝czyzny, pozwanego w sprawie. Dopiero po
uniewa˝nieniu uznania powód móg∏by (ale nie musia∏by) wystàpiç z kolejnym
powództwem o ustalenie swojego ojcostwa (art. 84 § 1 k.r.o.). Sugerowany
w skardze sposób zagwarantowania ochrony poczuciu biologicznego ojcostwa
przez dopuszczenie dochodzenia zaprzeczenia stanu cywilnego innego m´˝czyzny i dziecka, w stosunku do którego stan cywilny tego m´˝czyzny zosta∏
ustalony, móg∏by ra˝àco naruszaç takie konstytucyjnie chronione wartoÊci, jak:
dobro dziecka, dobro rodziny, ˝ycie prywatne i rodzinne.
Uznanie zasadnoÊci wskazanej na wst´pie skargi musia∏oby konsekwentnie
prowadziç do ustalenia, ˝e rzekomy ojciec dziecka ˝ywiàcy przekonanie
o swym biologicznym ojcostwie powinien mieç tak˝e prawo do zaprzeczenia
ojcostwa innego m´˝czyzny, które zosta∏o ustalone w trybie domniemania pochodzenia dziecka od m´˝a jego matki. Takie jednak rozstrzygni´cie doprowadzi∏oby do skutków nie dajàcych si´ w ˝aden sposób pogodziç z interesem
dziecka oraz rodziny oraz obowiàzujàcymi we wspó∏czesnym spo∏eczeƒstwie
normami moralnymi i regu∏ami obyczajowymi.
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Wskazane wy˝ej wartoÊci sà i powinny byç chronione tak˝e w prawie europejskim. Warto przytoczyç fragment komentarza do zasady 11 dotyczàcej
wzruszenia ojcostwa, sformu∏owanej w raporcie ekspertów Rady Europy na temat zasad ustalania i konsekwencji prawnych rodzicielstwa. „(...) Nadto, prawo
mo˝e zabroniç zaprzeczania rodzicielstwa, albo w∏aÊciwe w∏adze mogà, odmówiç wydania polecenia przeprowadzenia genetycznych badaƒ krwi z uwagi
na zabezpieczenie zwiàzków rodzinnych i stabilnoÊci statusu prawnego, poprzestajàc na zastosowaniu domniemania, np. wówczas, gdy ˝onaty m´˝czyzna jest uwa˝any za ojca dziecka swej ˝ony. W tym wzgl´dzie, przypomina si´,
˝e Europejska Komisja Praw Cz∏owieka uzna∏a, i˝ odmowa wydania przez sàd
angielski nakazu przeprowadzenia testu DNA dla upewnienia si´, czy dziecko
by∏o rzeczywiÊcie dzieckiem m´˝czyzny, który zawsze by∏ uwa˝any za jego
ojca, nie by∏a brakiem poszanowania ˝ycia prywatnego tego˝ m´˝czyzny. Odmowa oparta by∏a na przekonaniu, ˝e interes dziecka by∏ nieroz∏àcznie zwiàzany z jednostkà rodzinnà, w której si´ wychowywa∏o i ˝e ryzyko zachwiania
stabilnoÊci tej rodziny w efekcie badaƒ krwi by∏oby ze szkodà dla dziecka.
Komisja stan´∏a na stanowisku, ˝e istniejà uzasadnione powody zachowania
stabilnoÊci prawnej i bezpieczeƒstwa zwiàzków rodzinnych, by Umawiajàce si´
Paƒstwa zastosowa∏y „domniemanie prawne”, zgodnie z którym ˝onatego
m´˝czyzn´ uwa˝a si´ za ojca dzieci jego ˝ony, a dozwolenie naruszenia zasady „domniemania” wymaga zaistnienia powa˝nej przyczyny”.5
Trzeba zwróciç tak˝e uwag´, ˝e powództwo o uniewa˝nienie uznania, które
móg∏by wytoczyç m´˝czyzna twierdzàcy arbitralnie bez uprzedniej jakiejkolwiek weryfikacji takiego twierdzenia, i˝ jest ojcem dziecka uznanego przez
innego m´˝czyzn´ stawa∏oby si´ nierzadko swoistym instrumentem szykany
i stanowi∏oby powa˝ne zagro˝enie dóbr osobistych osób, przeciwko którym
zosta∏oby wytoczone.
Trybuna∏ Konstytucyjny w powo∏ywanym ju˝ wielokrotnie wyroku z 28 kwietnia 2003 r. uzna∏, ˝e samo prawo m´˝czyzny do uznania dziecka pomimo sprzeciwu matki nie ma podstawy konstytucyjnej w art. 72 ust. 1 Konstytucji. Tym
bardziej nale˝y przyjàç, ˝e wskazane w skardze „prawo m´˝czyzny b´dàcego
biologicznym ojcem dziecka do dochodzenia uniewa˝nienia uznania dziecka,
dokonanego przez m´˝czyzn´ nie b´dàcego biologicznym ojcem dziecka”
równie˝ nie znajduje podstawy konstytucyjnej w art. 72. ust. 1 Konstytucji.
IV. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e poj´cie sprawy w rozumieniu art. 45 Konstytucji obejmuje prawo wszcz´cia post´powania zmierzajàcego do ustalenia stanu
cywilnego (tak Trybuna∏ Konstytucyjny w powo∏ywanym wy˝ej wyroku
5

Zob. Rodzina i Prawo 1/2006, s. 82 i nast. W komentarzu powo∏ane zosta∏y dwa orzeczenia: Europejskiej Komisji Praw Cz∏owieka w sprawie M. B. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu oraz Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka w sprawie X., Y. i Z. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu.
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z 28.04.2003 r.), a ustawa nie mo˝e nikomu zamykaç drogi sàdowej dochodzenia naruszonych wolnoÊci lub praw (art. 77 ust. 2 Konstytucji). Pomini´cie jednak w przepisach k.r.o. prawa domniemanego biologicznego ojca do wszcz´cia post´powania o uniewa˝nienie uznania dokonanego przez innego m´˝czyzn´ nie mo˝e byç uznane za niezgodne z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji. Jak bowiem wy˝ej wskazano, prawo takie nie mia∏oby oparcia w Konstytucji (art. 72 ust. 1). M´˝czyzna twierdzàcy, ˝e jest biologicznym ojcem dziecka uznanego przez innego m´˝czyzn´ nie ma uprawnienia do kwestionowania
cudzego stanu cywilnego (bez naruszenia w∏asnego), bo w zgodnych z Konstytucjà unormowaniach k.r.o. ustawodawca przyjà∏ zasad´ niepodzielnoÊci
stanu cywilnego (z uzasadnionym odst´pstwem w wypadku przysposobienia
niepe∏nego i pe∏nego) oraz uzna∏ roz∏àcznoÊç sposobów ustalenia ojcostwa.
Z chwilà wi´c ustalenia w sposób prawem przewidziany ojcostwa okreÊlonego
m´˝czyzny w stosunku do okreÊlonego dziecka, ˝aden inny m´˝czyzna nie ma
ju˝ prawa do dochodzenia swego ojcostwa w stosunku do tego samego dziecka. Tym bardziej nie powinno mu przys∏ugiwaç uprawnienie do kwestionowania wy∏àcznie cudzego stanu cywilnego (w rozwa˝anym wypadku – m´˝czyzny, który dziecko skutecznie i wa˝nie uzna∏ oraz samego uznanego dziecka)
w celu otwarcia sobie drogi do ewentualnego ustalenia swojego ojcostwa.
Gdyby co innego mia∏o wynikaç z art. 72 ust. 1 zd. 1 w zw. z art. 31
ust. 3 Konstytucji, to unicestwiona zosta∏aby nie tylko racjonalnoÊç roz∏àcznoÊci sposobów ustalania ojcostwa, lecz tak˝e – pewnoÊç prawa i stabilnoÊç wi´zi rodzinnych, które nie powinny byç podwa˝ane w sposób dowolny, w jakimkolwiek post´powaniu i w jakimkolwiek czasie, na co w szczególnoÊci zwróci∏
uwag´ Trybuna∏ Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z 12.11.2002 r.
(SK 40/01), którego fragmenty zosta∏y wy˝ej przytoczone.
Nale˝y zatem przyjàç, ˝e przepisy art. 80 i 81 k.r.o. nie przyznajàce m´˝czyênie, który uwa˝a si´ za biologicznego ojca dziecka uznanego skutecznie
przez innego m´˝czyzn´ prawa do kwestionowania ustalonego ojcostwa nie
sà niezgodne z postanowieniami Konstytucji.
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Post´powanie o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy
rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà w Êwietle
przepisów art. 5981 – 59813 k.p.c.
Post´powanie w sprawach o odebranie osób podlegajàcych w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcych pod opiekà uregulowane w artyku∏ach 5981 – 59813
k.p.c. wprowadzonych ustawà z dnia 19 lipca 2001 r. o zmianie ustawy k.p.c.,
ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sàdowych i egzekucji (Dz. U. nr 98 poz. 1069), która wesz∏a w ˝ycie 26
wrzeÊnia 2001 r., rozró˝nia dwa stadia tego post´powania:
• rozstrzygajàce
• wykonawcze.
Do pierwszego odnoszà si´ art. 5981 – 5985, do drugiego zaÊ 5986 – 59813
k.p.c. Wprawdzie ustawodawca w ca∏oÊci umieÊci∏ je w cz´Êci ustawy dotyczàcej post´powania nieprocesowego, opiekuƒczego-rozpoznawczego, trudno
jednak nie zauwa˝yç, ˝e przepisy art. 5986 – 59813 k.p.c. odnoszà si´ do czynnoÊci zwiàzanych z realizacjà orzeczenia sàdu.
W∏aÊnie z uwagi na usytuowanie w k.p.c. art. 5981 – 59813 w doktrynie spotykany jest poglàd, ˝e ca∏oÊç post´powania o odebranie osoby podlegajàcej
w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà nale˝y do post´powania rozpoznawczego. Przeciwnicy tego poglàdu zwracajà uwag´ nie na umiejscowienie przepisów, a na ich treÊç dotyczàcà wyraênych czynnoÊci wykonawczych
(realizacyjnych) w art. 5986 – 59813 k.p.c.
Z pewnoÊcià jednak te drugie nie nale˝à do post´powania egzekucyjnego
ani klauzulowego, poniewa˝ wy∏àczone zosta∏y z cz´Êci przepisów k.p.c.
poÊwi´conych post´powaniu egzekucyjnemu. Sà natomiast jednym z post´powaƒ opiekuƒczych, nale˝àcych do spraw z zakresu prawa rodzinnego
i opiekuƒczego, trybu nieprocesowego – regulujàcych czynnoÊci zwiàzane
z wykonaniem orzeczenia o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà.
Pierwszym stadium tego post´powania jest post´powanie opiekuƒcze toczàce si´ przed sàdem rodzinnym prowadzàce do wydania orzeczenia
w przedmiocie odebrania osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà, natomiast drugie zmierza do jego realizacji.
Jednak nie w ka˝dej takiej sprawie wdro˝one zostanie drugie (wykonawcze)
stadium. Uzale˝nione jest to, z jednej strony, od tego czy zobowiàzany, w sytuacji uwzgl´dnienia wniosku, dobrowolnie odda osob´, czy te˝ nie wykona

12

Rodzina i Prawo Nr 1 (4) 2007

Post´powanie o odebranie osoby...

na∏o˝onego na niego orzeczeniem sàdu obowiàzku oddania osoby, której post´powanie dotyczy, z drugiej zaÊ od inicjatywy uprawnionego, czyli z∏o˝enia
przez niego wniosku o przymusowe odebranie takiej osoby.
Istotne dla wykonania orzeczenia jest okreÊlenie jakiego rodzaju orzeczeniem i w jakiej sprawie obowiàzek oddania osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà, mo˝e byç na∏o˝ony.
Ustalenie katalogu takich orzeczeƒ mo˝liwe b´dzie przy uwzgl´dnieniu, ˝e
post´powanie o oddanie osoby mo˝e:
• stanowiç samodzielne post´powanie prowadzone przez sàd opiekuƒczy
w trybie nieprocesowym,
• stanowiç cz´Êç post´powania opiekuƒczego dotyczàcego w∏adzy rodzicielskiej, w tym tak˝e post´powania o zmian´ rozstrzygni´cia o w∏adzy zawartego w wyroku rozwodowym, o separacj´, czy o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa,
• staç si´ cz´Êcià post´powania w innej toczàcej si´ w procesie sprawie:
o rozwód, separacj´ lub uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa.
W praktyce mo˝liwe b´dzie wi´c wydanie nast´pujàcych orzeczeƒ sàdu
rozstrzygajàcych o odebraniu osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà:
• postanowienie koƒczàce post´powanie wydane na podstawie przepisów art.
5981 – 5985 k.p.c. w samodzielnym post´powaniu opiekuƒczym o odebranie
osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà.
Materialnoprawnà podstawà ich wydania, przy uwzgl´dnieniu wniosku,
b´dà stanowi∏y przepisy art. 100, 155 § 2 w zw. z art. 100 oraz art. 175 k.r.o.
tak˝e w zw. z art. 155 § 2 i 100 tego kodeksu.
Przepis art. 100 k.r.o. stanowi o pomocy jakiej sàd opiekuƒczy udziela rodzicom, w szczególnoÊci w sytuacji zatrzymania dziecka przez osob´ nieuprawnionà.
Art. 155 tego kodeksu traktuje o sprawowaniu opieki nad ma∏oletnià osobà,
a w § 2 stanowi o odpowiednim stosowaniu przepisów o w∏adzy rodzicielskiej do sprawowania tej opieki.
Przepis zaÊ art. 175 k.r.o. dotyczy opieki nad ubezw∏asnowolnionymi ca∏kowicie i odpowiednim stosowaniu do tej opieki przepisów dotyczàcych opieki nad ma∏oletnimi, czyli art. 155 § 2 k.r.o., a poprzez ten tak˝e art. 100 k.r.o.;
• postanowienie wydane na podstawie przepisów Konwencji o cywilnych
aspektach uprowadzenia dziecka za granic´ w sytuacji uprowadzenia lub
naruszenia prawa do opieki nad dzieckiem do lat 16.
Materialnoprawnà podstawà wydania takiego orzeczenia sà przepisy Konwencji dotyczàcej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granic´
sporzàdzonej w Hadze 25.10.1980 r. (Dz. U. z 1995 r. nr 108 poz. 528 ze
sprost.), której Polska jest stronà, zawierajàcej obok przepisów post´powania tak˝e przepisy materialne;
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• orzeczenia w sprawie o odebranie ma∏oletniego dziecka rozstrzyganej ∏àcznie ze sprawà dotyczàcà w∏adzy rodzicielskiej.
Wydanie ich b´dzie konieczne je˝eli uprawniony z∏o˝y jednoczeÊnie wniosek dotyczàcy w∏adzy rodzicielskiej i o odebranie dziecka lub gdy w trakcie
rozstrzygania sprawy o t´ w∏adz´ uprawniony z∏o˝y wniosek o odebranie
ma∏oletniego albo odwrotnie w czasie trwania post´powania o odebranie
dziecka oka˝e si´, ˝e niezb´dne b´dzie rozstrzygni´cie o w∏adzy rodzicielskiej, dlatego ˝e wnioskodawca lub inny uczestnik tego post´powania póêniej z∏o˝y wniosek w tym przedmiocie albo te˝ wszcz´te b´dzie post´powanie dotyczàce tej w∏adzy z urz´du. Majàc na uwadze potrzeb´ kompleksowego rozstrzygania spraw dotyczàcych dziecka, uwa˝a si´, ˝e nie powinny
toczyç si´ dwa oddzielne post´powania dotyczàce w∏adzy i odebrania
dziecka. Z tego samego powodu zawieszenie jednego z nich do czasu zakoƒczenia drugiego, te˝ nie znajduje uzasadnienia. Obie sprawy powinny
wi´c byç rozstrzygane ∏àcznie.
W tym przypadku materialnoprawnà podstawà rozstrzygania w przedmiocie
odebrania dziecka b´dzie tak˝e przepis art. 100 k.r.o. w zwiàzku z przepisami k.r.o. dotyczàcymi pozbawienia, ograniczenia czy zawieszenia w∏adzy
rodzicielskiej;
• postanowienie opiekuƒcze rozstrzygajàce co do istoty sprawy o odebranie
dziecka w sytuacjach nag∏ych wydane na podstawie art. 569 § 2 k.p.c. Materialnoprawnà podstawà takiego orzeczenia b´dzie przepis art. 109 k.r.o;
• orzeczenie zawarte w rozstrzygni´ciu o w∏adzy rodzicielskiej w wyrokach
w sprawach o rozwód, separacj´ lub uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, w sytuacji,
kiedy dziecko w czasie orzekania przebywa nie u tego z rodziców, któremu
sàd w wyroku powierzy∏ wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej lub okreÊli∏ miejsce zamieszkania dziecka nie przy tym z rodziców, u którego przebywa. Materialnoprawnà podstawà wydania takiego orzeczenia b´dzie przepis art. 58
§ 1 w zwiàzku z art. 100 k.r.o;
• postanowienie o charakterze zabezpieczajàcym wydane w sprawach dotyczàcych w∏adzy rodzicielskiej, w tym tak˝e na podstawie art. 569
§ 2 k.p.c., gdy zmiana miejsca pobytu dziecka staje si´ przypadkiem
nag∏ym. Materialnoprawnà podstawà wydania takiego orzeczenia jest
przepis art. 109 k.r.o;
• postanowienie tymczasowe wydane w sprawie o rozwód, separacj´ czy
o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa na podstawie przepisu art. 755 § 1 pkt 4 w zw.
art. 4451 § 1 k.p.c., w sytuacji, kiedy w czasie trwania procesu zachodzi koniecznoÊç zmiany miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka.
Jednà z cech post´powania o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà prowadzonego przez sàd opiekuƒczy na
podstawie przepisu art. 5981 k.p.c. i nast´pnych jest uzale˝nienie jego wszcz´-
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cia od z∏o˝enia wniosku przez uprawnionego. Co do tego zaÊ, czy wy∏àczenie
mo˝liwoÊci stosowania art. 570 k.p.c., a wi´c wszcz´cia post´powania z urz´du tyczy si´ wszystkich post´powaƒ prowadzàcych do wydania orzeczenia
w przedmiocie odebrania osoby, w doktrynie nie ma jednolitego stanowiska.
Sà zwolennicy (Józef Jagie∏a1) poglàdu, ˝e § 3 art. 5981 k.p.c. odnosi si´ do
ka˝dego rodzaju post´powania o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà, co pozbawia sàd mo˝liwoÊci prowadzenia takiego post´powania z urz´du. Przeciwnicy zaÊ tego poglàdu (Z. Âwieboda2) uwa˝ajà, ˝e § 3 art. 5981 k.p.c. odnosi si´ tylko do samodzielnego post´powania o odebranie osoby o jakim traktuje oddzia∏ 5 rozdzia∏u 2 Tyt. II k.p.c.
Mo˝liwe jest wi´c ich zdaniem prowadzenie post´powania w przedmiocie odebrania dziecka tak˝e z urz´du w sprawach dotyczàcych w∏adzy rodzicielskiej,
o rozwód, separacj´ i uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, a tak˝e w przypadku stosowania art. 569 § 2 k.p.c. Brzmienie § 3 art. 5981 k.p.c. wskazywa∏oby na zasadnoÊç przyjmowania takiego w∏aÊnie stanowiska.
Zgodziç si´ natomiast trzeba ze stanowiskiem doktryny, ˝e w przypadku
orzekania o odebraniu osoby z jednoczesnym umieszczeniem jej w m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym, m∏odzie˝owym oÊrodku socjoterapii, rodzinie zast´pczej, czy oÊrodku szkolno-wychowawczym na podstawie art. 6
pkt 9 ustawy z 16.10.1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U.
z 2002 r. Nr 11 poz. 109 ze zm.) wy∏àczenie mo˝liwoÊci podejmowania przez
sàd post´powania o odebranie nieletniego z urz´du nie by∏oby w pe∏ni zasadne, bo post´powanie w tym przypadku nie jest wy∏àcznie podporzàdkowane
regu∏om post´powania nieprocesowego przewidzianego w k.p.c. Tak˝e przy
orzekaniu w nag∏ych przypadkach na podstawie art. 569 § 2 k.p.c. wy∏àczenie
mo˝liwoÊci dzia∏ania sàdu z urz´du w przedmiocie odebrania osoby nie by∏oby
przekonywajàce.
Wskazujàc, ˝e samodzielne post´powanie opiekuƒcze o odebranie osoby
podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà, toczy si´ na
wniosek zainteresowanego, istotne jest ustalenie, kto mo˝e byç zainteresowanym w takim post´powaniu, kto jest jego uczestnikiem i kto posiada legitymacj´ do z∏o˝enia wniosku.
Zgodnie z przepisem art. 510 § 1 k.p.c. zainteresowanym w sprawie jest
ka˝dy czyich praw dotyczy wynik post´powania. Wstàpienie do udzia∏u w sprawie powoduje, ˝e staje si´ on uczestnikiem post´powania. Nie ka˝dy jednak
zainteresowany b´dàcy uczestnikiem post´powania uprawniony jest do z∏o˝enia wniosku. Mo˝e nim byç tylko ten, któremu oddanie osoby ma nastàpiç.
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J. Jagie∏a, Opinie. Post´powanie w sprawach o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej
lub pozostajàcej pod opiekà, Monitor Prawniczy 2002 nr 19, s. 874.
Z. Âwieboda, Opinie. Orzekanie i wykonywanie orzeczeƒ w sprawie o odebranie osoby podlegajàcej
w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà, Monitor Prawniczy 2003 nr 1, s. 19.
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Uprawnionym do z∏o˝enia wniosku o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy
rodzicielskiej b´dzie móg∏ byç wi´c: rodzic ma∏oletniego, któremu przys∏uguje
w∏adza rodzicielska, opiekun prawny dziecka pozostajàcego pod opiekà, opiekun prawny osoby ubezw∏asnowolnionej ca∏kowicie, a nawet opiekun faktyczny dziecka do lat 16 uprowadzonego za granic´ lub bezprawnie zatrzymanego oraz osoba trzecia, która wyka˝e swoje uprawnienia na podstawie orzeczenia sàdu, na przyk∏ad rodzic zast´pczy.
Legitymacj´ czynnà posiada te˝ Prokurator na podstawie art. 7 w zw. art. 13
§ 2 k.p.c. oraz Rzecznik Praw Obywatelskich na podstawie art. 14 ust. 4 Ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, dzia∏ajàcy z inicjatywy w∏asnej lub inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka. Uwzgl´dnienie jednak
wniosku Prokuratora i Rzecznika uzale˝nione b´dzie od stanowiska tego
uczestnika post´powania, któremu osoba ma byç wydana.
Uczestnikiem post´powania o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà oprócz wnioskodawcy jest osoba, u której znajduje si´ ten, którego post´powanie dotyczy oraz prokurator i Rzecznik
Praw Obywatelskich, o ile biorà udzia∏ w post´powaniu.
OdnoÊnie tego czy dziecko jest uczestnikiem post´powania w sprawie
o jego odebranie prezentowane sà ró˝ne poglàdy. Zwolennicy poglàdu
(J. Jagie∏a3), ˝e uczestnikiem post´powania w sprawie o odebranie osoby
jest osoba, której post´powanie dotyczy, w tym tak˝e dziecko powo∏ujà si´
na uregulowania przepisów art. 510, 573, 574 i 575 k.p.c. Wskazujàc, ˝e
ustawodawca przewiduje mo˝liwoÊç wys∏uchania dziecka i osoby, której
post´powanie dotyczy, a nawet mo˝liwoÊç przymusowego sprowadzenia
osoby pozostajàcej pod w∏adzà rodzicielskà lub opiekà, sugerujà ich udzia∏
w takim post´powaniu.
Natomiast oponenci, w tym T. ˚yznowski4 i B. Dobrzaƒski5, aprobujà stanowisko Sàdu Najwy˝szego wyra˝one w uchwale z dnia 26 stycznia 1973 r.
(III CZP 101/71, OSNC 1973, nr 7-8, poz. 118) wskazujàcej, ˝e w sprawie
o pozbawienie w∏adzy rodzicielskiej oraz o odebranie dziecka nie jest ono
uczestnikiem post´powania. Uchwa∏à tà Sàd Najwy˝szy ujednolici∏ w tym zakresie praktyk´ w sprawach o pozbawienie w∏adzy i odebranie dziecka.
Z uzasadnienia jej wynika, ˝e odmowa przyznania dziecku praw uczestnika
post´powania nie stanowi przeszkody w wys∏uchaniu go przez sàd. Na potrzeb´ takà w ka˝dej sprawie dotyczàcej dziecka, a wi´c i o jego odebranie
wskazujà przepisy art. 576 § 2 k.p.c., art. 12 Konwencji o prawach dziecka
i przepisy Rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r.
3
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J. Jagie∏a – Opinie. Post´powanie w sprawach o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej
lub pozostajàcej pod opiekà, Monitor Prawniczy 2002 nr 19, s. 876.
T. ˚yznowski, K. Piasecki (red.), K.p.c. komentarz. Warszawa 1997, t. II, s. 351.
B. Dobrzaƒski, Przeglàd Orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego, NP 1974 nr 3, s.340.
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o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich
oraz w sprawach w∏adzy rodzicielskiej (Dz. Urz. UE L2003/338/1), regulujàce
tak˝e kwestie opieki i pieczy.
Ponadto zwolennicy stanowiska, ˝e dziecko nie jest uczestnikiem post´powania w sprawie jego dotyczàcej, a wi´c i jego odebrania, wskazujà, i˝ art. 573
k.p.c. odnosi si´ tylko do sytuacji, gdy dziecko jest uczestnikiem post´powania w rozumieniu art. 510 k.p.c. a mo˝e to wynikaç z wyraênego przepisu Ustawy lub z istoty stosunku prawnego, a ˝adna z tych sytuacji w sprawie o odebranie dziecka nie wyst´puje.
Praktyka sàdów rodzinnych wskazuje na przyjmowanie stanowiska Sàdu
Najwy˝szego w tej kwestii. W post´powaniu dotyczàcym odebrania dziecka
sàdy nie przyznajà mu przymiotu uczestnika post´powania.
Osobami, których dotyczyç mo˝e post´powanie uregulowane przepisami
oddzia∏u 5 rozdzia∏u 2 Tytu∏u II k.p.c. sà:
• ma∏oletnie dziecko pozostajàce pod w∏adzà rodzicielskà,
• ma∏oletnie dziecko pozostajàce pod opiekà prawnà,
• ubezw∏asnowolnieni ca∏kowicie,
• dziecko do lat 16 uprowadzone za granic´ pozostajàce pod w∏adzà, opiekà
prawnà bàdê faktycznà,
• ma∏oletni, co do których orzeczono umieszczenie w placówce opiekuƒczo-wychowawczej,
• ma∏oletni, co do których orzeczono umieszczenie w rodzinie zast´pczej,
• nieletni umieszczeni w m∏odzie˝owym oÊrodku wychowawczym, m∏odzie˝owym oÊrodku socjoterapii, rodzinie zast´pczej i oÊrodku szkolno-wychowawczym na podstawie art. 6 pkt 9 Ustawy z 16 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich.
Wskazujàc na zasady, jakimi rzàdzi si´ prowadzone przez sàd opiekuƒczy
samodzielne post´powanie o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà, tak˝e prowadzone ∏àcznie z post´powaniem
dotyczàcym w∏adzy rodzicielskiej podzieliç je mo˝na na:
• ogólne regu∏y post´powania opiekuƒczego jakim podlegajà
i
• zasady szczególne wskazane w przepisach art. 5981 – 5985 k.p.c.
Do najwa˝niejszych z grupy pierwszej nale˝eç b´dà nast´pujàce zasady:
• wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci miejscowej sàdu opiekuƒczego miejsca zamieszkania osoby, której post´powanie dotyczy, a w braku miejsca zamieszkania –
sàdu miejsca pobytu tej osoby (art. 596 § 1 k.p.c.). Miejscem zamieszkania
ma∏oletniego jest zgodnie z art. 26 k. c. miejsce zamieszkania jego rodziców, a miejscem zamieszkania osoby pozostajàcej pod opiekà prawnà
miejsce zamieszkania opiekuna (art. 27 k. c.);
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• rozstrzygania spraw jednoosobowo (art. 509 k.p.c.) z wyjàtkiem ∏àcznego rozpatrywania ze sprawà dotyczàcà pozbawienia lub ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej, w przypadku którym sk∏ad sàdu jest trzyosobowy (art. 509 pkt. 1 k.p.c.);
• powstanie skutecznoÊci i wykonalnoÊci orzeczenia z chwilà jego og∏oszenia
lub jeÊli go nie by∏o z chwilà wydania (art. 578 k.p.c.) z wyjàtkiem przewidzianym w art. 5982 § 3 k.p.c., gdy ma miejsce ∏àczne rozpoznawanie sprawy o odebranie ze sprawà dotyczàcà w∏adzy rodzicielskiej, w którym z odes∏ania do art. 579 k.p.c. wynika, ˝e orzeczenia w sprawach dotyczàcych
w∏adzy rodzicielskiej sà skuteczne i wykonalne dopiero po uprawomocnieniu si´ orzeczenia;
• mo˝liwoÊç wys∏uchania w tym post´powaniu dziecka i osoby pozostajàcej
pod opiekà, której post´powanie dotyczy;
• mo˝liwoÊç zaskar˝enia postanowienia rozstrzygajàcego co do istoty sprawy – apelacjà (art. 518 k.p.c.);
• brak mo˝liwoÊci z∏o˝enia skargi kasacyjnej od orzeczenia sàdu II instancji
(art. 5191 § 2 k.p.c.). Wyjàtek stanowiç tu b´dà rozstrzygni´cia dotyczàce
odebrania dziecka stron w sprawie o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, w których
to sprawach skarga kasacyjna jest dopuszczalna o ile ˝adna ze stron po wydaniu wyroku nie zawar∏a nowego zwiàzku ma∏˝eƒskiego (art. 3982 k.p.c.);
• mo˝liwoÊç ˝àdania udzielenia zabezpieczenia (art. 730 § 1 k.p.c.), na które
s∏u˝y za˝alenie (art. 741 k.p.c.).
Natomiast szczególne zasady tego post´powania to:
• mo˝liwoÊç wszcz´cia post´powania przed sàdem opiekuƒczym – tylko na
wniosek osoby zainteresowanej;
• mo˝liwoÊç wydania orzeczenia co do istoty sprawy wy∏àcznie po przeprowadzeniu rozprawy;
• przyznanie w post´powaniu szczególnej roli prokuratorowi, któremu sàd
ma obowiàzek dor´czyç odpis wniosku i zawiadamiaç o terminach rozpraw
nawet gdy nie zg∏osi∏ udzia∏u w sprawie. Zg∏oszenie udzia∏u zale˝y od jego
decyzji. Nie zachodzi jednak potrzeba przesy∏ania prokuratorowi innych odpisów ni˝ wniosku;
• po∏o˝enie nacisku na szybkoÊç post´powania poprzez stosowanie szczególnego sposobu wzywania osób i dor´czania wezwaƒ (np. faksem, telefonicznie, itp.) z pomini´ciem sposobu przewidzianego przepisami ogólnymi,
z wyjàtkiem, gdy post´powanie to toczy si´ ∏àcznie z post´powaniem dotyczàcym w∏adzy, kiedy to wzywanie osób i dor´czanie wezwaƒ odbywa si´
na zasadach ogólnych;
• wy∏àczenie mo˝liwoÊci prowadzenia post´powania dotyczàcego w∏adzy
rodzicielskiej lub opieki w sytuacji toczàcego si´ post´powania o odebranie
ma∏oletniego dziecka na podstawie przepisów Konwencji o cywilnych
aspektach uprowadzenia dziecka za granic´.
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KoniecznoÊç zawieszenia post´powania dotyczàcego w∏adzy rodzicielskiej
lub opieki trwa a˝ do czasu ustalenia, ˝e wymogi z konwencji nie zosta∏y
spe∏nione;
• przeprowadzanie dochodzenia w celu ustalenia miejsca pobytu osoby podlegajàcej w∏adzy lub opiece je˝eli miejsce jej pobytu nie jest znane.
Ustawodawca nie okreÊli∏ sposobu przeprowadzenia takiego dochodzenia,
co oznacza, ˝e ka˝dy stosowny jest dopuszczalny. W dochodzeniu tym sàd
mo˝e zwróciç si´ o ustalenie tego miejsca do wszelkiego rodzaju w∏adz
i urz´dów (policji, CBA, starostwa, itp);
• obowiàzek okreÊlenia terminu, w jakim zobowiàzany winien oddaç osob´
podlegajàcà w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà.
Jest to termin sàdowy, który mo˝e ulegaç zmianie na podstawie art. 577
k.p.c. Obowiàzek taki jednak nie istnieje przy orzekaniu co do istoty sprawy
o odebraniu dziecka w post´powaniu dotyczàcym w∏adzy rodzicielskiej, bowiem orzeczenia takie sà skuteczne i wykonalne dopiero po uprawomocnieniu si´, a wi´c z tà datà powstaje obowiàzek oddania dziecka.
Podobnie, jak w sprawach opiekuƒczych, w których rozstrzyga si´ ∏àcznie
o w∏adzy rodzicielskiej i odebraniu dziecka, sàd nie ma obowiàzku okreÊlenia
terminu oddania, orzekajàc o oddaniu dziecka w sprawie o rozwód, separacj´
lub uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa. Terminem tym jest data uprawomocnienia si´
wyroku. Wyjàtek stanowi tu przypadek, gdy sàd II instancji orzeka o oddaniu
dziecka, zmieniajàc w ten sposób orzeczenie sàdu I instancji, który o odebraniu nie orzek∏. W takiej sytuacji okreÊlenie terminu oddania jest konieczne
z uwagi na prawomocnoÊç i wykonalnoÊç orzeczenia od chwili jego wydania.
Tak˝e, gdy postanowieniem zabezpieczajàcym sàd orzeka o odebraniu dziecka w tego rodzaju sprawach, jak i w sprawie opiekuƒczej dotyczàcej w∏adzy rodzicielskiej – termin oddania winien okreÊliç, bowiem postanowienia te stajà si´
skuteczne i wymagalne z chwilà ich wydania. Przyjmuje si´, ˝e istnieje mo˝liwoÊç okreÊlenia, na wniosek, terminu oddania w oddzielnym postanowieniu,
je˝eli wskazanie go nie nastàpi∏o w orzeczeniu o oddaniu zapad∏ym w samodzielnym post´powaniu dotyczàcym oddania. Trzeba te˝ zwróciç uwag´, ˝e
oddanie osoby mo˝e nastàpiç tak˝e na konkretny czas przez wskazanie daty
lub okreÊlonych czasowo okresów (np. na wakacje czy wyjazd za granic´).
Regu∏y post´powania dotyczàce odebrania osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà prowadzonego w sprawach o rozwód,
separacj´ i uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa ró˝nià si´ od zasad obowiàzujàcych
w samodzielnym post´powaniu o odebranie osoby.
Ró˝nice dotyczà w∏aÊciwoÊci rzeczowej i miejscowej sàdu, trybu rozstrzygania sprawy, w której sàd decyduje o odebraniu, sk∏adu orzekajàcego, mo˝liwoÊci orzekania nie tylko na wniosek, ale i z urz´du (co, jak zaznaczono, mo˝e byç kontrowersyjne) i braku koniecznoÊci okreÊlania terminu oddania.
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SkutecznoÊç i wykonalnoÊç orzeczenia dotyczàcego odebrania osoby zale˝y od tego, w jakim post´powaniu o tym odebraniu sàd orzek∏.
Je˝eli orzeczenie zapad∏o w samodzielnym post´powaniu opiekuƒczym to
jest ono skuteczne i wykonalne z chwilà og∏oszenia (art. 578 k.p.c.). W pozosta∏ych sprawach, a wi´c rozstrzyganych ∏àcznie z post´powaniem dotyczàcym w∏adzy rodzicielskiej, w wyroku o rozwód, separacj´ lub uniewa˝nienie
ma∏˝eƒstwa orzeczenie o odebraniu staje si´ skuteczne i wykonalne po uprawomocnieniu si´ orzeczenia.
SkutecznoÊç i wykonalnoÊç orzeczeƒ zapad∏ych w trybie artyku∏u 569
§ 2 k.p.c. oraz w postanowieniu zabezpieczajàcym, którym orzeczono o odebraniu osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà,
nast´puje z chwilà og∏oszenia, a je˝eli og∏oszenia nie by∏o – z chwilà wydania.
Stwierdzenie wykonalnoÊci nast´puje z urz´du w odniesieniu do orzeczeƒ
wydanych na podstawie art. 5981 k.p.c. i nast. k.p.c. Stwierdza jà sàd jednoosobowo postanowieniem (art. 5781 k.p.c.), natomiast w odniesieniu do postanowieƒ zabezpieczajàcych czyni to przewodniczàcy – zarzàdzeniem (art. 743
§ 2 k.p.c.). Stwierdzenie wykonalnoÊci zb´dne jest przy wydaniu orzeczenia
o odebraniu osoby w innych post´powaniach czyli w dotyczàcych tak˝e w∏adzy rodzicielskiej lub rozwodu, separacji i uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa.
Zaskar˝alnoÊç zaÊ orzeczeƒ co do istoty sprawy, w których sàd zadecydowa∏ o odebraniu osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej nie zale˝y od rodzaju sprawy, w której odebranie orzeczono. Od wszystkich takich orzeczeƒ przys∏uguje apelacja. Postanowienia zaÊ o zabezpieczeniu podlegajà zaskar˝eniu
za˝aleniem, w tym tak˝e, je˝eli wydane zosta∏y w trybie art. 569 § 2 k.p.c.
Uwa˝a si´, ˝e zaskar˝enie dotyczyç mo˝e te˝ samego terminu oddania. Od
orzeczeƒ sàdu II instancji w przedmiocie odebrania osoby kasacja nie przys∏uguje z wyjàtkiem, na który wskazano wczeÊniej, gdy sàd orzek∏ o odebraniu
dziecka wyrokiem w sprawie o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa.
Przechodzàc do omówienia drugiego – wykonawczego stadium post´powania w sprawach o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub
pozostajàcej pod opiekà, podkreÊliç nale˝y, ˝e podstawowym za∏o˝eniem post´powania o odebranie osoby jest dobrowolne oddanie jej uprawnionemu.
Dopiero wi´c niewykonanie obowiàzku oddania powoduje mo˝liwoÊç uruchomienia drugiego stadium (wykonawczego) post´powania. Wszcz´cie jego zale˝y wi´c od zachowania zobowiàzanego i podj´cia czynnoÊci przez uprawnionego poprzez z∏o˝enie do sàdu, który orzek∏ o odebraniu, wniosku o zlecenie
kuratorowi przymusowego odebrania osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej
lub pozostajàcego pod opiekà. Dyskusyjne jest jednak czy wolà ustawodawcy
by∏o pozbawienie sàdu mo˝liwoÊci wszcz´cia z urz´du tego stadium post´powania, je˝eli o odebraniu dziecka orzeka∏ sàd z urz´du w sprawach dotyczàcych w∏adzy rodzicielskiej, rozwodu, separacji i uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa.
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Bez wàtpienia jednak w sprawie, w której post´powanie o odebranie osoby
stanowi∏o samodzielne post´powanie nie jest mo˝liwe uruchomienie Êrodka przymusu z urz´du. Wskazuje na to art. 5986 k.p.c. powo∏ujàcego przepis art. 5985
k.p.c. odnoszàcy si´ do postanowienia wydanego w takim w∏aÊnie post´powaniu.
W doktrynie przewa˝a poglàd, ˝e bez z∏o˝enia wniosku uprawnionego sàd
mo˝e zleciç kuratorowi przymusowe odebranie osoby celem wykonania orzeczeƒ wymienionych w art. 59813 k.p.c. to jest o umieszczeniu ma∏oletniego
w placówce opiekuƒczo-wychowawczej lub rodzinie zast´pczej oraz w sytuacji
wydania orzeczenia o odebraniu na podstawie art. 569 § 2 k.p.c., do wykonania których stosuje si´ przepisy art. 5986 – 59812 k.p.c., tylko odpowiednio. Odpowiednie stosowanie wskazywaç mo˝e na potrzeb´ zastosowania przepisów
wprost, nie stosowanie ich wcale, albo stosowanie w sposób zmodyfikowany
i za takim, w tym przypadku, opowiada si´ doktryna. Skoro sàd mo˝e w sprawach wymienionych w art. 59813 k.p.c. orzekaç z urz´du, powinien mieç te˝
mo˝liwoÊç z urz´du zapewnienia wykonania orzeczenia (J. Jagie∏a6). Poglàd
ten nale˝a∏oby podzieliç, choç odwo∏anie si´ ustawodawcy w art. 59813 k.p.c.
do przepisu art. 5986 k.p.c. wskazywaç mo˝e na uruchomienie przymusu odebrania osoby tylko na wniosek uprawnionego, gdyby stosowaç przepis wprost.
Uwa˝a si´, ˝e zlecenie przymusowego odebrania osoby powinno zostaç
poprzedzone wyznaczeniem zobowiàzanemu terminu dla umo˝liwienia mu dobrowolnego wydania osoby.
O ile nie ma wàtpliwoÊci, ˝e w sytuacji orzekania w przedmiocie odebrania
osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà, przez sàd
opiekuƒczy, ten te˝ w∏aÊciwy b´dzie do wydania kuratorowi zlecenia przymusowego odebrania. WàtpliwoÊç co do w∏aÊciwoÊci sàdu uprawnionego zlecenia
przymusowego odebrania powstaç jednak mo˝e, gdy o odebraniu orzek∏ Sàd
Okr´gowy w sprawach o rozwód, separacj´, czy uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa.
W doktrynie przyjmuje si´, ˝e w sytuacji, gdy o odebraniu dziecka orzeka
Sàd Okr´gowy wyrokiem, w∏aÊciwym do wydania zlecenia kuratorowi przymusowego odebrania jest sàd opiekuƒczy. Natomiast, gdy o odebraniu orzeka
Sàd Okr´gowy postanowieniem zabezpieczajàcym, zlecenia zastosowania
przymusu winien dokonaç ten˝e sàd.
Przepis art. 5986 k.p.c. nie precyzuje w jakiej formie sàd dokonuje zlecenia
kuratorowi wykonania przymusowego odebrania osoby. Poniewa˝ jest to decyzja sàdu, a nie przewodniczàcego, czy te˝ s´dziego, przewa˝a poglàd, ˝e winna przybieraç form´ postanowienia.
Ustawodawca nie przewidzia∏ potrzeby wyznaczania rozprawy celem wydania zlecenia, dlatego postanowienie jego dotyczàce zapadaç winno na posiedzeniu, zgodnie z treÊcià art. 514 § 1 k.p.c., jednak˝e nie na posiedzeniu nie6

J. Jagie∏a – Opinie. Post´powanie w sprawach o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej
lub pozostajàcej pod opiekà (stadium wykonawcze), Monitor Prawniczy 2003 nr 6, s. 252.
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jawnym, bowiem przepis ten nie stanowi o posiedzeniach niejawnych, czynnoÊci zaÊ jakie sàd mo˝e na takim posiedzeniu podejmowaç muszà byç wskazane wyraênym przepisem7.
Postanowienie zlecajàce kuratorowi przymusowe odebranie nie podlega zaskar˝eniu, poniewa˝ nie jest postanowieniem koƒczàcym, a art. 394 k.p.c. ani
przepis szczególny nie przewidujà mo˝liwoÊci jego zaskar˝enia.
W∏aÊciwym kuratorem, któremu sàd zleca odebranie osoby jest kurator
rodzinny wskazany w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2001 r. o kuratorach sàdowych (Dz. U. Nr 98 poz. 1071)8. Mo˝e nim byç kurator dzia∏ajàcy przy
sàdzie, który wyda∏ zlecenie bàdê dzia∏ajàcy przy sàdzie, w okr´gu którego
osoba ta faktycznie przebywa. Sàd ma mo˝liwoÊç zleciç te˝ odebranie osoby
kuratorowi sàdu innego okr´gu. Kurator mo˝e odbieraç osob´ od ka˝dego,
u którego ona przebywa. Do wykonania czynnoÊci odebrania przez kuratora
niezb´dna jest obecnoÊç osoby uprawnionej do odbioru.
Przy wykonywaniu przez kuratora przymusowego odebrania osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà, ustawodawca na∏o˝y∏ na niego szereg obowiàzków, ale wyposa˝y∏ te˝ w uprawnienia.
Do obowiàzków kuratora nale˝y:
• powiadomienie o terminie i miejscu czynnoÊci zobowiàzanego i uprawnionego;
• zadbanie, aby dobro osoby odbieranej nie zosta∏o zagro˝one;
• zawiadomienie prokuratora o napotkanych przeszkodach w odebraniu osoby wskutek ukrywania jej lub udaremniania wykonania orzeczenia;
• z∏o˝enie wniosku do sàdu o przymusowe sprowadzenie zobowiàzanego celem z∏o˝enia oÊwiadczenia o miejscu pobytu osoby, która ma byç oddana,
w sytuacji gdy miejsce pobytu jej nie jest kuratorowi znane;
• odstàpienie od czynnoÊci w sytuacji niestawienia si´ w wyznaczonym przez
kuratora miejscu i czasie uprawnionego lub osoby albo przedstawiciela instytucji przez nià wskazanego.
Natomiast uprawnieniem kuratora przy wykonywaniu czynnoÊci przymusowego odebrania osoby b´dzie:
• wezwanie zobowiàzanego do ujawnienia miejsca pobytu osoby, która ma
byç odbierana;
• ˝àdanie udzielenia mu pomocy przy czynnoÊci odbierania;
• ˝àdanie usuni´cia przez policj´ osób przeszkadzajàcych w wykonaniu
czynnoÊci odebrania osoby;

7

8

Odmienny poglàd przedstawiony zosta∏ w komentarzu do k.p.c. pod red. A. Jakubeckiego, s. 889 –
890, Wyd. Zakamycze, 2005.
Poglàd, ˝e organem wykonawczym w sprawach o odebranie osoby sà obok kuratorów rodzinnych
tak˝e kuratorzy dla doros∏ych wyra˝ony zosta∏ przez J. Gudowskiego, Post´powanie w sprawach
o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà, Przeglàd Sàdowy 2002 nr 1, s. 28.
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• odstàpienie od wykonania czynnoÊci z uwagi na zagro˝enie dobra osoby
odbieranej;
• odebranie osoby tak˝e od innych osób ni˝ zobowiàzanego orzeczeniem
o ile u niego osoba odbierana nie przebywa.
PodkreÊliç te˝ nale˝y, ˝e czynnoÊci kuratora zwiàzane z przymusowym odebraniem nie podlegajà zaskar˝eniu, choç sàd mo˝e w tej fazie post´powania
wydawaç mu polecenia.
Uwzgl´dniajàc czynnoÊci sàdu w tym drugim stadium post´powania
o odebranie osoby zwróciç nale˝y uwag´ na charakter oÊwiadczenia osoby
zobowiàzanej do ujawnienia miejsca pobytu tego, którego orzeczenie dotyczy
oraz charakter decyzji sàdu o przymusowym sprowadzeniu zobowiàzanego
celem z∏o˝enia oÊwiadczenia oraz na podstaw´ prawnà wydania takiej
decyzji. OÊwiadczenie zobowiàzanego jest równoznaczne ze z∏o˝eniem zeznaƒ pod przyrzeczeniem, a odmowa z∏o˝enia oÊwiadczenia winna byç traktowana tak jak jego z∏o˝enie ze skutkami odpowiedzialnoÊci karnej przewidzianej w art. 233 k.k. Decyzja sàdu o przymusowym sprowadzeniu
zobowiàzanego ma form´ postanowienia, a podstawa prawna jej wydania
znajduje si´ w przepisie art. 163 § 2 k.p.c. odsy∏ajàcym do k.p.k.,
a w szczególnoÊci art. 247. Postanowienie sàdu w tym przedmiocie nie podlega zaskar˝eniu bowiem nie jest orzeczeniem koƒczàcym post´powanie
w sprawie, ani nie przewiduje go przepis art. 394 § 1 k.p.c. Przepis ten
w punkcie 5 § 1 przewiduje jedynie za˝alenie na przymusowe sprowadzenie
Êwiadka, nie zaÊ strony.
Dla wykazania, jak w praktyce sàdów rodzinnych stosowane sà przepisy art.
5986 – 59813 poddano badaniom aktowym 50 spraw, w których czynnoÊci przymusowego odebrania dziecka podejmowane by∏y przez kuratora sàdowego.
Badaniami tymi obj´to wszystkie sprawy opiekuƒcze o odebranie ma∏oletniego (bo tylko takie zarejestrowane by∏y w sàdach rejonowych z okr´gu Sàdu
Okr´gowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie funkcjonowania tego
sàdu tj. od 1 maja 2005 r. do 30 czerwca 2006 r.). G∏ównie dotyczy∏y one orzeczeƒ wydanych w trybie art. 569 § 2 k.p.c. oraz wymienionych w art. 59813
k.p.c., w tym w jednym przypadku odebrania na podstawie przepisów Konwencji Haskiej. Jak wykaza∏y powy˝sze badania praktyka odbiega od regu∏
ustalonych przepisem art. 5986 i nast. k.p.c.
Prawie we wszystkich badanych przypadkach przymusowe odebranie uruchomione by∏o z urz´du, cz´sto przez samego kuratora bez jakiegokolwiek
zlecenia sàdu, a je˝eli ju˝ zlecenie mia∏o miejsce to pochodzi∏o od s´dziego
nie zaÊ od sàdu i wydane by∏o w formie „uproszczonego” zarzàdzenia. W wi´kszoÊci przypadków zabrak∏o postanowienia, a przy zabezpieczeniu – zarzàdzenia stwierdzajàcego wykonalnoÊç orzeczenia. W ˝adnym przypadku sàd w postanowieniu o zabezpieczeniu nie okreÊli∏ terminu oddania dziecka. W ˝adnym
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te˝ przypadku przed zleceniem kuratorowi przymusowego odebrania ma∏oletniego sàd nie wyznacza∏ zobowiàzanemu terminu do dobrowolnego oddania,
co niekiedy by∏oby po˝àdane.
Zwróciç nale˝y natomiast uwag´, ˝e poza przystàpieniem do przymusowego wykonania odebrania bez zlecenia sàdu pozosta∏e czynnoÊci kurator podejmowa∏ w sposób prawid∏owy. W ka˝dym przypadku wyznacza∏ termin i miejsce
odbioru dziecka o czym informowa∏ zobowiàzanego i uprawnionego do odbioru, zadba∏ o udzielenie mu pomocy, w uzasadnionych dwóch przypadkach powiadomi∏ prokuratora o uniemo˝liwieniu dokonania odbioru dziecka, a w uzasadnionych trzech przypadkach odstàpi∏ od dokonania czynnoÊci z uwagi na
powa˝ny uszczerbek jakiego móg∏by doznaç odbierany i wyznacza∏ nowy
termin odebrania dziecka, a z ka˝dej czynnoÊci sporzàdza∏ stosowne notatki.
W ˝adnym przypadku kurator nie informowa∏ sàdu o koniecznoÊci przymusowego sprowadzenia zobowiàzanego celem z∏o˝enia oÊwiadczenia o miejscu
pobytu osoby, której dotyczy orzeczenie o odebraniu.
W wi´kszoÊci przypadków kuratorzy, choç nie nale˝y to do ich obowiàzków,
organizowali dowo˝enie dziecka do placówki osobiÊcie uczestniczàc w tej
czynnoÊci (nawet do innego po∏o˝onego w znacznej odleg∏oÊci miasta).
W tym miejscu warto zwróciç uwag´, i˝ czynnoÊcià dowo˝enia dziecka do
placówki w ˝adnym razie nie powinien zajmowaç si´ kurator, gdy˝ nie posiada
on Êrodków do jej realizacji. Wobec zg∏aszania tego problemu przez s´dziów
rodzinnych i kuratorów rodzinnych z ca∏ego kraju istnieje pilna potrzeba precyzyjnego i jasnego uregulowania tej kwestii przepisami prawa, tym bardziej, ˝e
przyjmowanie na siebie przez samych kuratorów (z koniecznoÊci dla dobra
dziecka) obowiàzków w tym zakresie, a bezzasadnie aprobowanych przez s´dziów, ch´tnie wykorzystywane jest przez organy zobowiàzane do wykonywania orzeczeƒ sàdów. Praktyki takiej nie przewidzia∏ tak˝e ustawodawca ustalajàc, ˝e do odbioru osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej
pod opiekà niezb´dna jest obecnoÊç uprawnionego do odbioru, albo osoby
lub przedstawiciela instytucji przez niego upowa˝nionej. Oddanie osoby winno
nastàpiç w czasie i miejscu wyznaczonym przez kuratora tak, aby nie nastàpi∏o kilkakrotne przekazywanie osoby, której orzeczenie o odebraniu dotyczy.
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Sprzeciw ma∏˝onka wobec zamierzonej przez drugiego
ma∏˝onka czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym (cz. 2)
1. Omawiajàc instytucj´ sprzeciwu ma∏˝onka wobec zamierzonej przez drugiego ma∏˝onka czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym nale˝y zwróciç uwag´ na charakter prawny tego oÊwiadczenia i form´ jego wyra˝enia. Nawiàzujàc
do art. 29 k.r.o., powo∏ywanego w cz´Êci 1. niniejszego artyku∏u, mo˝na przypomnieç, ˝e przewidziany w tym unormowaniu sprzeciw ma∏˝onka uwa˝a si´
w nauce za oÊwiadczenie woli1, które mo˝e byç wyra˝one w sposób wyraêny
albo dorozumiany2. Sprzeciw ma∏˝onka zg∏oszony na podstawie art. 361
§ 1 k.r.o. równie˝ uwa˝a si´ za oÊwiadczenie woli3, przy czym wskazuje si´ na
dowolnoÊç formy4 i mo˝liwoÊç z∏o˝enia w sposób wyraêny albo dorozumiany5.
Poglàd ten nie nasuwa wàtpliwoÊci. Skoro zatem sprzeciw mo˝e byç wyra˝ony w dowolnej formie (art. 60 k.c.), to dla wa˝noÊci tego oÊwiadczenia nie ma
znaczenia, ˝e czynnoÊç, której zamierza dokonaç drugi ma∏˝onek wymaga
pod rygorem niewa˝noÊci formy szczególnej.
2. W tym miejscu wypada odnieÊç si´ do interesujàcej kwestii skutecznoÊci
wobec osoby trzeciej sprzeciwu ma∏˝onka wyra˝onego na podstawie art. 361
§ 1 k.r.o. Przed przejÊciem do omówienia tego zagadnienia, warto przypomnieç, w jaki sposób ustawodawca unormowa∏ skutecznoÊç sprzeciwu zg∏oszonego przez ma∏˝onka na podstawie art. 29 k.r.o. Mianowicie zgodnie
z art. 29 zd. 2 k.r.o. sprzeciw ma∏˝onka „wzgl´dem osób trzecich jest skuteczny, je˝eli by∏ im wiadomy”. W przepisie tym chodzi zatem o wiedz´ osób trzecich, nie wystarczy niewiedza spowodowana niedbalstwem6. Ci´˝ar dowodu
faktu zg∏oszenia sprzeciwu i wiedzy o sprzeciwie osoby trzeciej cià˝y na ma∏˝onku, który zg∏osi∏ sprzeciw7. Inaczej ni˝ w powo∏anym wy˝ej przepisie ustawodawca okreÊli∏ przes∏ank´ skutecznoÊci wobec osoby trzeciej sprzeciwu
ma∏˝onka co do zamierzonej przez drugiego ma∏˝onka czynnoÊci zarzàdu ma1
2

3
4
5

6
7

M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny…, s. 139.
J. Winiarz, Prawo rodzinne…, s. 89; J. Gajda, Kodeks rodziny i opiekuƒczy. Komentarz, Warszawa
1999, s. 81; M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny…, s. 139.
J. Gieracki, op. cit., s. 27; M. Nazar, op. cit., s. 154; M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny... , s. 204.
J. Gieracki, op. cit., s. 27; M. Nazar, op. cit., s. 154; P. Wójcik, op. cit., s. 32.
M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny..., s. 204; idem, Stosunki majàtkowe ∏àczàce ma∏˝onków w Êwietle nowych uregulowaƒ Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, Rodzina i Prawo 2006, nr 1, s. 11.
J. S. Piàtowski, op. cit., s. 273; J. Gajda, op. cit., s. 83.
J. S. Piàtowski, op. cit., s. 276; M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny…, s. 140.
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jàtkiem wspólnym. Mianowicie 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”. Jak zauwa˝y∏ T. Soko∏owski, przepis ten s∏abiej chroni interes osoby trzeciej w porównaniu z art. 29 k.r.o., który uzale˝nia t´ ochron´ od
tego, czy sprzeciw by∏ wiadomy osobie trzeciej8.
W Êwietle art. 361 § 2 k.r.o. nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e sprzeciw ma∏˝onka jest
skuteczny wobec osoby trzeciej w przypadku, gdy osoba ta o sprzeciwie nie
wiedzia∏a, byleby „mog∏a si´ z nim zapoznaç przed dokonaniem czynnoÊci
prawnej”. Oczywiste jest te˝, ˝e je˝eli osoba trzecia przed dokonaniem czynnoÊci prawnej o sprzeciwie wiedzia∏a, sprzeciw jest wobec niej skuteczny9. Ponadto tak samo, jak to jest w art. 29 k.r.o.10, dla skutecznoÊci sprzeciwu wobec osoby trzeciej nie ma znaczenia, czy wiedzia∏ o nim drugi ma∏˝onek. Mo˝na te˝ zauwa˝yç, ˝e art. 361 § 2 k.r.o. nie uzale˝nia skutecznoÊci sprzeciwu wobec osoby trzeciej od tego, aby ma∏˝onek swoje oÊwiadczenie o sprzeciwie skierowa∏
do tej osoby. Ma∏˝onek mo˝e wi´c oÊwiadczenie o sprzeciwie skierowaç do
osoby trzeciej, z którà ma∏˝onek zamierza dokonaç czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym, do swego wspó∏ma∏˝onka, do jeszcze innej osoby lub osób
czy nawet do nieoznaczonego kr´gu osób. SkutecznoÊç sprzeciwu nie zale˝y
bowiem od okolicznoÊci, do kogo ma∏˝onek skierowa∏ oÊwiadczenie o sprzeciwie, ale od tego, czy osoba trzecia mog∏a si´ o nim dowiedzieç. Ne jest jednak
jasne, jakie kryteria nale˝y stosowaç dla oceny, czy osoba trzecia przed dokonaniem czynnoÊci prawnej mog∏a si´ ze sprzeciwem ma∏˝onka zapoznaç.
Wed∏ug J. Strzebiƒczyka, uj´cie art. 361 § 2 k.r.o. nawiàzuje poÊrednio do do∏o˝enia przez osob´ trzecià nale˝ytej starannoÊci, co zdaniem autora nale˝y zaaprobowaç11. Podobne stanowisko zaj´∏a A. Kozio∏ stwierdzajàc, ˝e „mechanizm
ochronny z art. 361 § 2 k.r.o. zadzia∏a wzgl´dem osoby trzeciej, je˝eli o sprzeciwie nie wiedzia∏a lub przy zachowaniu nale˝ytej starannoÊci nie mog∏a si´ z nim
zapoznaç przed dokonaniem czynnoÊci”12. Wskazujàc, ˝e mo˝liwoÊç zapoznania si´ przez osob´ trzecià ze sprzeciwem nale˝y oceniaç na gruncie prawa cywilnego, do nale˝ytej starannoÊci osoby trzeciej odwo∏ujà si´ równie˝ M. Lech-Che∏miƒska i V. Przyby∏a13. Mo˝na jednak zauwa˝yç, ˝e z brzmienia art. 361 § 2
k.r.o. nie wynika, ˝e intencjà ustawodawcy by∏o, aby wyst´pujàce w nim s∏owo
„mog∏a” nale˝a∏o rozumieç jako „mog∏a przy do∏o˝eniu nale˝ytej starannoÊci”.
8
9

10
11
12
13

T. Soko∏owski, op. cit., s. 61.
J. S∏yk wprost stwierdza, ˝e sprzeciw uzyskuje skutecznoÊç, je˝eli by∏ wiadomy kontrahentowi. Autor
pomija jednak przypadek, gdy osoba trzecia o sprzeciwie nie wiedzia∏a, chocia˝ przed dokonaniem
czynnoÊci prawnej mog∏a si´ z nim zapoznaç. J. S∏yk, Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego dotyczàca majàtku ma∏˝onków, Jurysta 2004, nr 11-12, s. 43.
J. S. Piàtowski, op. cit. , s. 273; M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny…, s. 139-140.
J. Strzebiƒczyk, Nowelizacja przepisów..., s.154.
A. Kozio∏, op. cit., s. 744.
M. Lech-Che∏miƒska, V. Przyby∏a, op. cit., s. 106.
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Z przepisu tego nie wynika zresztà równie˝, aby s∏owo „mog∏a” nale˝a∏o interpretowaç jako „mog∏a z ∏atwoÊcià”. Stosujàc wyk∏adni´ j´zykowà art. 361 § 2
k.r.o. mo˝na by raczej twierdziç, ˝e sprzeciw ma∏˝onka jest skuteczny wobec
osoby trzeciej, je˝eli mog∏a si´ z nim zapoznaç przed dokonaniem czynnoÊci
prawnej w jakikolwiek sposób, wszelkimi dost´pnymi Êrodkami, dok∏adajàc najwy˝szej starannoÊci. Skoro tak, to w sytuacji, gdy osoba trzecia zamierza dokonaç z osobà pozostajàcà w zwiàzku ma∏˝eƒskim czynnoÊç prawnà b´dàcà
czynnoÊcià zarzàdu majàtkiem wspólnym kontrahenta i jego ma∏˝onka, powinna (chyba, ˝e chodzi o czynnoÊç zarzàdu, wobec której ma∏˝onek nie mo˝e wyraziç sprzeciwu) podjàç wszelkie mo˝liwe kroki i skorzystaç z wszelkich dost´pnych dla cz∏owieka Êrodków, aby dowiedzieç si´, czy ma∏˝onek kontrahenta nie
sprzeciwia si´ tej czynnoÊci. Je˝eli tego nie uczyni, to ewentualny sprzeciw tego ma∏˝onka b´dzie wobec niego skuteczny. OczywiÊcie taka interpretacja
art. 361 § 2 k.r.o. nie mo˝e byç uznana za w∏aÊciwà. Po pierwsze, art. 361 § 2 k.r.o.
nie mówi, ˝e sprzeciw ma∏˝onka jest wobec osoby trzeciej skuteczny, gdy
m o ˝ n a s i ´ z n i m b y ∏ o z a p o z n a ç przed dokonaniem czynnoÊci
prawnej (kryterium obiektywne14), ale skutecznoÊç sprzeciwu uzale˝nia od tego,
czy osoba trzecia przed dokonaniem czynnoÊci prawnej m o g ∏ a s i ´ z n i m
z a p o z n a ç (kryterium subiektywne). Poza tym, skoro od d∏u˝nika ustawodawca nie wymaga starannoÊci wy˝szej ni˝ nale˝yta (art. 355 k.c.), to tym bardziej
nie wymaga tego od osoby trzeciej. Przedstawionà wy˝ej wyk∏adni´ art. 361
§ 2 k.r.o. mo˝na wi´c odrzuciç jako prowadzàcà do absurdalnego wniosku.
Pozostaje wobec tego problem, czy u˝yte w art. 361 § 2 k.r.o. s∏owo „mog∏a”
nale˝y rozumieç jako „mog∏a przy do∏o˝eniu nale˝ytej starannoÊci” czy jako
„mog∏a z ∏atwoÊcià”. Nie rozstrzygajàc tego zagadnienia, nasuwa si´ wàtpliwoÊç, czy pierwsza ze wskazanych wy˝ej interpretacji mog∏a odpowiadaç woli ustawodawcy. WàtpliwoÊç ta bierze si´ z wzi´cia pod uwag´ przepisów k.r.o.
okreÊlajàcych przes∏anki ochrony osób trzecich w ich relacjach z ma∏˝onkami.
Mianowicie powo∏ywany ju˝ art. 29 zd. 2 k.r.o. dla skutecznoÊci wobec osób
trzecich sprzeciwu ma∏˝onka, wymaga wiedzy tych osób o sprzeciwie. Równie˝ skutecznoÊç wobec osób trzecich wy∏àczenia przez sàd solidarnej odpowiedzialnoÊci ma∏˝onków za zobowiàzania zaciàgni´te przez jednego z nich
w sprawach wynikajàcych z zaspokajania zwyk∏ych potrzeb rodziny jest uzale˝niona od wiedzy osób trzecich o wy∏àczeniu tej odpowiedzialnoÊci (art. 30
14

Por. art. 4493 § 2 zd. 2 k.c., zgodnie z którym producent nie odpowiada za szkod´ wyrzàdzonà przez
produkt niebezpieczny, gdy n i e m o ˝ n a b y ∏ o p r z e w i d z i e ç (podkr. A. L.-R.) niebezpiecznych w∏aÊciwoÊci produktu, uwzgl´dniajàc stan nauki i techniki w chwili wprowadzenia produktu do
obrotu, albo gdy w∏aÊciwoÊci te wynika∏y z zastosowania przepisów prawa. W nauce zwraca si´ uwag´, i˝ przepis ten przyjmuje oderwane od umiej´tnoÊci danego producenta, obiektywne kryterium
oceny mo˝noÊci przewidzenia niebezpiecznych w∏aÊciwoÊci produktu. Tak np. Cz. ˚u∏awska, w:
Komentarz do Kodeksu cywilnego, Ksi´ga trzecia. Zobowiàzania, t. 1, pod red. G. Bieƒka, s. 482;
Z. Banaszczyk, w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz pod red. K. Pietrzykowskiego, s. 1169.
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§ 3 k.r.o.). Podobnie art. 471 k.r.o. pozwala ma∏˝onkowi powo∏ywaç si´ wzgl´dem innych osób na umow´ majàtkowà ma∏˝eƒskà, gdy jej zawarcie oraz rodzaj by∏y tym osobom wiadome. Porównujàc powy˝sze unormowania z art. 361
§ 2 k.r.o. nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e ustawodawca w przepisie tym przes∏ank´
ochrony osób trzecich ustanowi∏ w sposób bardziej dla nich „surowy”. Mo˝na
jednak zadaç pytanie, jaki motyw legislacyjny mia∏by przemawiaç za tym, aby
w art. 361 § 2 k.r.o. dla skutecznoÊci sprzeciwu ma∏˝onka ustawodawca wymaga∏ od osób trzecich zachowania a˝ nale˝ytej starannoÊci. Gdyby tak by∏o,
istnia∏aby „przepaÊç” mi´dzy stosunkiem ustawodawcy do osób trzecich
w art. 29 zd. 2, art. 30 § 3 i art. 471 k.r.o. a stosunkiem do tych osób na gruncie
unormowanej w art. 361 k.r.o. instytucji sprzeciwu.
Omawiajàc zagadnienie skutecznoÊci sprzeciwu ma∏˝onka wobec osoby
trzeciej, warto powo∏aç interpretacj´ art. 361 § 2 k.r.o. przedstawionà w literaturze przez J. Ignaczewskiego i R. Jerk´. Stwierdzili oni, ˝e je˝eli chodzi o skutecznoÊç sprzeciwu ma∏˝onka wobec osoby trzeciej, to „obowiàzuje w tym wypadku analogiczna regu∏a jak przy sk∏adaniu oÊwiadczeƒ woli z art. 61 k.c.”. Zdaniem Autorów, mo˝e zatem w tym zakresie znaleêç zastosowanie dorobek
orzecznictwa wykszta∏cony na tle tego przepisu. Ma∏˝onek mo˝e kierowaç
sprzeciw do adresata w formie ustnej albo pisemnej. W razie wyra˝enia sprzeciwu w formie pisemnej mo˝e byç wykorzystany taki sposób, jaki przewidujà
przepisy k.p.c. dla dor´czenia przesy∏ek sàdowych za poÊrednictwem poczty
(art. 131-142). Ma∏˝onek mo˝e skorzystaç z innych ni˝ przewidziane w k.p.c.
sposobów dor´czeƒ, na przyk∏ad pozostawienie oÊwiadczenia w recepcji hotelu, zamieszczenie na tablicy og∏oszeƒ, oddanie pracownikowi w miejscu zatrudnienia adresata, z∏o˝enie w biurze podawczym, przes∏anie faksem. Skorzystanie
z tych sposobów pozwala przyjàç, ˝e adresat mia∏ mo˝liwoÊç zapoznania si´ ze
sprzeciwem, z czym wià˝e si´ domniemanie prawne, ˝e posiada o nim wiedz´.
Wówczas na adresacie przesy∏ki zawierajàcej oÊwiadczenie o sprzeciwie b´dzie
cià˝y∏ dowód, ˝e mimo dor´czenia przesy∏ki na jeden ze wskazanych wy˝ej sposobów nie by∏ w stanie zapoznaç si´ z jej treÊcià. SkutecznoÊç przeprowadzenia takiego dowodu b´dzie w du˝ej mierze zale˝a∏a od tego, kogo obcià˝ajà
skutki zaniedbaƒ osób, które zobowiàza∏y si´ dor´czyç przesy∏k´ adresatowi15.
Do zaprezentowanego wy˝ej stanowiska J. Jerki i J. Ignaczewskiego mo˝na zg∏osiç pewne uwagi. Mianowicie, jak by∏a o tym wy˝ej mowa, ma∏˝onek nie
musi swego oÊwiadczenia o sprzeciwie wobec zamierzonej przez drugiego
ma∏˝onka czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym kierowaç do zainteresowanej dokonaniem tej czynnoÊci osoby trzeciej. Mo˝e nawet tej osoby nie znaç;
ma∏o tego, sam ma∏˝onek zamierzajàcy dokonaç czynnoÊci zarzàdu mo˝e
jeszcze nie mieç „upatrzonego” kontrahenta. Wydaje si´ bowiem, ˝e mo˝na
15

Zob. J. Ignaczewski, R. Jerka, op. cit., s. 50-51 i powo∏ane tam stanowisko SN.
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mówiç o z a m i e r z o n e j przez ma∏˝onka czynnoÊci zarzàdu majàtkiem
wspólnym mimo, ˝e osoba, która mia∏aby byç drugà stronà tej czynnoÊci nie
jest jeszcze ustalona (np. ma∏˝onek zamierza sprzedaç wspólny samochód,
ale nie znalaz∏ jeszcze nabywcy). Natomiast powo∏ani wy˝ej Autorzy dokonujàc wyk∏adni art. 361 § 2 k.r.o. wydajà si´ zak∏adaç, ˝e sprzeciw ma∏˝onka jest
kierowany do osoby zainteresowanej dokonaniem czynnoÊci prawnej z drugim
ma∏˝onkiem. Tymczasem na tle art. 361 § 2 k.r.o. nale˝y braç równie˝ pod uwag´ przypadek, gdy sprzeciw ma∏˝onka nie zosta∏ skierowany do takiej osoby.
Zosta∏ zatem wyra˝ony wobec innej osoby (osób) bàdê nawet by∏ adresowany
do nieoznaczonego kr´gu osób. Je˝eli jednak ma∏˝onek oÊwiadczenie
o sprzeciwie skierowa∏ do osoby trzeciej, z którà drugi ma∏˝onek zamierza dokonaç czynnoÊç zarzàdu majàtkiem wspólnym, to art. 61 k.c. znajdzie zastosowanie wprost. Mo˝e wi´c byç tak, ˝e wskutek niespe∏nienia przes∏anek przewidzianych w tym przepisie, oÊwiadczenie ma∏˝onka o sprzeciwie nie zostanie
z∏o˝one osobie trzeciej przed dokonaniem czynnoÊci prawnej przez tà osob´
z drugim ma∏˝onkiem, a co za tym idzie, zagadnienie skutecznoÊci tego
oÊwiadczenia jest bezprzedmiotowe. Natomiast we wszystkich innych przypadkach dostrze˝one przez J. Jerk´ i J. Ignaczewskiego podobieƒstwo sformu∏owaƒ u˝ytych w art. 61 k.c. i art. 361 § 2 k.r.o. mo˝e przemawiaç za interpretowaniem wyst´pujàcego w ostatnio powo∏anym przepisie s∏owa „mog∏a”
jako „mog∏a z ∏atwoÊcià”. Odnoszàc si´ do art. 61 k.c. w nauce wskazuje si´
bowiem, ˝e „do sk∏adajàcego oÊwiadczenie woli nale˝y stworzenie takiej sytuacji, ˝eby adresat móg∏ zapoznaç si´ z treÊcià oÊwiadczenia woli i to bez
szczególnych nak∏adów lub staraƒ, a wi´c w zwyk∏ym toku czynnoÊci”16.
3. Interesujàcà jest kwestia, jakie skutki prawne wywo∏a dokonanie czynnoÊci prawnej zarzàdu majàtkiem wspólnym przez ma∏˝onka mimo sprzeciwu
drugiego ma∏˝onka. Warto raz jeszcze w tym miejscu przypomnieç, ˝e ustawodawca uzale˝ni∏ skutecznoÊç sprzeciwu ma∏˝onka wobec osoby trzeciej od tego, czy osoba ta „mog∏a si´ z nim zapoznaç przed dokonaniem czynnoÊci
prawnej”. Omawiajàc zagadnienie skutków prawnych sprzeciwu zg∏oszonego
przez ma∏˝onka na podstawie art. 361 § 1 k.r.o. nale˝y wi´c rozpatrzyç: a) przypadek, gdy sprzeciw jest wobec osoby trzeciej skuteczny oraz b) przypadek,
gdy sprzeciw jest wobec tej osoby nieskuteczny.
W literaturze jest dyskusyjne, jaki rodzaj sankcji dotyka czynnoÊç prawnà dokonanà przez ma∏˝onka mimo skutecznego wobec osoby trzeciej sprzeciwu
drugiego ma∏˝onka. I tak, zdaniem T. Smyczyƒskiego, je˝eli sprzeciw zosta∏ wyra˝ony w obecnoÊci kontrahenta albo gdy w inny sposób dotar∏a do niego wia16

Z. Radwaƒski, w: System prawa prywatnego, pod red. Z. Radwaƒskiego, Prawo cywilne-cz´Êç ogólna, t. 2, Warszawa 2002, s. 301. Podobnie M. Piekarski, w: Kodeks cywilny, Komentarz, praca zbiór.,
t. 1, Warszawa 1972, s. 177 i 178.
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domoÊç o sprzeciwie, czynnoÊç prawna jest bezskuteczna17. Na taki sam rezultat skutecznego wobec osoby trzeciej sprzeciwu wskazujà J. Ignaczewski
i J. Jerka18. Z kolei A. Kozio∏ pisze, i˝ rezultatem sprzeciwu ma∏˝onka wobec zamierzonej przez wspó∏ma∏˝onka czynnoÊci jest to, ˝e „nie dojdzie ona do skutku”19. Szerzej wypowiada si´ na omawiany temat M. Nazar, który wskazuje, ˝e
sprzeciw, o którym mowa w art. 361 § 1 k.r.o. stanowi oÊwiadczenie woli ma∏˝onka b´dàce „pod wzgl´dem treÊci i skutków przeciwieƒstwem zgody ma∏˝onka
na dokonanie czynnoÊci”20 oraz jest „ekwiwalentem odmowy zgody na dokonanie czynnoÊci”21. Autor zauwa˝a, ˝e w przypadkach, w których do dokonania
przez ma∏˝onka czynnoÊci prawnej konieczna jest zgoda drugiego ma∏˝onka,
sprzeciw tego ma∏˝onka jedynie wyprzedza odmow´ zgody lub potwierdzenia
czynnoÊci”22. Stwierdza te˝, ˝e sprzeciw jest równowa˝ny z odmowà udzielenia
przez ma∏˝onka zgody na dokonanie czynnoÊci, jak i z odmowà póêniejszego
jej potwierdzenia23. Natomiast sankcja, która dotyka czynnoÊç prawnà dokonanà przez ma∏˝onka mimo skutecznego wobec osoby trzeciej sprzeciwu drugiego ma∏˝onka to, zdaniem M. Nazara, sankcja bezwzgl´dnej niewa˝noÊci24. Za
takà samà sankcjà opowiada si´ R. Chorabik25, a sk∏aniajà si´ do jej przyj´cia
M. ¸àczkowska26 oraz M. Sychowicz. Ostatnio wymieniony autor powo∏uje si´
na to, ˝e brak sprzeciwu ma∏˝onka jest wynikajàcym z ustawy, to jest z art. 361
§ 1 k.r.o., warunkiem dokonania czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym przez
drugiego ma∏˝onka. Je˝eli zatem ma∏˝onek dokona czynnoÊci zarzàdu tym majàtkiem mimo w pe∏ni skutecznego sprzeciwu wspó∏ma∏˝onka, dokonana czynnoÊç b´dzie sprzeczna z ustawà (art. 58 § 1 k.c.)27.
17

18
19
20
21
22
23

24
25

26

27

T. Smyczyƒski. Reforma.., s. 830; idem, Prawo rodzinne…, s. 87. Autor nie odniós∏ si´ jednak do przypadku, gdy osoba trzecia przed dokonaniem czynnoÊci prawnej z ma∏˝onkiem nie zapozna∏a si´ ze
sprzeciwem, chocia˝ mog∏a.
J. Ignaczewski, R. Jerka, op. cit., s. 51.
A. Kozio∏, op. cit., s. 743.
M. Nazar, op. cit., s.154.
Ibidem, s. 162.
Ibidem, s. 154.
Ibidem, s. 154. Zbli˝one stanowisko zajà∏ J. Gieracki, wed∏ug którego sprzeciw ma∏˝onka odnoszàcy
si´ do czynnoÊci prawnej obj´tej art. 37 1 § k.r.o. oznacza brak zgody na jej dokonanie. J. Gieracki,
op. cit., s. 27. Poglàd tego Autora podzieli∏ P. Wójcik, op. cit., s. 33.
M. Nazar, op. cit., s. 154.
R. Chorabik, Dobra wiara jako przes∏anka nabycia rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej, KPP
2006, z. 1, s. 191-192.
Autorka argumentuje nast´pujàco: art. 361 § 3 k.r.o. nakazuje odpowiednie stosowanie art. 39 k.r.o.,
który przewiduje mo˝liwoÊç udzielenia ma∏˝onkowi przez sàd zezwolenia na dokonanie czynnoÊci
prawnych wymienionych w art. 37 § 1 k.r.o. Odpowiednie stosowanie art. 37 § 1 k.r.o. przemawia∏oby wi´c za przyj´ciem poglàdu, ˝e czynnoÊç prawna dokonana przez ma∏˝onka mimo sprzeciwu drugiego ma∏˝onka jest niewa˝na, o ile osoba trzecia mog∏a zapoznaç si´ ze sprzeciwem przed dokonaniem tej czynnoÊci. M. ¸àczkowska, Stosunki majàtkowe mi´dzy przedsi´biorcà i jego ma∏˝onkiem
w Êwietle ustroju wspólnoÊci ustawowej, Warszawa 2006, s. 51.
M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny..., s. 204. Zob. te˝ idem, Stosunki majàtkowe…, s. 11.
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A. Brzeziƒska pisze natomiast, co wydaje si´ nieporozumieniem, ˝e
w przypadku sprzeda˝y przez ma∏˝onka przedmiotu majàtkowego nale˝àcego do majàtku wspólnego niewymienionego w art. 37 § 1 pkt 1-4 k.r.o.
drugi ma∏˝onek, który wyrazi∏ sprzeciw skuteczny wobec osoby trzeciej,
mo˝e ˝àdaç uniewa˝nienia tej umowy28. Jeszcze inne stanowisko na omawiane zagadnienie zajmuje J. Gieracki. Ró˝nicuje on skutki prawne czynnoÊci prawnej zarzàdu dokonanej przez ma∏˝onka mimo skutecznego wobec
osoby trzeciej sprzeciwu ma∏˝onka, w zale˝noÊci od charakteru dokonanej
czynnoÊci. Zdaniem Autora, dokonana przez ma∏˝onka w takiej sytuacji
czynnoÊç rozporzàdzajàca oraz czynnoÊç zobowiàzujàco-rozporzàdzajàca
jest niewa˝na. Sankcja niewa˝noÊci nie wyst´puje natomiast w przypadku
czynnoÊci zobowiàzujàcej, a sprzeciw powoduje jedynie ograniczenie odpowiedzialnoÊci za wynikajàcy z niej d∏ug, co J. Gieracki uzasadnia powo∏ujàc si´ na art. 41 § 2 k.r.o.29 Wy∏àcznie na ten ostatni skutek czynnoÊci
prawnej dokonanej przez ma∏˝onka mimo skutecznego wobec osoby trzeciej sprzeciwu drugiego ma∏˝onka wskazujà M. Lech-Che∏miƒska i V. Przyby∏a. Autorki podkreÊlajà, ˝e w omawianym przypadku czynnoÊç prawna
jest wa˝na, a jedynie nie mo˝na jej uznaç za dokonanà za zgodà drugiego
ma∏˝onka, co wp∏ywa na mo˝liwoÊç zaspokojenia wierzyciela z majàtku
wspólnego ma∏˝onków. Zatem w razie zaciàgni´cia zobowiàzania przez
ma∏˝onka, wierzyciel nie mo˝e ˝àdaç zaspokojenia z tego majàtku, chyba
˝e drugi ma∏˝onek, który wczeÊniej wyrazi∏ sprzeciw, póêniej udzieli zgody
na dokonanie czynnoÊci30.
Ustosunkowujàc si´ do omawianego zagadnienia, warto powo∏aç si´ na
wyra˝ony w nauce poglàd, zgodnie z którym, je˝eli ma∏˝onek sprzeciwi si´ zamierzonej przez drugiego ma∏˝onka czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym,
drugi ma∏˝onek traci prawo do dokonania tej czynnoÊci31. Przy∏àczajàc si´ do
tego stanowiska mo˝na zauwa˝yç, ˝e sytuacja ma∏˝onka pozbawionego
wskutek sprzeciwu wspó∏ma∏˝onka uprawnienia do dokonania danej czynnoÊci zarzàdu podobna jest w pewnym stopniu do sytuacji ma∏˝onka pozbawionego samodzielnego zarzàdu majàtkiem wspólnym przez sàd na podstawie
art. 40 k.r.o. Na tle tego unormowania przyjmuje si´, ˝e je˝eli ma∏˝onek pozbawiony samodzielnego zarzàdu majàtkiem wspólnym dokona czynnoÊci
zarzàdu tym majàtkiem, czynnoÊç prawna jest niewa˝na32. Takà samà sankcj´
28
29
30
31

32

A. Brzeziƒska, Intercyzy – umowy ma∏˝eƒskie, Warszawa 2006, s. 143-144.
J. Gieracki, op. cit., s. 28. Do poglàdu J. Gierackiego przy∏àczy∏ si´ P. Wójcik, op. cit., s. 32.
M. Lech-Che∏miƒska, V. Przyby∏a, op. cit., s. 106.
T. Soko∏owski, op. cit., s. 61. Podobnie J. Gieracki, który pisze o uchyleniu kompetencji ma∏˝onka do
dokonania danej czynnoÊci zarzàdu jako skutku sprzeciwu wspó∏ma∏˝onka. J. Gieracki, op. cit., s. 28.
Tak w szczególnoÊci: S. K. Rzonca, Poj´cie zarzàdu majàtkiem wspólnym ma∏˝onków, Warszawa
1982, s. 110; M. Nazar, op. cit., s. 155; T. Soko∏owski, op. cit., s. 62; M. Sychowicz, w: Kodeks
rodzinny…, s. 218.
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mo˝na by wi´c uznaç za uzasadnionà w ramach instytucji sprzeciwu. Wystàpienie sankcji niewa˝noÊci bezwzgl´dnej w razie skutecznego wobec osoby
trzeciej sprzeciwu ma∏˝onka – co do czynnoÊci prawnych obj´tych zakresem
zastosowania art. 37 § 1 k.r.o. – mo˝na w uzasadniç jeszcze w inny sposób.
Mianowicie gdyby, za M. Nazarem, uznaç sprzeciw za jednoczesnà odmow´
zgody na dokonanie takiej czynnoÊci prawnej przez ma∏˝onka, jak i odmow´
póêniejszego jej potwierdzenia, to zawarta przez ma∏˝onka umowa by∏aby
niewa˝na bezwzgl´dnie ju˝ od chwili zawarcia. W ka˝dym razie przyj´cie, i˝
w omawianym przypadku wyst´puje sankcja bezwzgl´dnej niewa˝noÊci oznacza, ˝e nie ma mo˝liwoÊci potwierdzenia umów obj´tych zakresem zastosowania 37 § 1 k.r.o. W stosunku do wymienionych w tym przepisie czynnoÊci
prawnych pojawia si´ natomiast zagadnienie ewentualnego zastosowania
art. 38 k.r.o. Zwróci∏ na nie uwag´ M. Nazar, który wskaza∏, ˝e „sprzeciw mo˝e (…) wykluczyç dobrà wiar´ osoby trzeciej”, która wskutek tego nie b´dzie
mog∏a si´ powo∏aç na ochron´, jakà zapewnia jej art. 38 k.r.o.33 Zagadnienie
ochrony dobrej wiary osoby trzeciej (ju˝ bez odwo∏ania si´ do art. 38 k.r.o.)
pojawi si´ równie˝ w przypadku czynnoÊci prawnych spoza katalogu art. 37
§ 1 k.r.o., dokonanych przez t´ osob´ z ma∏˝onkiem mimo skutecznego
wobec niej sprzeciwu drugiego ma∏˝onka.
Natomiast trudno zgodziç si´ ze stanowiskiem, ˝e skuteczny wobec osoby
trzeciej sprzeciw ma∏˝onka mo˝e wywo∏ywaç skutki prawne przejawiajàce si´
jedynie w sferze odpowiedzialnoÊci za d∏ug i polegajàce na tym, ˝e wierzyciel
drugiego ma∏˝onka nie mo˝e ˝àdaç zaspokojenia z ca∏ego majàtku wspólnego (art. 41 § 2 k.r.o.). Przeciwko takiej koncepcji przemawiajà nast´pujàce argumenty. Po pierwsze, w art. 41 § 2 k.r.o. ustawodawca nie mówi o zobowiàzaniu ma∏˝onka zaciàgni´tym mimo sprzeciwu drugiego ma∏˝onka, lecz o zobowiàzaniu zaciàgni´tym bez jego zgody. Ju˝ wi´c samo brzmienie tego przepisu prowadzi do wniosku, ˝e ustawodawca rozró˝nia sprzeciw ma∏˝onka od
braku jego zgody na zaciàgni´cie zobowiàzania przez wspó∏ma∏˝onka. Po drugie, instytucja sprzeciwu nie by∏a przewidywana w pierwotnej wersji projektu
ustawy o zmianie k.r.o., a mimo to okreÊlano w nim skutki prawne zaciàgni´cia
zobowiàzania przez ma∏˝onka bez zgody drugiego ma∏˝onka34. Po trzecie – na
co trafnie zwróci∏ uwag´ R. Chorabik – o niedopuszczalnoÊci zaspokojenia wierzyciela z majàtku wspólnego ma∏˝onków na podstawie art. 41 § 1 k.r.o. przesàdza ju˝ sam brak zgody ma∏˝onka na zaciàgni´cie zobowiàzania, nie musi
on wi´c podejmowaç w tym kierunku jakichkolwiek czynnoÊci, a w szczególnoÊci zg∏aszaç sprzeciwu35.
33
34
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M. Nazar, op. cit., s. 154.
Zob. art. 41 § 2 k.r.o. w: Projekt Komisji…, op. cit., s. 172 oraz w: Projekt Komisji…, wersja z 7.02.2002 r.,
op. cit., s. 162.
R. Chorabik, op. cit., s. 191.
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Nale˝y przejÊç do omówienia przypadku, gdy ma∏˝onek dokona∏ czynnoÊci prawnej zarzàdu majàtkiem wspólnym mimo sprzeciwu wspó∏ma∏˝onka,
jednak osoba trzecia nie mog∏a si´ zapoznaç ze sprzeciwem przed dokonaniem czynnoÊci. Skutki prawne zale˝à od tego, do jakiej kategorii czynnoÊci
zarzàdu nale˝y dokonana czynnoÊç prawna. Je˝eli nie wymienia jej art. 37
§ 1 k.r.o., dokonana czynnoÊç jest wa˝na. Je˝eli nale˝y do czynnoÊci prawnych
obj´tych zakresem zastosowania tego przepisu, skutki prawne jej dokonania
normujà art. 37 §§ 2-4 k.r.o. Zatem w przypadku umowy sankcjà jest bezskutecznoÊç zawieszona i ma∏˝onek, który wyrazi∏ sprzeciw, mo˝e nast´pnie takà
czynnoÊç potwierdziç (art. 37 § 2-3 k.r.o.). Natomiast jednostronna czynnoÊç
prawna jest bezwzgl´dnie niewa˝na (art. 37 § 4 k.r.o.).
Jak ju˝ by∏a o tym mowa, wiedza ma∏˝onka o sprzeciwie wspó∏ma∏˝onka
nie ma znaczenia dla skutecznoÊci sprzeciwu wobec osoby trzeciej. Je˝eli ma∏˝onek o sprzeciwie wiedzia∏, a osoba trzecia przed dokonaniem czynnoÊci
prawnej nie mog∏a si´ o sprzeciwie dowiedzieç, dokonana czynnoÊç prawna,
co podkreÊli∏ M. Sychowicz, jest wa˝na. Autor ten ponadto zwróci∏ uwag´, ˝e
dokonanie przez ma∏˝onka czynnoÊci prawnej zarzàdu majàtkiem wspólnym
mimo sprzeciwu drugiego ma∏˝onka mo˝e mieç znaczenie dla oceny, czy ma∏˝onek, który dokona∏ czynnoÊci prawid∏owo wykonuje zarzàd majàtkiem
wspólnym. W zale˝noÊci od okolicznoÊci, takie dzia∏anie ma∏˝onka, zw∏aszcza
je˝eli jest uporczywe, mo˝e prowadziç do pozbawienia go samodzielnego zarzàdu majàtkiem wspólnym (art. 40 k.r.o.) lub ustanowienia rozdzielnoÊci majàtkowej (art. 52 § 1 k.r.o.). Zdaniem M. Sychowicza, powy˝sze zachowanie
ma∏˝onka mo˝e te˝ wp∏ywaç na ocen´ zupe∏noÊci rozk∏adu po˝ycia, jako przes∏anki rozwodu (art. 56 § 1 k.r.o.) lub separacji (art. 611 § 1 k.r.o.)36.
Omawiajàc zagadnienie skutecznoÊci sprzeciwu warto odnieÊç si´ do interesujàcego zagadnienia, które poruszy∏ J. Zra∏ek. Chodzi o sytuacj´, w której oddzielnie dokonywana jest czynnoÊç zobowiàzujàca i rozporzàdzajàca
nale˝àca do czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym, a ma∏˝onek wyrazi∏
sprzeciw ju˝ po zawarciu przez drugiego ma∏˝onka umowy zobowiàzujàcej.
Autor wskazuje, ˝e sprzeciw jest skuteczny wobec czynnoÊci rozporzàdzajàcej37 i stawia pytanie o losy powsta∏ego wczeÊniej zobowiàzania. Zdaniem J.
Zra∏ka nale˝y przyjàç, ˝e dokonana czynnoÊç zobowiàzujàca „zawiera w sobie warunek braku sprzeciwu na czynnoÊç rozporzàdzajàcà ze strony drugiego ma∏˝onka”. W razie sprzeciwu ma∏˝onka, ten ma∏˝onek, który zamierza dokonaç czynnoÊci prawnej, mo˝e zwróciç si´ do sàdu o zezwolenie (art. 39
k.r.o.)38. Je˝eli wi´c ma∏˝onek zawiera umow´ zobowiàzujàcà to, zdaniem po36
37

38

M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny…, s. 204-205; idem, Stosunki majàtkowe…, s. 11.
Jak rozumiem jest skuteczny, je˝eli osoba trzecia mog∏a si´ z nim zapoznaç przed dokonaniem czynnoÊci rozporzàdzajàcej (art. 361 § 2 k.r.o.).
J. Zra∏ek, op. cit., s. 358.
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wo∏anego wy˝ej Autora, jest to umowa zawarta pod warunkiem, ˝e drugi ma∏˝onek nie sprzeciwi si´ zawarciu umowy rozporzàdzajàcej. Mo˝na wyraziç
wàtpliwoÊç, czy za takà umow´ da si´ uznaç umow´ zobowiàzujàcà zawartà
przez ma∏˝onka z osobà trzecià równie˝ wtedy, gdy osoba ta nie wie, ˝e jej
kontrahent pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim. Pomijajàc powy˝szà kwesti´,
mo˝na stwierdziç, i˝ z wypowiedzi J. Zra∏ka wynika, ˝e umowa zobowiàzujàca zawarta przez ma∏˝onka jest umowà zawartà pod warunkiem zawieszajàcym. Zdarzeniem przysz∏ym i niepewnym jest brak sprzeciwu drugiego ma∏˝onka na czynnoÊç rozporzàdzajàcà. Je˝eli mamy tu do czynienia z warunkiem zawieszajàcym, to sprzeciw ma∏˝onka powoduje, ˝e zobowiàzanie jego
wspó∏ma∏˝onka nie powstaje. W zwiàzku z tym nie sposób chyba przyjàç, ˝e
w omawianym przypadku mo˝e znaleêç zastosowanie art. 39 k.r.o. Sàd nie
b´dzie móg∏ zezwoliç na dokonanie czynnoÊci rozporzàdzajàcej, poniewa˝
do jej dokonania brak zobowiàzania.
Na zagadnienie, na które zwróci∏ uwag´ J. Zra∏ek mo˝na, jak si´ zdaje,
spojrzeç nieco inaczej. Nale˝a∏oby chyba uwzgl´dniç okolicznoÊç, czy ma∏˝onek wiedzia∏, ˝e drugi ma∏˝onek zamierza zawrzeç umow´ zobowiàzujàcà. Je˝eli tak by∏o i mimo to przed jej zawarciem ma∏˝onek nie wyrazi∏ sprzeciwu,
chocia˝ móg∏ to uczyniç, to nasuwa si´ wàtpliwoÊç, czy w ogóle mo˝e si´ on
ju˝ skutecznie sprzeciwiç zawarciu umowy rozporzàdzajàcej. Skoro bowiem,
mimo ˝e móg∏, nie sprzeciwi∏ si´ zawarciu umowy zobowiàzujàcej przez
wspó∏ma∏˝onka, to czy tym samym nie z∏o˝y∏ dorozumianego oÊwiadczenia
o braku sprzeciwu na umow´ rozporzàdzajàcà? Albo inaczej – je˝eli nie
sprzeciwi∏ si´ zawarciu umowy zobowiàzujàcej, chocia˝ móg∏, to czy sprzeciw
wobec zamierzonej przez wspó∏ma∏˝onka umowy rozporzàdzajàcej nie uchybia zasadom wspó∏˝ycia spo∏ecznego (art. 5 k.c.)? W razie odrzucenia powy˝szych rozwiàzaƒ, przypadek, gdy ma∏˝onek wie o zamiarze drugiego ma∏˝onka co do zawarcia umowy zobowiàzujàcej i chocia˝ mo˝e si´ sprzeciwiç,
sprzeciwu nie zg∏asza, nale˝a∏oby potraktowaç tak samo, jak ka˝dy inny przypadek braku sprzeciwu ma∏˝onka na zamierzonà przez wspó∏ma∏˝onka umow´ zobowiàzujàcà. Nale˝a∏oby stwierdziç, ˝e ma∏˝onek mo˝e sprzeciwiç si´
dokonaniu przez drugiego ma∏˝onka czynnoÊci rozporzàdzajàcej. Zak∏adam,
˝e sprzeciw by∏ skuteczny wobec osoby trzeciej, a ma∏˝onek, który zawar∏
umow´ zobowiàzujàcà jest zainteresowany zawarciem umowy rozporzàdzajàcej. Mo˝e on wówczas zwróciç si´ do sàdu o zezwolenie na dokonanie czynnoÊci rozporzàdzajàcej (art. 361 § 1 w zw. z art. 39 k.r.o.). Problem powstanie
wtedy, gdy ma∏˝onek dokonaniem czynnoÊci rozporzàdzajàcej zainteresowany nie jest i w zwiàzku z tym nie zwraca si´ do sàdu o zezwolenie (bo przecie˝ nie musi). Nie jest wcale pewne, czy kontrahent ma∏˝onka b´dzie móg∏
w takiej sytuacji skorzystaç z unormowania przewidzianego w art. 64 k.c. WàtpliwoÊci biorà si´ stàd, ˝e ma∏˝onek, który zawar∏ umow´ zobowiàzujàcà jest
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co prawda zobowiàzany do zawarcia umowy rozporzàdzajàcej, ale – wskutek
sprzeciwu ma∏˝onka – nie jest do jej zawarcia uprawniony. Jest wi´c problematyczne, czy sàd móg∏by wydaç orzeczenie zast´pujàce oÊwiadczenie woli
zobowiàzanego ma∏˝onka (art. 64 k.c.) bez zezwolenia sàdu wydanego na
podstawie art. 361 § 1 w zwiàzku z art. 39 k.r.o.
Wydaje si´, ˝e mo˝na zaproponowaç jeszcze inne rozstrzygni´cie omawianego problemu. Mianowicie mo˝na twierdziç, ˝e ma∏˝onek nie mo˝e sprzeciwiç
si´ zawarciu umowy rozporzàdzajàcej przez drugiego ma∏˝onka, poniewa˝ taka sytuacja nie jest obj´ta zakresem zastosowania art. 361 § 1 k.r.o. Nie mo˝na
bowiem mówiç o z a m i e r z o n e j przez ma∏˝onka czynnoÊci prawnej, je˝eli
chodzi o czynnoÊç prawnà, której ma on obowiàzek dokonaç. Dokonanie takiej
czynnoÊci prawnej nie jest jedynie kwestià zamiaru ma∏˝onka, ale przede
wszystkim jego obowiàzkiem prawnym. Ten obowiàzek wysuwa si´ na plan
pierwszy, ma∏˝onek „musi” dokonaç czynnoÊci prawnej, na drugim planie jest
to, czy (ewentualnie) „chce”. W omawianym przypadku obowiàzek zawarcia
umowy wynika z dokonanej przez ma∏˝onka czynnoÊci zobowiàzujàcej, ale mo˝e byç przecie˝ inaczej. Na przyk∏ad ma∏˝onek chcia∏by zap∏aciç z majàtku
wspólnego alimenty na rzecz swego pozama∏˝eƒskiego dziecka albo zap∏aciç
za szkod´, którà wyrzàdzi∏ czynem niedozwolonym. Aby nie wywo∏ywaç dodatkowych wàtpliwoÊci, przyjmuj´, ˝e chcia∏by zap∏aciç ze swego pobranego wynagrodzenia za prac´, a wi´c sk∏adnika majàtku wspólnego, z którego i tak ponosi odpowiedzialnoÊç za tego rodzaju zobowiàzania (art. 41 § 2 k.r.o.). Je˝eli
przyjàç, ˝e drugi ma∏˝onek mo˝e sprzeciwiç si´ tego rodzaju czynnoÊciom
prawnym, to znaczy, ˝e mo˝e „zablokowaç” zap∏at´ d∏ugu przez ma∏˝onka
z majàtku wspólnego. Co prawda, przeciwko tezie o „zablokowaniu” zap∏aty
sprzeciwem mo˝na ripostowaç powo∏ywaniem si´ na art. 39 k.r.o. Jednak to tylko od ma∏˝onka zale˝y, czy wystàpi on do sàdu o zezwolenie na dokonanie
czynnoÊci. Sytuacja staje si´ zresztà doÊç szczególna, jako ˝e sàd by∏by anga˝owany po to, aby zezwoliç ma∏˝onkowi na spe∏nienie Êwiadczenia, do którego
jest on zobowiàzany i które chce spe∏niç. Nale˝y ponadto zauwa˝yç, ˝e zgodnie z art. 39 zd. 2 k.r.o. sàd mo˝e udzieliç zezwolenia, je˝eli dokonania czynnoÊci wymaga dobro rodziny. Nasuwa si´ wi´c pytanie, czy sàd móg∏by w konkretnym przypadku (mam tu na myÊli zobowiàzanie z dowolnego tytu∏u prawnego) ze wzgl´du na powy˝szà przes∏ank´ odmówiç ma∏˝onkowi zezwolenia
na spe∏nienie Êwiadczenia. OczywiÊcie wierzyciel mo˝e pozwaç ma∏˝onka-d∏u˝nika o zap∏at´. Powstaje tu jednak pewien paradoks. Oprotestowany ma∏˝onek
nie mo˝e dobrowolnie na przyk∏ad zap∏aciç odszkodowania za szkod´ wyrzàdzonà czynem niedozwolonym ze swego wynagrodzenia za prac´, ale wierzyciel w Êwietle art. 41 § 2 k.r.o. mo˝e z takiego sk∏adnika majàtku wspólnego ˝àdaç zaspokojenia. Jasne jest natomiast, ˝e ma∏˝onek nie b´dzie móg∏ sprzeciwiç si´ zap∏acie d∏ugu przez drugiego ma∏˝onka z majàtku wspólnego, je˝eli za-
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p∏ata d∏ugu b´dzie stanowi∏a „bie˝àcà spraw´ ˝ycia codziennego” lub gdy b´dzie „czynnoÊcià zmierzajàcà do zaspokojenia zwyk∏ych potrzeb rodziny” albo
„czynnoÊcià podejmowanà w ramach dzia∏alnoÊci zarobkowej”.
Zdaj´ sobie spraw´, ˝e ka˝dà z zaproponowanych wy˝ej prób rozstrzygni´cia omawianego zagadnienia mo˝na uznaç za dyskusyjnà. Niewàtpliwie
wymaga ono dalszych rozwa˝aƒ.
8. Do instytucji sprzeciwu, z mocy art. 361 § 3 k.r.o. nale˝y odpowiednio stosowaç art. 39 k.r.o. Oznacza to, ˝e je˝eli ma∏˝onek wyrazi sprzeciw wobec zamierzonej przez drugiego ma∏˝onka czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym,
ma∏˝onek ten mo˝e zwróciç si´ do sàdu o zezwolenie na dokonanie czynnoÊci. Sàd udzieli zezwolenia, je˝eli dokonania czynnoÊci wymaga dobro rodziny. Nie jest jednak jasne, jakie sà skutki udzielonego przez sàd zezwolenia.
Mianowicie zdaniem J. Gierackiego „zgoda sàdu przywraca” zdolnoÊç ma∏˝onka do zdzia∏ania czynnoÊci zarzàdu, ze skutkami prawnymi dla majàtku wspólnego”39. Stwierdzenie to nie wydaje si´ ca∏kiem jasne. Natomiast wed∏ug stanowiska M. Sychowicza, zezwolenie sàdu „uchyla sprzeciw”, a czynnoÊç prawna dokonana przez ma∏˝onka, któremu sàd udzieli∏ zezwolenia jest tak samo skuteczna, jak czynnoÊç dokonana bez sprzeciwu drugiego ma∏˝onka40. Nieco inaczej
podszed∏ do omawianego zagadnienia M. Nazar, wyra˝ajàc poglàd, ˝e zamierzona przez ma∏˝onka czynnoÊç, której sprzeciwi∏ si´ drugi ma∏˝onek, staje si´ nast´pczo czynnoÊcià, której dokonanie wymaga zgody tego ma∏˝onka. Wskutek
odes∏ania zawartego w art. 361 § 3 k.r.o. do art. 39 k.r.o. zgoda ta mo˝e zostaç zastàpiona zezwoleniem sàdu41. Autor zauwa˝a, ˝e art. 361 k.r.o. ma zastosowanie
nie tylko do czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym, których dokonanie przez
ma∏˝onka wymaga obligatoryjnej zgody drugiego ma∏˝onka (art. 37 § 1 k.r.o.), ale
i do pozosta∏ych czynnoÊci zarzàdu tym majàtkiem. Wobec tego, zaciàgni´cie
przez ma∏˝onka zobowiàzania z czynnoÊci prawnej niewymagajàcej obligatoryjnej
zgody wspó∏ma∏˝onka umo˝liwia wierzycielowi dochodzenie zaspokojenia z majàtku wspólnego42. By∏oby to wi´c zobowiàzanie, które nale˝y traktowaç tak, jak
zaciàgni´te przez ma∏˝onka za zgodà drugiego ma∏˝onka (art. 41 § 1 k.r.o.). Kwestia ta wydaje si´ byç dyskusyjnà, poniewa˝ mo˝na twierdziç – za M. Sychowiczem – ˝e zezwolenie sàdu jedynie uchyla sprzeciw. Przyjmujàc takà interpretacj´, zobowiàzanie zaciàgni´te przez ma∏˝onka za zezwoleniem sàdu, wynikajàce
z czynnoÊci prawnej, do której dokonania nie jest konieczna zgoda drugiego ma∏˝onka, nale˝a∏oby uznaç za zobowiàzanie zaciàgni´te bez zgody ma∏˝onka (art.
41 § 2 k.r.o.). Rozwiàzanie takie wydaje si´ byç zadowalajàce.
39
40
41
42

J. Gieracki, op. cit., s. 28.
M. Sychowicz, w: Kodeks rodzinny…, s. 205.
M. Nazar, op. cit., s. 162; tak te˝ R. Chorabik, op. cit., s. 181 i 192.
M. Nazar, op. cit., s. 162.
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Mo˝na jednak dostrzec innà, trudnà do zaakceptowania konsekwencj´ poglàdu, ˝e zezwolenie sàdu wydane na podstawie art. 39 k.r.o. w zwiàzku
z art. 361 k.r.o. nie zast´puje zgody ma∏˝onka, a jedynie uchyla jego sprzeciw.
Otó˝ dokonana przez ma∏˝onka za takim zezwoleniem sàdu czynnoÊç prawna
obj´ta art. 37 § 1 k.r.o. nie mog∏aby byç uznana za wa˝nà. By∏aby to przecie˝
czynnoÊç prawna dokonana bez obligatoryjnej zgody wspó∏ma∏˝onka, a wi´c
albo umowa dotkni´ta sankcjà bezskutecznoÊci zawieszonej (art. 37 § 2
i § 3 k.r.o.) albo czynnoÊç prawna jednostronna niewa˝na bezwzgl´dnie
(art. 37 § 4 k.r.o.). Nasuwa si´ w zwiàzku z tym pytanie, czy mo˝na przyjmowaç, ˝e zezwolenie sàdu co do czynnoÊci prawnych wymienionych w art. 37
§ 1 k.r.o. zast´puje zgod´ drugiego ma∏˝onka, a co do pozosta∏ych czynnoÊci
prawnych jedynie uchyla jego sprzeciw. By∏oby to chyba mo˝liwe jedynie w razie ró˝nego traktowania samego sprzeciwu: co do czynnoÊci prawnych wymagajàcych obligatoryjnej zgody ma∏˝onka jako jednoczesnej odmowy zgody na
dokonanie tej czynnoÊci43, a co do czynnoÊci prawnych niemieszczàcych si´
w tej kategorii jako sprzeciwu „czystego” (skoro zgoda ma∏˝onka nie jest tu
konieczna do wa˝noÊci czynnoÊci prawnej, to zagadnienie jego zgody na dokonanie czynnoÊci prawnej przez wspó∏ma∏˝onka jest bezprzedmiotowe). Zagadnienie to niewàtpliwie wymaga∏oby dalszej analizy, tym bardziej, ˝e co
prawda w przypadku, gdy czynnoÊç prawna nie jest obj´ta zastosowaniem
art. 37 § 1 k.r.o. zgoda ma∏˝onka na jej dokonanie przez wspó∏ma∏˝onka nie
jest konieczna, jednak je˝eli wynika∏oby z niej zobowiàzanie ma∏˝onka, zgoda
drugiego ma∏˝onka na zaciàgni´cie tego zobowiàzania ma istotne znaczenie,
bo rodzi skutki prawne przewidziane w art. 41 § 1 k.r.o. Niemniej nie wydaje
si´, aby oÊwiadczenie ma∏˝onka, i˝ nie sprzeciwia si´ dokonaniu czynnoÊci
prawnej zarzàdu majàtkiem wspólnym w przypadku, gdy czynnoÊç nie nale˝y
do katalogu z art. 37 § 1 k.r.o. i z czynnoÊci tej wynika zobowiàzanie drugiego
ma∏˝onka, mog∏o oznaczaç zgod´ ma∏˝onka na zaciàgni´cie zobowiàzania
przez drugiego ma∏˝onka w rozumieniu art. 41 § 1 k.r.o. Wynika to stàd, ˝e ze
sprzeciwem ma∏˝onka wobec zamierzonej przez drugiego ma∏˝onka czynnoÊci zarzàdu i brakiem zgody ma∏˝onka na zaciàgni´cie przez drugiego ma∏˝onka zobowiàzania ustawodawca wià˝e ró˝ne skutki prawne. Sprzeciw powoduje bezwzgl´dnà niewa˝noÊç czynnoÊci prawnej (czy te˝, jak uwa˝ajà niektórzy autorzy, jej bezskutecznoÊç). Zatem brak sprzeciwu takiej sankcji przeciwdzia∏a. Natomiast czym innym od braku sprzeciwu jest zgoda ma∏˝onka na
zaciàgni´cie zobowiàzania przez drugiego ma∏˝onka. Zgoda ta powoduje, ˝e
wierzyciel drugiego ma∏˝onka b´dzie móg∏ ˝àdaç zaspokojenia z ca∏ego majàtku wspólnego ma∏˝onków (art. 41 § 1 k.r.o.). Jednak brak zgody ma∏˝onka
43

Jak by∏a o tym mowa wy˝ej, w taki sposób sprzeciw ma∏˝onka wobec zamierzonej przez drugiego
ma∏˝onka czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym wskazanej w art. 37 § 1 k.r.o. ujmuje M. Nazar –
zob. przyp. 23.
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na zaciàgni´cie zobowiàzania przez wspó∏ma∏˝onka nie jest równoznaczny ze
sprzeciwem, skoro mimo braku zgody ma∏˝onka, jego wspó∏ma∏˝onek mo˝e
zaciàgnàç wa˝ne zobowiàzanie, oczywiÊcie oprócz czynnoÊci prawnych obj´tych art. 37 § 1 k.r.o. Pomijajàc przypadki, których dotyczy ten przepis, brak
zgody ma∏˝onka na zaciàgni´cie zobowiàzania przez drugiego ma∏˝onka powoduje, ˝e wierzyciel tego ma∏˝onka nie b´dzie móg∏ ˝àdaç zaspokojenia
z ca∏ego majàtku wspólnego ma∏˝onków, a jedynie z niektórych jego sk∏adników (art. 41 § 2 k.r.o.). Z powy˝szego wynika, ˝e je˝eli chodzi o czynnoÊci
prawne zarzàdu majàtkiem wspólnym niewymagajàce do ich wa˝noÊci zgody
drugiego ma∏˝onka, ma∏˝onek ten mo˝e jednoczeÊnie nie sprzeciwiaç si´ dokonaniu czynnoÊci prawnej przez wspó∏ma∏˝onka (czynnoÊç prawna b´dzie
wa˝na) i nie zgadzaç si´ na zaciàgni´cie przez niego wynikajàcego z tej czynnoÊci prawnej zobowiàzania (odpowiedzialnoÊç nie zostanie rozciàgni´ta na
majàtek wspólny). W takiej sytuacji rozmija si´ wi´c prawne i potoczne znaczenie sprzeciwu44 i braku zgody45, co mo˝e nie sprzyjaç w∏aÊciwemu rozumieniu
unormowania przewidzianego w art. 361 k.r.o.
W powy˝szym opracowaniu zosta∏a podj´ta próba przedstawienia podstawowej problematyki i wàtpliwoÊci dotyczàcych interpretacji art. 361 k.r.o. Z koniecznoÊci, ze wzgl´du na ramy niniejszego opracowania niektóre zagadnienia
zosta∏y jedynie zasygnalizowane, a niektóre pomini´te. Wydaje si´, ˝e mo˝na
dokonaç nast´pujàcego podsumowania:
a) w niektórych przypadkach pojawiajà si´ wàtpliwoÊci, czy ma∏˝onek mo˝e
w ogóle skorzystaç z instytucji sprzeciwu, co wià˝e si´ w szczególnoÊci
z dyskusyjnym w nauce znaczeniem poj´cia „zarzàd majàtkiem wspólnym
ma∏˝onków” oraz stosunkiem art. 361 do art. 37 § 1 k.r.o.;
b) nie jest jasne, kiedy sprzeciw jest skuteczny wobec osoby trzeciej (art. 361
§ 2 k.r.o.);
c) dyskusyjnà jest kwestia, jakà sankcj´ przewidzia∏ ustawodawca w przypadku dokonania czynnoÊci prawnej zarzàdu majàtkiem wspólnym mimo skutecznego wobec osoby trzeciej sprzeciwu ma∏˝onka;
d) nasuwa si´ wàtpliwoÊç, czy przewidziana w art. 361 k.r.o. instytucja sprzeciwu nie spowoduje utrudnienia obrotu. Mianowicie osoba zainteresowania
dokonaniem z ma∏˝onkiem czynnoÊci prawnej nale˝àcej do czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym ma∏˝onków mo˝e si´ obawiaç, i˝ po dokonaniu takiej czynnoÊci zostanie wykazane, ˝e drugi ma∏˝onek sprzeciwi∏ si´
skutecznie tej czynnoÊci, tj. kontrahent ma∏˝onka nie zapozna∏ si´ ze
44

45

S∏owo „sprzeciw” znaczy m.in. „niezgadzanie si´ z kimÊ lub z czymÊ”, S∏ownik wspó∏czesnego….,
t. 2, s. 344.
S∏owo „zgoda” znaczy m.in. „zgodzenie si´, przyzwolenie, zezwolenie”, S∏ownik wspó∏czesnego…,
t. 2, s. 651.
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sprzeciwem, chocia˝ móg∏. Dotyczyç to mo˝e zw∏aszcza profesjonalistów.
Wobec tego prawdopodobne jest, ˝e kontrahenci ma∏˝onka przed dokonaniem z nim czynnoÊci prawnej zarzàdu majàtkiem wspólnym b´dà sk∏onni
˝àdaç, aby drugi ma∏˝onek oÊwiadczy∏, ˝e nie wyra˝a sprzeciwu albo
wr´cz wyra˝a zgod´ na dokonanie takiej czynnoÊci. Mo˝na zauwa˝yç, ˝e
gdyby tak by∏o, to unormowanie art. 361 k.r.o. stanowi∏oby, kolejne obok
art. 37 § 1 k.r.o. oraz art. 41 § 1 k.r.o., êród∏o dà˝enia do uzyskania przez
osob´ zainteresowanà dokonaniem okreÊlonej czynnoÊci prawnej z ma∏˝onkiem, odpowiedniego oÊwiadczenia woli od drugiego ma∏˝onka. Bioràc
pod uwag´ przewidziany w art. 361 § 2 k.r.o. katalog czynnoÊci zarzàdu,
wobec których sprzeciw jest wy∏àczony, mo˝na zaryzykowaç twierdzenie,
˝e zainteresowanie kontrahenta ma∏˝onka, aby drugi ma∏˝onek z∏o˝y∏
oÊwiadczenie, i˝ nie sprzeciwia si´ danej czynnoÊci mo˝e dotyczyç czynnoÊci zarzàdu o zakresie porównywalnym albo szerszym w stosunku do
usuni´tej z k.r.o. kategorii czynnoÊci przekraczajàcych zakres zwyk∏ego zarzàdu majàtkiem wspólnym46.

46

Zbli˝one stanowisko zajmuje M. ¸àczkowska. Zwracajàc uwag´, ˝e sprzeciw ma∏˝onka uniemo˝liwia
drugiemu ma∏˝onkowi realizacj´ przyznanego mu w k.r.o. prawa samodzielnego zarzàdu majàtkiem
wspólnym, Autorka podkreÊla, ˝e taka regulacja wydaje si´ „bardziej restrykcyjna ni˝ z przepisy dotychczasowe, które dawa∏y ma∏˝onkom pe∏nà swobod´ dokonywania czynnoÊci zwyk∏ego zarzàdu”.
M. ¸àczkowska, op. cit., s. 51.
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Europejska Konwencja o wykonywaniu praw dzieci
a prawo polskie
I. Uwagi ogólne
Problem prawa dziecka do wys∏uchania w dotyczàcym go post´powaniu
sàdowym jest w literaturze podnoszony najcz´Êciej w zwiàzku z Konwencjà
Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka. Pojawia si´ te˝ w kontekÊcie
Konwencji haskiej o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granic´.
Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e eksponowanie drugiej z wymienionych Konwencji mog∏oby sugerowaç, ˝e chodzi tylko o wàskà – szczególnà kategori´ spraw
opiekuƒczych, podczas gdy zagadnienie ma znacznie szerszy wymiar. Pomija
si´ jednak przy tym, ˝e praktyczny wymiar obowiàzków sàdu w tym zakresie
w paƒstwach cz∏onkowskich Rady Europy wyznaczajà postanowienia Konwencji Rady Europy o wykonywaniu praw dzieci (dalej: „Konwencja”), której
stronà jest tak˝e Polska.1
Zgodnie z art. 1 pkt 4 Konwencji, ka˝de paƒstwo powinno, przy jej podpisywaniu albo sk∏adaniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyj´cia, zatwierdzenia lub przystàpienia, poprzez oÊwiadczenie skierowane do Sekretarza Generalnego Rady Europy, okreÊliç co najmniej trzy rodzaje spraw rodzinnych rozpoznawanych przed
organem sàdowym, do których b´dzie stosowaç niniejszà Konwencj´. W zwiàzku
z tym wymaganiem Konwencji Polska wskaza∏a nast´pujàce kategorie spraw:
1) o przysposobienie,
2) z zakresu opieki,
3) o rozstrzygni´cie w istotnych sprawach dziecka, w razie braku porozumienia mi´dzy rodzicami (art. 97 § 2 k.r.o.).
Nale˝y stwierdziç, ˝e przepisy Konwencji nie majà co do zasady charakteru
norm samowykonalnych. Wynika to, najogólniej ujmujàc, z procesowego charakteru tych norm. Z tego wzgl´du trudno je stosowaç bezpoÊrednio w procedurze,
która z natury rzeczy cechuje si´ formalizmem. W przypadku Konwencji o wykonywaniu praw dzieci pe∏na realizacja praw dziecka wynikajàcych z tej Konwencji
jest w polskiej procedurze cywilnej zagwarantowana wtedy, gdy dziecko ma
w konkretnej kategorii spraw zarówno status strony, jak i zdolnoÊç procesowà.
Analiza polskiego prawa rodzinnego z uwzgl´dnieniem praktyki ukierunkowanej
1

Dz. U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1128
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przez orzecznictwo Sàdu Najwy˝szego, prowadzi do konkluzji, ˝e dziecko, które
ukoƒczy∏o 13 lat ma taki status w sprawach wymienionych powy˝ej. Dodatkowo
pe∏na realizacja postanowieƒ omawianej Konwencji jest zapewniona w rzadszych
w praktyce sprawach o nadanie dziecku pozama∏˝eƒskiemu nazwiska ojca (chodzi oczywiÊcie o dziecko, które ukoƒczy∏o 13 lat), ponadto zaÊ – w sprawach o zezwolenie na zawarcie ma∏˝eƒstwa kobiecie, która ukoƒczy∏a 16 lat.
Szersze stosowanie standardów Konwencji wydaje si´ nadto mo˝liwe w tych
sprawach, gdzie prawo wewn´trzne daje dziecku zdolnoÊç procesowà, natomiast kwestia statusu dziecka jako uczestnika post´powania (w Êwietle art. 510
§ 1 k.p.c.) jest kwestià ocennà. Odmowa przyznania tego statusu w praktyce
spraw o pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie w∏adzy rodzicielskiej, a tak˝e
spraw o odebranie dziecka wynika jedynie z orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego.

II. Postanowienia Konwencji
1. Konwencja dotyczy dzieci, które nie ukoƒczy∏y 18 lat (art. 1 ust. 1 pkt 1),
z tym ˝e zdecydowana wi´kszoÊç jej przepisów ma zastosowanie (lub mo˝e
mieç o ile paƒstwa-strony tak postanowià) przede wszystkim do tych spoÊród
nich, które wed∏ug prawa wewn´trznego paƒstw-stron sà uznawane za majàce
„wystarczajàce rozeznanie” (art. 3 i 4 ust. 2). Poj´cie „wystarczajàcego rozeznania” nie zosta∏o zdefiniowane w Konwencji – jego okreÊlenie pozostawione
jest przepisom prawa wewn´trznego. W oficjalnym Komentarzu do Konwencji
(dalej: Komentarz) wskazano natomiast, ˝e jednym z kryteriów takiego okreÊlenia mo˝e byç wiek dziecka (pkt 36).
2. Konwencja przyznaje dzieciom okreÊlone uprawnienia procesowe w dotyczàcych ich post´powaniach w sprawach rodzinnych, przy czym ka˝de paƒstwo-strona zobowiàzuje si´ zagwarantowaç wykonywanie tych uprawnieƒ w co
najmniej trzech „rodzajach” takich spraw (art. 1 ust. 4). W Komentarzu (pkt 17)
przyk∏adowo zosta∏o wymienionych kilkanaÊcie rodzajów spraw rodzinnych.
Analiza powy˝szych przyk∏adów prowadzi do wniosku, ˝e poj´cie „rodzaju”
sprawy rodzinnej nie jest w Konwencji rozumiane jednolicie – nie ma ÊciÊle okreÊlonego zakresu. WÊród spraw podanych w Komentarzu znajdujà si´ bowiem
zarówno takie, które opisuje si´ przez odwo∏anie do okreÊlonej problematyki (pochodzenie dziecka, ochrona przed okrutnym i poni˝ajàcym traktowaniem), jak
równie˝ takie, które uto˝samia si´ z okreÊlonymi instytucjami prawa rodzinnego
i opiekuƒczego (przysposobienie, kuratela). Wyraênie wymienia si´ tak˝e takie
sprawy opiekuƒcze, jak pozbawienie lub ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej.
3. Konwencja przyznaje dzieciom przede wszystkim prawo do uzyskiwania
informacji i wyra˝ania opinii, przy czym jest ono ograniczone do dzieci uzna-
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nych wed∏ug prawa wewn´trznego poszczególnych paƒstw za majàce wystarczajàce rozeznanie (art. 3).
Prawo do informacji obejmuje „wszystkie w∏aÊciwe informacje” oraz informacje
o ewentualnych skutkach wniosków dziecka i ka˝dej decyzji sàdu. „W∏aÊciwe informacje” to wed∏ug Konwencji informacje odpowiednie ze wzgl´du na wiek i rozeznanie dziecka, których nale˝y mu udzieliç dla umo˝liwienia lepszego wykonywania jego praw (art. 2a). Przekazywanie dziecku informacji jest w pierwszej kolejnoÊci obowiàzkiem jego pe∏nomocnika (art. 10 ust. 1), ale obcià˝a tak˝e organ sàdowy (pkt 44 Komentarza). Wype∏nianie omawianego obowiàzku oznacza informowanie dziecka tak˝e „z urz´du”, bez czekania na jego zapytanie czy wniosek.
Prawu dziecka do wyra˝ania opinii towarzyszy obowiàzek organu sàdowego konsultowania si´ z dzieckiem przed podejmowaniem decyzji (art. 6 pkt b).
Konwencja nie okreÊla, czy dziecko mia∏oby przedstawiaç swoje stanowisko
organowi sàdowemu bezpoÊrednio, czy te˝ za poÊrednictwem jego organów
pomocniczych, nie okreÊla te˝ formy tych konsultacji – sposób rozwiàzania powy˝szych kwestii w konkretnej sprawie nale˝y do organu sàdowego.
4. Konwencja przyznaje dzieciom tak˝e uprawnienie do ˝àdania wyznaczenia
dla nich pe∏nomocnika specjalnego (art. 4). Prawo to przys∏uguje dziecku tylko
w tych dotyczàcych go post´powaniach w sprawach rodzinnych, w których zgodnie z przepisami prawa wewn´trznego ma ono status strony/uczestnika (pkt 14
i 40 Komentarza) i w których osoby ponoszàce odpowiedzialnoÊç rodzicielskà nie
mogà reprezentowaç dziecka ze wzgl´du na konflikt interesów. Wypada wyjaÊniç,
˝e poj´cie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej jest generalnie zbie˝ne z poj´ciem
w∏adzy rodzicielskiej, a ró˝nica terminologiczna ma przede wszystkim podkreÊliç,
i˝ prawa i obowiàzki, jakie posiadajà rodzice (i niektóre inne osoby) wobec dzieci,
wynikajà nie z faktu przys∏ugiwania im w∏adzy, ale z faktu powierzenia im okreÊlonych zadaƒ (por. definicj´ podanà w punkcie 24 Komentarza za Rekomendacjà
R (84) 4 Komitetu Ministrów w sprawie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej).
Uprawnienie dziecka do ˝àdania ustanowienia pe∏nomocnika specjalnego
podlega wy∏àczeniu w sytuacji, gdy organ sàdowy z urz´du ma obowiàzek wyznaczyç mu pe∏nomocnika. Powy˝sza regulacja pozostaje w Êcis∏ym zwiàzku
z przepisem art. 9 ust. l Konwencji, który stanowi, ˝e w ka˝dym post´powaniu
gdzie dziecko nie mo˝e byç reprezentowane przez osoby ponoszàce odpowiedzialnoÊç rodzicielskà, organ orzekajàcy powinien mieç uprawnienie do ustanowienia dla dziecka pe∏nomocnika. Poza tym paƒstwa-strony mogà ograniczyç przyznanie uprawnienia do pe∏nomocnika specjalnego do dzieci majàcych wystarczajàce rozeznanie (art. 4 ust. 2).
Je˝eli przepisy prawa wewn´trznego dawa∏yby dziecku mo˝1iwoÊç skorzystania z bezp∏atnej pomocy (reprezentacji) pe∏nomocnika, przepisy te majà zastosowanie tak˝e do pe∏nomocników, o których mowa w Konwencji (art. 14).
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5. Wed∏ug Konwencji paƒstwa-strony powinny rozwa˝yç równie˝ przyznanie dzieciom innych uprawnieƒ procesowych, których przyk∏ady zosta∏y wymienione w art. 5 (np. korzystanie ze wszystkich lub niektórych praw strony,
prawo ustanowienia w∏asnego pe∏nomocnika). Stosowanie w poszczególnych
paƒstwach-stronach korzystniejszych ni˝ Konwencja przepisów okreÊlajàcych
uprawnienia dziecka w dotyczàcych go post´powaniach pozostaje w pe∏nej
zgodnoÊci z jej za∏o˝eniami (art. 1 ust. 6).
6. Uprawnieniom przyznanym dzieciom towarzyszà nast´pujàce obowiàzki
obcià˝ajàce organ sàdowy:
a) zebranie wystarczajàcych informacji umo˝liwiajàcych wydanie rozstrzygni´cia zgodnego z dobrem dziecka (art. 6 pkt a),
b) udzielanie dzieciom informacji i zasi´ganie ich opinii (art. 6 pkt b i c),
c) obowiàzek szybkiego dzia∏ania, z którym zwiàzana jest mo˝liwoÊç zarzàdzenia natychmiastowej wykonalnoÊci orzeczenia (art. 7),
d) wszczynanie post´powania z urz´du, je˝eli dobro dziecka jest zagro˝one
(art. 8),
e) wyznaczanie pe∏nomocników dla dzieci w sprawach, w których nie mogà
ich reprezentowaç osoby ponoszàce odpowiedzialnoÊç rodzicielskà z uwagi na konflikt interesów (art. 9).
7. Promowanie i wykonywanie praw dziecka majà wspieraç organy krajowe,
których zadania w sposób ramowy okreÊla art. 12 ust. 2. Mo˝e to byç jeden organ w skali paƒstwa lub kilka organów; organ ju˝ istniejàcy lub organ nowo powo∏any; organ paƒstwowy lub organizacja prywatna. Organy te w wymiarze
mi´dzynarodowym ma wspieraç tzw. sta∏y komitet – specjalny organ, w którym
swoich przedstawicieli majà paƒstwa-strony Konwencji (art. 15 i nast.).

III. Konwencja a prawo polskie
1. Obowiàzujàce przepisy prawa polskiego nie gwarantujà dzieciom we
wszystkich post´powaniach w sprawach rodzinnych wszystkich uprawnieƒ
procesowych, które przyznaje im Konwencja. Tym niemniej znaczna cz´Êç rozwiàzaƒ prawa polskiego odpowiada wymogom Konwencji, a nawet – z punktu
widzenia pozycji dziecka w post´powaniu – jest od nich korzystniejsza.
2. Uzale˝nienie przyznania dziecku niektórych uprawnieƒ procesowych od
osiàgni´cia przezeƒ pewnego stopnia rozwoju, okreÊlonego w Konwencji jako
„wystarczajàce rozeznanie”, nie jest obce polskiemu prawu. Prawo to, nie pos∏ugujàc si´ wprawdzie poj´ciem „wystarczajàcego rozeznania”, przewiduje bowiem szereg uprawnieƒ (g∏ównie procesowych) wy∏àcznie dla dzieci, które ukoƒ-
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czy∏y 13 lat (por. art. 89 § 1 i 2 k.r.o., art. 118 § 1 k.r.o., art. 122 § 3 k.r.o., art. 65 §
2 k.p.c. i art. 573 § 1 k.p.c.). Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e w za∏o˝eniu ustawodawcy
przekroczenie wy˝ej wymienionej granicy wieku pozostaje w Êcis∏ym zwiàzku
z osiàgni´ciem takiego stopnia rozwoju, który upowa˝nia dzieci do wspó∏decydowania w post´powaniu o w∏asnych sprawach. Dlatego uznanie dziecka za majàce „wystarczajàce rozeznanie” mo˝e byç na gruncie prawa polskiego uto˝samiane – jako regu∏a nie bez wyjàtków – z ukoƒczeniem 13 roku ˝ycia.
3. Prawo polskie spe∏nia w ca∏ej rozciàg∏oÊci wymogi Konwencji w zakresie
przyznania dziecku prawa do pe∏nomocnika w sytuacjach, gdy nie mo˝e byç
ono reprezentowane przez osoby ponoszàce odpowiedzialnoÊç rodzicielskà
z uwagi na konflikt interesów. Przepisy prawa polskiego okreÊlajà sytuacje,
w których zachodzi wspomniany konflikt mi´dzy interesami dziecka i jego rodziców/opiekuna, i wy∏àczajà tych ostatnich od reprezentowania dziecka w takich sytuacjach (art. 98 § 2 i 3 k.r.o. oraz art. 159 § 1 i 2 k.r.o.). JednoczeÊnie
nak∏adajà na sàd obowiàzek ustanowienia dla dziecka – z urz´du – przedstawiciela w osobie kuratora, który dzia∏a w jego imieniu tak˝e w post´powaniu
przed sàdem (art. 99 k.r.o. w zwiàzku z art. 98 § 2 i 3 k.r.o.).
4. Nieco odmiennie przedstawia si´ zagadnienie realizacji w prawie polskim
uprawnieƒ dzieci do uzyskiwania informacji i do przedstawiania swojego stanowiska. Generalnie rzecz ujmujàc, praktycznie pe∏na zgodnoÊç prawa polskiego z przepisami Konwencji w tym zakresie wyst´puje tylko w tych post´powaniach, w których dziecko ma status strony/uczestnika i jednoczeÊnie przys∏uguje mu zdolnoÊç procesowa. Jedynie bowiem w tych przypadkach dziecko ma mo˝liwoÊç uzyskania pe∏nego dost´pu do informacji na postawie art. 5,
212, 327 § 1 i 357 § 2 k.p.c. W tych te˝ post´powaniach dziecko mo˝e wyra˝aç swoje stanowisko w pismach procesowych, w toku wys∏uchania informacyjnego bàdê przes∏uchania w charakterze strony/uczestnika. W pe∏ni uzasadnione wydaje si´ przy tym stwierdzenie, ˝e uprawnienia do uzyskiwania informacji wynikajàce z wy˝ej wymienionych przepisów k.p.c. mieszczà w sobie te
wszystkie informacje, które przyznaje dzieciom Konwencja.
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e sytuacja, o której mowa wy˝ej, ma miejsce w nast´pujàcych rodzajach (rozumianych wàsko) spraw rodzinnych rozpoznawanych w post´powaniu nieprocesowym:
a) w sprawach o przysposobienie, o ile dziecko ukoƒczy∏o 13 lat; w sprawach tych
przepis szczególny daje zresztà dziecku nie tylko prawo do wyra˝ania opinii,
ale uzale˝nia rozstrzygni´cie od jego stanowiska (zgody na przysposobienie);
b) w sprawach o nadanie nazwiska ojca dziecku pozama∏˝eƒskiemu, jeÊli
skoƒczy∏o ono 13 lat; tu równie˝ z mocy przepisu szczególnego stanowisko
dziecka jest decydujàce dla rozstrzygni´cia;
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c) w sprawach o udzielenie zezwolenia na zawarcie ma∏˝eƒstwa dziecku – kobiecie, która ukoƒczy∏a 16 lat.
We wszystkich wymienionych wy˝ej rodzajach spraw zarówno orzecznictwo, jak i doktryna przyznajà dzieciom zgodnie status uczestnika (przepisy wymieniajà je wyraênie jako osoby bioràce udzia∏ w post´powaniu; por. art. 89 §
2 k.r.o., 586 § 2 k.p.c. w zw. z art. 118 § 1 k.r.o. i art. 561 § 1 k.p.c.), a ich zdolnoÊç procesowa wynika z art. 573 § 1 k.r.o.
W innych rodzajach spraw rozpoznawanych w trybie nieprocesowym zagadnienie statusu dziecka nie jest tak jednoznaczne. Wyraênie orzecznictwo
Sàdu Najwy˝szego odmówi∏o dziecku przymiotu uczestnika jedynie w sprawach o pozbawienie w∏adzy rodzicielskiej, ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej
i odebranie dziecka (por. uchwa∏´ ca∏ej Izby Cywilnej SN z 26 stycznia 1973 r.,
OSNCP 1973 nr 7-8, poz. 118 i uchwa∏´ SN z 3 maja 1979 r., OSNCP 1979, nr
12, poz. 230; ocena tego orzecznictwa nie by∏a w doktrynie jednolita).
Od tej linii orzeczniczej Sàd Najwy˝szy dotychczas nie odstàpi∏. W postanowieniu z dnia 30 stycznia 1996 r. wydanym w sk∏adzie 7 s´dziów SN (III CZP 172/95)
Sàd Najwy˝szy odmówi∏ odpowiedzi na postawione przez Rzecznika Praw Obywatelskich pytanie prawne „Czy wobec wejÊcia w ˝ycie Konwencji o prawach dziecka
(Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526), a w szczególnoÊci jej art. 12, nale˝y zmieniç dotychczasowà, zaw´˝ajàcà wyk∏adni´ art. 510 oraz art. 573 k.p.c., zgodnie z którà
uczestnictwo ma∏oletniego w sprawach opiekuƒczych jest mo˝liwe jedynie wtedy,
gdy wynika to ze szczególnego przepisu ustawy (art. 89 § 2 oraz art. 118 § 1 k.r.o.),
zaÊ w innych sprawach jest zupe∏nie wy∏àczone?”. Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e
w praktyce i orzecznictwie nie powsta∏y w tym zakresie ˝adne wàtpliwoÊci. Wydaje
si´, ˝e takie rozstrzygni´cie wynika∏o bardziej z nieprecyzyjnego sformu∏owania
i uzasadnienia pytania prawnego ni˝ z obiektywnej oceny stanu rzeczy.
Kolejnym rozstrzygni´ciem dotyczàcym omawianych zagadnieƒ by∏o postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 15 grudnia 1998 r. (I CKN 1122/98), w którym Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e „kierujàc si´ celowoÊcià, przy uwzgl´dnieniu
stopnia dojrza∏oÊci ma∏oletniego oraz charakteru sprawy opiekuƒczej, w∏aÊciwy
sàd powinien zapoznaç si´ ze stanowiskiem tego ma∏oletniego, majàc na
wzgl´dzie jego dobro (art. 12 Konwencji o prawach dziecka oraz art. 573, 574
i 576 § 2 k.p.c.). W uzasadnieniu tego postanowienia Sàd Najwy˝szy pominà∏
jednak, ˝e z art. 573 § 1 k.p.c. wynika nie tylko prawo dziecka do wys∏uchania,
lecz przede wszystkim zdolnoÊç dziecka do podejmowania czynnoÊci procesowych w post´powaniu dotyczàcym jego osoby. Powo∏any przepis jednak o tyle
nie znajdowa∏ zastosowania w sprawie, której dotyczy∏o to postanowienie, ˝e
zapad∏o ono nie w post´powaniu opiekuƒczym, gdzie ma zastosowanie art. 573
k.p.c., lecz w wyroku rozwodowym. Sàd Najwy˝szy pominà∏, ˝e gdyby rozstrzygni´cie to zapad∏o w post´powaniu opiekuƒczym, to jego przedmiot nie nale˝a∏by do ˝adnej z kategorii spraw, w których Sàd Najwy˝szy w wy˝ej wskaza-
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nych orzeczeniach odmówi∏ dziecku statusu uczestnika post´powania – by∏o to
bowiem rozstrzygni´cie o kontaktach ojca z dzieckiem. Nie ulega wàtpliwoÊci,
˝e jest to sprawa dotyczàca osoby dziecka w rozumieniu art. 573 § 1 k.p.c.
Nie ma podstaw, aby stanowisko zaj´te przez Sàd Najwy˝szy przed przystàpieniem Polski do Konwencji o prawach dziecka oraz omawianej Konwencji o wykonywaniu praw dzieci rozszerzaç tak˝e na pozosta∏e rodzaje spraw rodzinnych. Istnieje bowiem zdecydowanie wi´cej argumentów za tym, by uznaç dziecko za uczestnika w co najmniej niektórych z nich. Na plan pierwszy wysuwa si´ tutaj jednoznaczna treÊç art. 510 § 1 k.p.c. stanowiàcego, ˝e zainteresowanym (a przez to i uczestnikiem, jeÊli weêmie udzia∏ w post´powaniu) jest ka˝dy, czyich praw dotyczy wynik
post´powania2. Przyj´cie, ˝e dziecko jest uczestnikiem tak˝e w innych ni˝ trzy wymienione wy˝ej w punktach a, b i c rodzajach spraw rodzinnych rozpoznawanych
w post´powaniu nieprocesowym upowa˝nia do stwierdzenia, ˝e równie˝ w nich
dziecko b´dzie mia∏o zagwarantowane – tak, jak tego wymaga Konwencja – prawo
do informacji i do wyra˝ania opinii, o ile ukoƒczy∏o 13 lat, a sprawa dotyczy jego
osoby, a nie majàtku (zgodnie bowiem z art. 573 § 1 k.p.c. dziecko ma wówczas
zdolnoÊç do czynnoÊci procesowych). Taka sytuacja b´dzie wyst´powaç w sprawach z zakresu opieki czy te˝ w sprawach o rozstrzyganie istotnych spraw dotyczàcych osoby dziecka w braku porozumienia mi´dzy rodzicami (art. 97 § 2 k.r.o.).
Jak wy˝ej wskazano, orzecznictwo minimalizuje lub nawet pomija jednoznaczne konsekwencje art. 573 § 1 k.p.c. Dotyczy to nawet tak bardzo zwiàzanych z wolà dziecka spraw, jak sprawy o kontakty z dzieckiem, które sà rozstrzygane na
podstawie art. 97 § 2 k.r.o. Zarówno literalna jak i celowoÊciowa (zw∏aszcza w kontekÊcie omawianej Konwencji) wyk∏adnia przepisu art. 573 § 1 k.p.c., jak te˝
wzgl´dy praktyczne (trudno realizowaç orzeczenie o kontaktach z dzieckiem powy˝ej 13. roku ˝ycia wbrew jego woli) przemawiajà za konsekwentnà realizacjà jego dyspozycji. Je˝eli zaÊ charakter sprawy (ale chodzi tu o konkretne okolicznoÊci sprawy) daje podstawy do obawy, ˝e udzia∏ dziecka w charakterze uczestnika
post´powania nie jest korzystny dla jego dobra, nale˝y wydaç postanowienie
o ograniczeniu lub wy∏àczeniu osobistego udzia∏u ma∏oletniego w post´powaniu
(art. 573 § 2 k.p.c.). Godzi si´ zauwa˝yç, ˝e przes∏anka do wydania takiego postanowienia jest uj´ta doÊç elastycznie i pozostawia du˝o swobody sàdowi („je˝eli
przemawiajà za tym wzgl´dy wychowawcze”). Wydaje si´, ˝e postanowienie takie mo˝e zostaç wydane nie tylko po stwierdzeniu, ˝e przebieg post´powania ma
niekorzystny wp∏yw na dziecko, ale nawet ju˝ bezpoÊrednio po jego wszcz´ciu
(np. gdy obawa zagro˝enia dobra dziecka zwiàzanego z jego osobistym udzia∏em w post´powaniu wynika ju˝ z samej treÊci wniosku lub sygna∏u stanowiàcego podstaw´ do wszcz´cia post´powania z urz´du). Po wydaniu takiego postanowienia nale˝y rozwa˝yç, czy wobec wy∏àczenia lub ograniczenia osobistego
2

Szerzej: A Zieliƒski, Sàdownictwo opiekuƒcze w sprawach ma∏oletnich, Wydawnictwo Prawnicze
1975, str. 99-105.
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udzia∏u dziecka, nie zachodzi potrzeba ustanowienia dla dziecka kuratora (art. 99
w zw. z art. 98 § 2 i § 3 k.r.o.). Ocena w tym zakresie powinna byç dokonana ad
casum, podobnie jak w wielu innych post´powaniach nieprocesowych, gdzie
z samej natury sprawy nie wynika wy∏àczenie reprezentacji dziecka przez rodzica
lub opiekuna, natomiast mo˝e ono wynikaç z konkretnych jej okolicznoÊci.
JeÊli chodzi natomiast o sprawy rodzinne rozpoznawane w procesie (ustalenie
i zaprzeczenie pochodzenia dziecka, rozwiàzanie przysposobienia), to wydaje si´,
˝e w sprawach tych, gdzie dziecko ma status strony, a nie ma zdolnoÊci procesowej, istniejàce przepisy nie gwarantujà mu wykonywania uprawnieƒ, o których mowa w Konwencji. Trudno raczej mówiç o praktycznym stosowaniu wobec dzieci
w tych post´powaniach przepisów art. 5, 212 czy 357 § 2 k.p.c., skoro dotyczà one
przede wszystkim informacji i wskazówek odnoÊnie czynnoÊci procesowych,
a tych dzieci nie majà zdolnoÊci podejmowaç. Z kolei mo˝liwoÊç wyra˝enia przez
dziecko stanowiska zale˝y wy∏àcznie od sàdu, który mo˝e – ale nie musi – przes∏uchaç je w charakterze strony (art. 302 § 2 k.p.c.). Zmiany w tym zakresie proponuje si´ w projekcie nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego i Kodeksu post´powania cywilnego, który zosta∏ ju˝ przyj´ty przez Rad´ Ministrów i skierowany
do Sejmu.3 W szczególnoÊci chodzi o proponowane art. 2161 i art. 4531 k.p.c.:
„Art. 2161 §1. Sàd w sprawach dotyczàcych osoby dziecka wys∏ucha
je, je˝eli jego rozwój umys∏owy, stan zdrowia i stopieƒ dojrza∏oÊci na to
pozwala. Wys∏uchanie ma∏oletniego w toku post´powania nast´puje poza salà posiedzeƒ sàdowych.
§2. Sàd stosownie do okolicznoÊci, rozwoju umys∏owego, stanu zdrowia
i stopnia dojrza∏oÊci dziecka uwzgl´dni jego zdanie i rozsàdne ˝yczenia.”;
„Art. 4531. Matka lub ojciec dziecka majà zdolnoÊç procesowà w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o ustalenie
bezskutecznoÊci uznania ojcostwa tak˝e wtedy, gdy majà ograniczonà
zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, jednak˝e ukoƒczyli 16 lat.”;
5. Inne obowiàzki, jakie Konwencja nak∏ada na sàd orzekajàcy w sprawach
rodzinnych nie odbiegajà od tych, które z mocy przepisów prawa polskiego
obcià˝ajà sàdy polskie (nie dotyczy to kwestii informowania dziecka i zasi´gania jego opinii, która zosta∏a omówiona wy˝ej w punkcie 4). I tak:
a) orzeczenia sàdu opiekuƒczego sà ex lege skuteczne i wykonalne z chwilà
ich og∏oszenia/wydania (art. 578 k.p.c.);
b) sàd opiekuƒczy mo˝e co do zasady wszczàç post´powanie z urz´du
(art. 570 k.p.c.);
c) sàd z urz´du ustanawia dla dziecka kuratora, je˝eli nie mogà go reprezentowaç w post´powaniu rodzice lub opiekun.
3

Projekt w wersji sprzed uzgodnieƒ mi´dzyresortowych by∏ prezentowany w Nr 2 Kwartalnika.
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Znikn´∏o natomiast z procedury cywilnej dawne unormowanie art. 3
ust. 2 k.p.c., w myÊl którego sàd mia∏ zawsze obowiàzek wszechstronnego
zbadania sprawy i wyjaÊnienia rzeczywistej treÊci stosunków faktycznych
i prawnych, niezale˝nie od kategorii sprawy. Nie uchybiajàc s∏usznej krytyce tego unormowania formu∏owanej z punktu widzenia zasady kontradyktoryjnoÊci,
stwierdziç trzeba, ˝e obecne rozwiàzanie pomija specyfik´ niektórych spraw,
które z istoty rzeczy powinny cechowaç si´ wi´kszà aktywnoÊcià sàdu z urz´du. Wydaje si´, ˝e sprawy rodzinne i opiekuƒcze dotyczàce dzieci do takiej kategorii nale˝à. Gdyby przyjàç, ˝e prawo wewn´trzne pomija specyfik´ tych
spraw, to wydaje si´, ˝e w tym zakresie stosowne unormowanie omawianej
Konwencji (art. 6 pkt a) nale˝y wyjàtkowo potraktowaç jako norm´ samowykonalnà, mo˝liwà do bezpoÊredniego stosowania. Niemniej, jak wspomniano na
wst´pie, ze wzgl´du na procesowy charakter materii Konwencji, jej normy z regu∏y nie nadajà si´ do bezpoÊredniego stosowania.
6. W Polsce dzia∏a ju˝ szereg stowarzyszeƒ, do których zadaƒ statutowych
nale˝y ochrona praw dzieci (np. TPD, KOPD). Promowanie i wykonywanie
praw dzieci nale˝y te˝ do Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, co wynika z ratyfikacji Konwencji o Prawach Dziecka.

IV. Wnioski
Przystàpienie Polski do Konwencji by∏o po˝àdane. Nale˝y mieç na uwadze,
˝e Konwencja przyznajàc dziecku okreÊlone uprawnienia procesowe u∏atwia
wykonywanie materialnych praw dziecka. Dziecko przestaje byç jedynie
„przedmiotem” post´powania, a zaczyna w nim równie˝ uczestniczyç – nawet,
jeÊli nie mo˝e byç jego stronà. Przyznanie dziecku – majàcemu „wystarczajàce rozeznanie” – przynajmniej niektórych uprawnieƒ procesowych w sprawach
dotyczàcych jego naj˝ywotniejszych interesów zas∏uguje na pe∏nà aprobat´.
Nie mo˝na tak˝e nie doceniaç faktu, ˝e Konwencja jest dope∏nieniem i konkretyzacjà Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Dziecka i u∏atwia stronom
tej ostatniej Konwencji – a wi´c tak˝e Polsce – praktyczne wype∏nienie zobowiàzaƒ
wynikajàcych ze zwiàzania si´ nià. Ârodki prawne przewidziane w omawianej Konwencji pozwalajà bowiem realizowaç prawa dzieci, o których mowa w art. 3, 9 ust.
2, 12, a cz´Êciowo tak˝e art. 14, 19 i 20a Konwencji Narodów Zjednoczonych.
Jak ju˝ wskazano, w wymienionych wy˝ej rodzajach spraw dzieci, które
ukoƒczy∏y 13 lat, sà uczestnikami, a dodatkowo majà zdolnoÊç procesowà
(chyba, ˝e wyjàtkowo sàd na podstawie art. 573 § 2 k.p.c. ograniczy lub wy∏àczy ich osobisty udzia∏ w post´powaniu). Pozwala im to na korzystanie ze
wszystkich uprawnieƒ strony, a w nich mieszczà si´ tak˝e te, które przewiduje
Konwencja. Zwiàzanie si´ Konwencjà nastàpi∏o w ograniczonym – minimalnym
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wymaganym przez Konwencj´ zakresie, i z wy˝ej wskazanych wzgl´dów nie
wymaga∏o dokonania zmian w prawie wewn´trznym. Zak∏adano, ˝e przystàpienie do Konwencji wp∏ynie pozytywnie na wykonywanie uprawnieƒ procesowych dzieci w ramach istniejàcych ju˝ uregulowaƒ, chocia˝by przez wzmocnienie pewnego kierunku ich interpretacji. Zak∏adano te˝, ˝e obowiàzywanie
Konwencji b´dzie punktem wyjÊcia do rozszerzenia w przysz∏oÊci uprawnieƒ
procesowych dzieci tak˝e na inne rodzaje spraw rodzinnych.
Za∏o˝enia te nie znalaz∏y dotychczas wyraênego potwierdzenia w aktach legislacyjnych i w praktyce sàdowej.
Dlatego te˝, wobec postulatów podnoszonych w ostatnich latach przez
Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i Êrodowiska zajmujàce si´ ochronà praw dziecka Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego w pracach nad powo∏anym wy˝ej projektem nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego oraz Kodeksu post´powania cywilnego wzi´∏a pod uwag´ mo˝liwoÊç poszerzenia uprawnieƒ dziecka uregulowanych w omawianej Konwencji.
Konwencja dotyczy post´powania przed sàdami i innymi organami. Dlatego te˝ jej standardy powinny byç realizowane przez stosowne rozstrzygni´cia
proceduralne. We wskazanym wy˝ej projekcie proponuje si´ wi´c wprowadzenie wyraênego nakazu wys∏uchania dziecka tak˝e w sprawach cywilnych procesowych, je˝eli dziecko ma wystarczajàce rozeznanie, wraz z postulatem
uwzgl´dnienia jego rozsàdnych ˝yczeƒ (art. 2161 k.p.c.). Nie mo˝na pominàç
równie˝ propozycji przyznania w sprawach dotyczàcych pochodzenia dziecka
zdolnoÊci procesowej ma∏oletnim rodzicom, którzy majà ograniczonà zdolnoÊç
do czynnoÊci prawnych, ale ukoƒczyli 16 lat (art. 4531 k.p.c.).
Dokonujàc ewentualnych zmian w przepisach procesowych motywowanych
omawianà Konwencjà, nie mo˝na pozostawiç w tyle prawa materialnego. Tu kierunek postulowanych zmian powinna wyznaczaç przede wszystkim Konwencja
o prawach dziecka. Dlatego te˝ równoczeÊnie nale˝a∏o rozwa˝yç zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym, na przyk∏ad ustalenie obowiàzku rodziców
wys∏uchania dziecka przed podj´ciem decyzji we wszystkich wa˝niejszych
sprawach dotyczàcych zarówno osoby, jak i majàtku dziecka oraz uwzgl´dnienie rozsàdnych uwag dziecka, je˝eli jego rozwój umys∏owy i stan zdrowia na to
pozwalajà. W odniesieniu do dzieci dorastajàcych nale˝a∏o zastanowiç si´ nad
w∏àczeniem w stosunki mi´dzy rodzicami i dzieçmi elementu wspó∏decydowania. Nale˝a∏o równie˝ wziàç pod rozwag´ mo˝liwoÊç przeformu∏owania obowiàzku pos∏uszeƒstwa dziecka (art. 95 § 2 k.r.o.) poprzez ewentualne jego uzupe∏nienie zastrze˝eniem, i˝ dziecko w sprawach, w których mo˝e samodzielnie
podejmowaç decyzje i sk∏adaç oÊwiadczenia woli, powinno uwzgl´dniaç opini´
rodziców, ich zalecenia i wskazania formu∏owane dla jego dobra.4
4

Por. projekt powo∏any w przypisie 3.
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Dor´czanie dokumentów w post´powaniu cywilnym
w Êwietle prawa wspólnotowego
(uwagi na tle orzeczeƒ ETS w sprawach
G. Leffler przeciwko Berlin Chemie AG
oraz Plumex przeciwko Young Sports NV)
1. Wprowadzenie
Od dnia 31 maja 2001 r. w stosunku do „starych” paƒstw cz∏onkowskich,
z wyjàtkiem Danii,1 a od dnia 1 maja 2004 r. w stosunku do „nowych” paƒstw
cz∏onkowskich obowiàzujà przepisy rozporzàdzenia Rady (WE) nr 1348/2000
z dnia 29 maja 2000 r. o dor´czaniu dokumentów sàdowych i pozasàdowych w sprawach cywilnych lub handlowych w paƒstwach cz∏onkowskich2
Przedmiot regulacji rozporzàdzenia obejmuje stworzenie systemu rekwizycji
w zakresie dor´czeƒ (art. 2–113), unormowanie szczególnych sposobów przekazywania dokumentów lub ich dor´czania (art. 12–15) oraz postanowienia
dotyczàce ochrony strony pozwanej niewdajàcej si´ w spór (art. 19). Rozporzàdzenie nie reguluje natomiast co do zasady samej instytucji dor´czenia
w uj´ciu procesowym, a w szczególnoÊci takich kwestii, jak okreÊlenie, jakie
dokumenty wymagajà dor´czenia, wskazanie miejsca lub sposobu dor´cze1

2

3

W odniesieniu do Dani zob. zawartà 19.10.2005 r. umow´ pomi´dzy Wspólnotà Europejskà a Danià
w zakresie dor´czania dokumentów sàdowych i pozasàdowych w sprawach cywilnych i handlowych
(Dz. Urz. UE L 300 z 17.11.2005 r., s. 55). Umowa ta ma rozciàgnàç stosowanie rozporzàdzenia nr
1348/2000 na stosunki z Danià. Zosta∏a zatwierdzona przez Rad´ decyzjà 2006/326/WE z 27.04.2006
r. (Dz. Urz. L 120 z 5.05.2006 r., s. 23).
Dz. Urz. WE z 30.06.2000, L 160, s. 37. Oficjalne t∏umaczenie rozporzàdzenia na j´z. polski ukaza∏o
si´ w wydaniu specjalnym Dz. Urz. UE, rozdzia∏ 19, t. 1, s. 227. Tytu∏ rozporzàdzenia zosta∏ przet∏umaczony jako: Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1348/2000 w sprawie dor´czania w paƒstwach cz∏onkowskich sàdowych i pozasàdowych dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych. Zob. odmienny przek∏ad rozporzàdzenia opublikowany w pracy J. Ciszewskiego, Dor´czanie dokumentów
sàdowych i pozasàdowych w sprawach cywilnych i handlowych w paƒstwach cz∏onkowskich UE,
Warszawa 2005, s. 26 i nast. Por. tak˝e przek∏ad A. Wudarskiego og∏oszony w KPP 2003, z. 4, s. 936.
Artyku∏y powo∏ywane bez bli˝szego okreÊlenia oznaczajà przepisy rozporzàdzenia nr 1348/2000.
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nia, formy dor´czenia, ustalenie osoby, której nale˝y dokonaç dor´czenia lub
innej osoby uprawnionej do odbioru dokumentu. W zdecydowanej mierze
w∏aÊciwe pozostajà tu przepisy prawa krajowego paƒstw cz∏onkowskich. Prawo to decyduje tak˝e o tym, kiedy zachodzi potrzeba dokonania w ramach
post´powania dor´czenia dokumentu za granicà.4
Celem rozporzàdzenia jest uproszczenie i przyspieszenie przekazywania
i dor´czania w stosunkach mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi dokumentów sàdowych i pozasàdowych w sprawach cywilnych lub handlowych.5 W tym celu
rozporzàdzenie przyj´∏o, w ramach systemu rekwizycji, zasad´ decentralizacji,
wyra˝ajàcà si´ w powinnoÊci wyznaczenia przez paƒstwa cz∏onkowskie jednostek przekazujàcych i przyjmujàcych6 odpowiedzialnych za przekazywanie
oraz przyjmowanie celem dor´czenia dokumentów pochodzàcych z tych
paƒstw (por. art. 2 ust. 1 i 2; zob. tak˝e wyjàtkowe uregulowanie art. 2
ust. 3 i art. 3 lit. c), oraz zasad´ bezpoÊredniego porozumiewania si´ jednostek
przekazujàcych i przyjmujàcych pomi´dzy sobà (art. 4 ust. 1). Z kolei wÊród innych sposobów przekazywania i dor´czania dokumentów (art. 12-15) rozporzàdzenie reguluje m. in. dor´czenie przez poczt´ (art. 14) i bezpoÊrednie dor´czenie przez funkcjonariuszy publicznych, urz´dników lub inne w∏aÊciwe
osoby paƒstwa cz∏onkowskiego przyjmujàcego. Oba te sposoby dor´czeƒ
mi´dzynarodowych mogà zapewniç sprawne i szybkie dostarczenie dokumentu osobie, dla której jest on przeznaczony.
Rozporzàdzenie stosuje si´ w sprawach cywilnych lub handlowych
(art. 1 ust. 1). Poj´cie to obejmuje tak˝e sprawy z zakresu prawa rodzinnego.
Oznacza to, ˝e postanowienia rozporzàdzenia powinny byç stosowane tak˝e
przez sàdy rodzinne.7
Przepisy rozporzàdzenia, stanowiàce czeÊç sk∏adowà europejskiego prawa procesowego cywilnego,8 jako prawo jednolite powinny podlegaç jednolitej wyk∏adni w poszczególnych paƒstwach cz∏onkowskich. S∏u˝y temu zasada wyk∏adni autonomicznej poj´ç zawartych w przepisach rozporzàdzenia,
tj. wyk∏adni niezale˝nej od sposobu rozumienia analogicznych lub podobnych
poj´ç wyst´pujàcych w przepisach prawa krajowego paƒstw cz∏onkow4

5
6

7
8

Bli˝ej zob. K. Weitz, Europejskie prawo procesowe cywilne, w: Stosowanie prawa Unii Europejskiej
przez sàdy, red. A. Wróbel, Zakamycze 2005, s. 700.
Por. pkt 2 motywów rozporzàdzenia.
Dane dotyczàce jednostek przyjmujàcych w poszczególnych paƒstwach cz∏onkowskich zawarte sà w informatorze (podr´czniku), który zosta∏ sporzàdzony przez Komisj´ na podstawie art. 17 ust. 1 lit. a i jest
dost´pny pod adresem: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_sd_pol.pdf.
W Polsce jednostkami przyjmujàcymi sà sàdy rejonowe, a jednostkami przekazujàcymi – sàdy rejonowe,
sàdy okr´gowe, sàdy apelacyjne lub Sàd Najwy˝szy.
Por. K. Weitz, Europejskie …, s. 700.
Na temat poj´cia europejskiego prawa procesowego cywilnego zob. bli˝ej J. Kropholler, Europäisches
Zivilprozeßrecht. Kommentar zu EuGVO, Lugano-Übereinkommen und Europäischem Vollstreckungstitel, Frankfurt am Main 2005, wprowadzenie, nb. 1, s. 29-31; K. Weitz, Europejskie …, s. 474.
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skich.9 Wa˝nym instrumentem mogàcym s∏u˝yç realizacji wyk∏adni autonomicznej jest procedura wniosków o orzeczenia wst´pne do Trybuna∏u SprawiedliwoÊci Wspólnot Europejskich (ETS). W przypadku rozporzàdzenia kompetencja ETS do rozstrzygania pytaƒ prawnych sàdów krajowych wynika
z art. 68 ust. 1 i art. 234 Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà
(TWE). Kompetencja do przedstawienia pytaƒ prawnych Trybuna∏owi ograniczona zosta∏a tu jednak tylko do sàdów krajowych, których orzeczenia nie
podlegajà zaskar˝eniu wed∏ug prawa wewn´trznego, a wi´c do sàdów orzekajàcych w danej sprawie w ostatniej instancji.10
Zaledwie kilkuletni okres obowiàzywania rozporzàdzenia, jak równie˝ ograniczenie zakresu kompetencji sàdów krajowych do przedstawiania pytaƒ ETS
sprawi∏y, ˝e Trybuna∏ nie mia∏ dotàd zbyt wielu okazji, aby wypowiedzieç si´ na
temat wyk∏adni przepisów rozporzàdzenia. Dotychczas wydane zosta∏y jedynie
dwa orzeczenia, w których ETS zajà∏ si´ interpretacjà postanowieƒ rozporzàdzenia. Niniejsze uwagi majà na celu przybli˝enie tych orzeczeƒ i ich ocen´.

2. Wyrok w sprawie G. Leffler przeciwko Berlin Chemie AG
– skutki odmowy przyj´cia dokumentu na podstawie art. 8
ust. 1 rozporzàdzenia
Z przepisów rozporzàdzenia, w szczególnoÊci art. 5 i 8, wynika, ˝e w wypadku, gdy dokument ma zostaç przekazany w systemie rekwizycji z jednego paƒstwa cz∏onkowskiego do drugiego paƒstwa cz∏onkowskiego celem dor´czenia,
nie jest wymagane sporzàdzenie go we w∏aÊciwym j´zyku lub przet∏umaczenie
na taki j´zyk.11 Przepis art. 8 ust. 1 przyznaje jedynie odbiorcy dokumentu prawo
odmowy jego przyj´cia, je˝eli zosta∏ on sporzàdzony w innym j´zyku ni˝: a) j´zyk
urz´dowy paƒstwa cz∏onkowskiego przyjmujàcego, albo, je˝eli w paƒstwie cz∏onkowskim przyjmujàcym jest kilka j´zyków urz´dowych, j´zyk urz´dowy lub jeden
9

10

11

O wyk∏adni (kwalifikacji) autonomicznej por. J. Kropholler, Europäisches …, wprowadzenie, nb. 41,
s. 48; P. G. Mayr, D. Czernich, Europäisches Zivilprozessrecht, Wien 2006, nb. 59, s. 44; K. Weitz,
Europejskie …, s. 483-484.
Rozwiàzanie to jest krytykowane w literaturze, por. K. Weitz, Jurysdykcja krajowa oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeƒ w sprawach cywilnych i handlowych w Êwietle prawa wspólnotowego, KPP 2004,
z. 1, s. 218 i nast. oraz powo∏ana tam literatura przedmiotu. Odr´bnie trzeba mieç na wzgl´dzie
pytania abstrakcyjne na podstawie art. 68 ust. 3 TWE.
Poglàd dominujàcy w doktrynie, por. S. Ralf, E. Gottschalk, Das Europäische Zustellungsrecht,
Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht 2004, nr 7, s. 306-307; R. Geimer, w: R. Geimer, R. A.
Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht. Kommentar zur EuGVVO, EuEheVO, EuZustellungsVO,
zum Lugano–Übereinkommen und zum nationalen Kompetenz- und Anerkennungsrecht, München
2004, art. 5 VO (EG) Nr. 1348/2000, nb. 1, s. 873; S.-D. Jastrow, w: M. Gebauer, Th. Wiedmann, Zivilrecht unter europäischen Einfluss, Stuttgart, München, Hannover, Berlin, Weimar, Dresden 2005,
art. 5 EuZVO, nb. 95, s. 1296-1297; A. Stadler, w: Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz, red. H.-J. Musielak, München 2005, art. 8 EuZVO, s. 2849.
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z j´zyków urz´dowych miejsca, w którym ma nastàpiç dor´czenie, lub b) j´zyk
paƒstwa cz∏onkowskiego przekazujàcego, który odbiorca rozumie. Niedochowanie wymagaƒ co do j´zyka dor´czanego dokumentu okreÊlonych w art. 8 ust.
1 nie wyklucza wi´c dokonania skutecznego dor´czenia, jeÊli odbiorca nie odmówi przyj´cia dokumentu. Rzecz jasna, istnieje ryzyko, ˝e odbiorca skorzysta z prawa odmowy przyj´cia dokumentu, a wi´c lepiej jest, aby dor´czany dokument
by∏ sporzàdzony w jednym z j´zyków wskazanych w art. 8 ust. 1 lub na taki j´zyk
przet∏umaczony. Odbiorca musi zostaç pouczony przez jednostk´ przyjmujàcà
o prawie odmowy przyj´cia dokumentu w sytuacji, o której mowa w art. 8 ust. 1.
Przyznajàc odbiorcy prawo odmowy przyj´cia dokumentu w razie, gdy nie zosta∏
on sporzàdzony we w∏aÊciwym j´zyku albo nie towarzyszy mu przek∏ad na taki
j´zyk, rozporzàdzenie nie okreÊla jednak skutków prawnych (prawid∏owego) skorzystania przez odbiorc´ z tego prawa. Z art. 8 ust. 2 wynika jedynie to, ˝e je˝eli
jednostka przyjmujàca zostanie powiadomiona o tym, ˝e odbiorca odmówi∏ przyj´cia dokumentu zgodnie z art. 8 ust. 1, wtedy informuje o tym niezw∏ocznie jednostk´ przekazujàcà, u˝ywajàc zaÊwiadczenia zgodnie z art. 10, i odsy∏a wniosek
oraz dokumenty, których t∏umaczenie jest ˝àdane.
Zagadnienie to by∏o podejmowane w literaturze. Zaproponowano, aby uznaç, ˝e
w razie, gdy odbiorca prawid∏owo, a wi´c zgodnie z art. 8 ust. 1, skorzysta∏ z prawa odmowy przyj´cia dokumentu, skutki tego stanu rzeczy oceniaç nale˝y nie wed∏ug rozporzàdzenia, lecz prawa krajowego paƒstwa, w którym toczy si´ post´powanie, a wi´c paƒstwa, z którego pochodzi dokument. Odmowa przyj´cia dokumentu mia∏a skutkowaç tym, ˝e dor´czenie by∏o bezskuteczne, ale istnia∏a mo˝liwoÊç jego powtórzenia, z za∏àczeniem do dokumentu jego t∏umaczenia na w∏aÊciwy j´zyk. Terminy, które mia∏ dochowaç wnioskodawca, tj. osoba, w interesie której
dokonywane by∏o dor´czenie, mia∏y jednak w tym czasie nadal biec.12 Niekiedy wypowiedzi by∏y bardziej enigmatyczne – ograniczano si´ do stwierdzenia, ˝e w razie
odmowy przyj´cia dokumentu zgodnie z art. 8 ust. 1 nie nast´puje skutek dor´czenia dokumentu.13 Reprezentowane by∏o tak˝e stanowisko, ˝e odmowa dor´czenia
powoduje wprawdzie brak skutecznego dor´czenia, co rodzi potrzeb´ jego powtórzenia, ale okolicznoÊç ta nie powinna negatywnie wp∏ywaç na sytuacj´ powoda,
który – w wypadku, gdy w paƒstwie, w którym toczy si´ post´powanie, obowiàzuje zasada oficjalnoÊci dor´czeƒ – nie ma wp∏ywu na post´powanie dor´czeniowe.
W tym uj´ciu potrzeba powtórzenia dor´czenia nie mia∏a mieç wp∏ywu na bieg terminów, pod warunkiem jednak, ˝e ponowne dor´czenie nastàpi∏oby niezw∏ocznie.14
12

13
14

Por. B. Heiderhoff, w: Europäisches Zivilprozeßrecht. Kommentar, red. Th. Rauscher, München 2004,
art. 8 EG-ZustelVO, nb. 12, s. 823, Ch. Brenn, Europäischer Zivilprozess, Wien 2005, nb. 270, s. 148.
Por. tak˝e K. Weitz, Europejskie …, s. 710.
Tak D. H. Sharma, Zustellungen im Europäischen Binnenmarkt, Berlin 2003, s. 100.
Stanowisko takie relacjonuje, nie prezentujàc w∏asnego poglàdu, B. Sujecki, Reform des
europäischen Zustellungsrechts – Die Zustellungsverordnung und der Vorschlag der Europäischen
Kommission zu ihrer Änderung, Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2005, nr 4, s. 197.
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WàtpliwoÊci nie ulega natomiast to, ˝e o tym, czy odmowa przyj´cia dokumentu przez odbiorc´ na podstawie art. 8 ust. 1 jest uprawniona, rozstrzyga
sàd paƒstwa cz∏onkowskiego przekazujàcego, przed którym toczy si´ post´powanie, na potrzeby którego dokonane mia∏o byç dor´czenie.15 Je˝eli powstaje potem kwestia uznania lub stwierdzenia wykonalnoÊci orzeczenia w innym paƒstwie cz∏onkowskim, ocena, czy odmowa przyj´cia dokumentu by∏a
uprawniona, rozstrzyga sàd, który ocenia przes∏anki uznania orzeczenia lub
rozstrzyga o tym, czy podlega ono stwierdzeniu wykonalnoÊci.16
Problem skutków odmowy przyj´cia dokumentu przez odbiorc´ zgodnie
z art. 8 ust. 1 podj´ty zosta∏ przez ETS w wyroku z 8 listopada 2005 r. w sprawie G. Leffler przeciwko Berlin Chemie AG.17 Stan faktyczny sprawy by∏ nast´pujàcy. Przed sàdem holenderskim by∏ prowadzony spór mi´dzy niemieckim
powodem zamieszka∏ym w Holandii (G. Leffler) a pozwanym, którym by∏a spó∏ka z siedzibà w Niemczech (Berlin Chemie AG). Powód wystàpi∏ do prezesa
Rechtsbank z wnioskiem o wydanie zarzàdzenia tymczasowego celem uchylenia uzyskanych przeciwko niemu przez stron´ pozwanà zaj´ç majàtku i zobowiàzania jej do nieuzyskiwania dalszych zaj´ç. Wniosek zosta∏ oddalony. Powód wniós∏ Êrodek zaskar˝enia do Gerechtshof. Strona pozwana nie stawia∏a
si´ na terminach posiedzeƒ sàdowych. Gerechtshof oddali∏ wniosek o wydanie
wyroku zaocznego18 oraz umorzy∏ post´powanie, uzasadniajàc to w ten sposób, ˝e niespe∏nione zosta∏y warunki z art. 8, gdy˝ strona pozwana odmówi∏a
przyj´cia dokumentu, powo∏ujàc si´ na brak jego t∏umaczenia na j´zyk niemiecki. Od tego orzeczenia powód wniós∏ skarg´ kasacyjnà do Hoge Raad der
Nederlanden, podnoszàc, ˝e Gerechtshof powinien by∏ wydaç wyrok zaoczny
wzgl´dnie wyznaczyç kolejny termin posiedzenia i zarzàdziç, ˝e strona pozwana po usuni´ciu braków wczeÊniejszego dor´czenia powinna zostaç wezwana
na to posiedzenie. Hoge Raad stwierdzi∏, ˝e art. 8 nie reguluje skutków odmowy przyj´cia dokumentu i postanowi∏ przedstawiç pytania ETS.
Trybuna∏ uzna∏, ˝e art. 8 ust. 1 nale˝y interpretowaç w ten sposób, ˝e w wypadku, gdy odbiorca dokumentu odmówi∏ jego przyj´cia ze wzgl´du na to, ˝e
dokument nie zosta∏ sporzàdzony ani w j´zyku urz´dowym paƒstwa cz∏onkowskiego przyjmujàcego, ani w j´zyku paƒstwa cz∏onkowskiego przekazujàcego,
który odbiorca rozumie, wysy∏ajàcy ma mo˝liwoÊç usuni´cia tego braku przez
15

16

17
18

D. H. Sharma, Zustellungen …, s. 100; Th. Heidrich, Amts- und Parteizustellungen im internationalen Rahmen: Status quo und Reformbedarf, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2005, nr 24,
s. 744; M. Glanemann, Vergelich des deutschen und österreichischen Zustellungsystems,
Hamburg 2006, s. 54.
W. F. Lindacher, Europäisches Zustellungsrecht – Die VO (EG) Nr. 1348/2000: Fortschritt, Auslegungsbedarf, Problemausblendung, Zeitschrift für Zivilprozeß 2001, t. 114, nr 2, s. 185; A. Stadler, w: Kommentar …, art. 8 EuZVO, s. 2849.
C-443/03. Wyrok opublikowany m. in. w Neue Juristische Wochenschrift 2006, nr 8, s. 491.
Powód z∏o˝y∏ taki wniosek w zwiàzku z niestawiennictwem strony pozwanej.
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nades∏anie ˝àdanego t∏umaczenia.19 W motywach wyroku ETS podkreÊli∏, ˝e
wynika to z celu rozporzàdzenia, którym jest zapewnienie szybkoÊci i skutecznoÊci przekazywania dokumentów, jak równie˝ z koniecznoÊci przyznania
praktycznej skutecznoÊci rozwiàzaniu wynikajàcemu z art. 5 i 8, a polegajàcemu na tym, ˝e dokument nie musi byç t∏umaczony na j´zyk urz´dowy paƒstwa
cz∏onkowskiego przyjmujàcego. Trybuna∏ zaznaczy∏, ˝e ˝aden przepis rozporzàdzenie nie stanowi, aby skutkiem niedochowania art. 8 by∏a niewa˝noÊç dor´czenia. Wprawdzie rozporzàdzenie nie okreÊla wprost skutków odmowy
przyj´cia dokumentu, jednak niektóre jego przepisy wskazujà, ˝e brak t∏umaczenia mo˝e byç sanowany.20 Do takich przepisów nale˝y art. 8 ust. 2 stanowiàcy o odes∏aniu dokumentów, których t∏umaczenie jest ˝àdane, a nie wszystkich przekazanych dokumentów, jak to jest w wypadku art. 6 ust. 2 i 3. Ponadto, okreÊlone w art. 10 zaÊwiadczenie nie wskazuje odmowy przyj´cia dokumentu z powodu niew∏aÊciwego j´zyka jako przyczyny niedor´czenia (pkt 15),
lecz wymienia jà w odr´bnym punkcie (pkt 14). To pozwala wnioskowaç, ˝e
odes∏anie dokumentu z powodu braku t∏umaczenia nie mo˝e byç uwa˝ane za
niedor´czenie.21 Gdyby uznaç, ˝e brak t∏umaczenia dokumentu nie mo˝e byç
sanowany, wysy∏ajàcy nigdy nie podjà∏by ryzyka jego dor´czenia bez t∏umaczenia. W ten sposób podwa˝ona zosta∏aby jednak przydatnoÊç rozporzàdzenia, w szczególnoÊci jego przepisów o t∏umaczeniu dokumentów, które to
przepisy majà przyczyniaç si´ do szybkiego przekazywania dokumentów.
Przeciwko takiej wyk∏adni rozporzàdzenia, tj. wyk∏adni zak∏adajàcej dopuszczalnoÊç sanowania braku t∏umaczenia zgodnie z art. 8 ust. 1, nie mo˝na przeciwstawiaç argumentu, ˝e skutki odes∏ania dokumentu muszà byç okreÊlane
na podstawie prawa krajowego. Rozumowania takiego nie mo˝na przyjàç,
gdy˝ stosowanie w tym zakresie prawa krajowego udaremnia∏oby jednolite
stosowania rozporzàdzenia, nie jest bowiem wykluczone, ˝e paƒstwa cz∏onkowskie przewidujà w tej kwestii odmienne rozwiàzania. Wyk∏adnia rozporzàdzenia zak∏adajàca, ˝e musi istnieç mo˝liwoÊci sanowania braku t∏umaczenia
dokumentu, nie podwa˝a znaczenia prawa krajowego i roli sàdów krajowych.
Z orzecznictwa ETS wynika wprawdzie, ˝e w braku przepisów wspólnotowych
do paƒstw cz∏onkowskich nale˝y ukszta∏towanie post´powania dla Êrodków
prawnych s∏u˝àcych zagwarantowaniu ochrony praw jednostki wynikajàcych
z bezpoÊredniego skutku prawa wspólnotowego. Niemniej z przyj´tej tak˝e
w orzecznictwie ETS zasady efektywnoÊci wynika, ˝e sàdy krajowe powinny
stosowaç regu∏y proceduralne przewidziane w ich porzàdkach prawnych tylko
o tyle, o ile nie podwa˝ajà one racji bytu i celu rozporzàdzenia.22
19
20
21
22

Pkt
Pkt
Pkt
Pkt

1 sentencji wyroku.
38-39 uzasadnienia.
40-41 uzasadnienia.
42-50 uzasadnienia.
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Przyj´cie tezy, ˝e odmowa przyj´cia dokumentu z powodu braku t∏umaczenia nie powoduje ca∏kowitej bezskutecznoÊci dor´czenia, poniewa˝ istnieje
mo˝liwoÊç usuni´cia tego braku, otworzy∏o kwesti´, w ciàgu jakiego czasu powinno nastàpiç dostarczenie odbiorcy ˝àdanego t∏umaczenia. Trybuna∏ przyjà∏,
˝e w takiej sytuacji usuni´cie braku przez nades∏anie t∏umaczenia nast´puje
w sposób przewidziany w rozporzàdzeniu i tak szybko, jak to mo˝liwe. W celu
rozwiàzania problemów zwiàzanych z usuni´ciem braku t∏umaczenia, których –
zgodnie z wyk∏adnià przyj´tà przez ETS – nie reguluje rozporzàdzenie, sàd krajowy stosuje swoje krajowe prawo post´powania, czuwajàc nad zagwarantowaniem pe∏nej skutecznoÊci rozporzàdzenia zgodnie z jego celem.23 Uzasadniajàc
powy˝sze ETS stwierdzi∏, ˝e chocia˝ art. 8 ust. 1 nie zawiera regu∏ dotyczàcych
sanowania braku t∏umaczenia, to jednak ogólne zasady prawa wspólnotowego
i inne przepisy rozporzàdzenia pozwalajà na to, aby daç sàdowi krajowemu szereg wskazówek celem zapewnienia praktycznej skutecznoÊci rozporzàdzenia.
Ze wzgl´du na wymaganie pewnoÊci prawa rozporzàdzenie nale˝y interpretowaç w ten sposób, ˝e uzupe∏nienie braku t∏umaczenia powinno nast´powaç
wed∏ug przewidzianych w nim regu∏. Jednostka przekazujàca powinna zatem,
po uzyskaniu informacji, ˝e odbiorca odmówi∏ przyj´cia dokumentu z powodu
braku t∏umaczenia, tak jak mo˝na to wywieÊç z art. 4 ust. 1, usunàç ten brak,
ewentualnie po wys∏uchaniu wnioskodawcy, przez przes∏anie t∏umaczenia tak
szybko, jak to mo˝liwe. Za odpowiedni do tego celu mo˝e byç uznany termin
miesiàca, liczàc od wp∏yni´cia do jednostki przekazujàcej zawiadomienia o odmowie przyj´cia dokumentu. Sàd krajowy mo˝e jednak okreÊliç ten termin inaczej, stosownie do okolicznoÊci, trzeba bowiem w szczególnoÊci uwzgl´dniç to,
˝e teksty mogà byç nadzwyczaj d∏ugie i ˝e mo˝e istnieç potrzeba ich przet∏umaczenia na j´zyk, co do którego do dyspozycji sà tylko nieliczni t∏umacze.24
W odniesieniu do skutków przes∏ania t∏umaczenia dla ustalenia daty dor´czenia
Trybuna∏ przyjà∏, ˝e mo˝na odwo∏aç si´ do analogii z przyj´tego w art. 9 ust.
1 i 2 systemu podwójnej daty dor´czenia, konieczne jest bowiem, dla zapewnienia praktycznej skutecznoÊci rozporzàdzenia, aby prawa ró˝nych uczestników post´powania by∏y chronione w mo˝liwie najwi´kszym stopniu i w sposób
wywa˝ony. Nale˝y uznaç, ˝e wnioskodawca, dla celów ochrony np. przed skutkami przedawnienia, musi móc powo∏aç si´, jeÊli chodzi o chwil´ dor´czenia,
do skutków pierwotnego dor´czenia, je˝eli uczyni∏ wszystko, co konieczne, aby
wada dokumentu zosta∏a usuni´ta przez przes∏anie t∏umaczenia tak szybko, jak
to tylko mo˝liwe. Z kolei w wypadku odbiorcy data dor´czenia jest istotna ze
wzgl´du np. na to, ˝e oznacza ona poczàtek biegu terminu do skorzystania
z prawa do sprzeciwu lub przygotowania obrony. Dlatego nale˝y przyjàç, ˝e
w stosunku do odbiorcy miarodajna mo˝e byç tylko chwila, w której nie tylko
23
24

Pkt 2 sentencji wyroku.
Pkt 62-64 uzasadnienia.
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móg∏ on dowiedzieç si´ o dokumencie, ale tak˝e móg∏ go zrozumieç, czyli chwila, w której otrzyma∏ t∏umaczenie dokumentu.25 Do sàdu krajowego nale˝y
uwzgl´dnianie i ochrona interesów uczestników post´powania. Dlatego, na
podstawie stosowanego w drodze analogii art. 19 ust. 1 lit. a i b, sàd powinien,
je˝eli nastàpi∏a odmowa przyj´cia dokumentu na podstawie art. 8 ust. 1 i pozwany nie stawia si´ przed sàdem, zawiesiç (wstrzymaç) post´powanie, a˝ nie zostanie wykazane, ˝e brak dokumentu zosta∏ usuni´ty przez przes∏anie t∏umaczenia i ˝e to przes∏anie nastàpi∏o w czasie umo˝liwiajàcym podj´cie obrony. PowinnoÊç taka wynika tak˝e z zasady okreÊlonej w art. 26 ust. 2 rozporzàdzenia
nr 44/2001,26 przy czym zgodnie z art. 34 pkt 2 tego rozporzàdzenia ˝adne orzeczenie nie mo˝e zostaç uznane, a˝ nie zostanie stwierdzone dochowanie tej zasady. Celem rozwiàzania problemów zwiàzanych z usuni´ciem braku t∏umaczenia, których – zgodnie z wyk∏adnià przyj´tà przez ETS – nie reguluje rozporzàdzenie, sàd krajowy stosuje swoje krajowe prawo post´powania, czuwajàc nad
zagwarantowaniem pe∏nej skutecznoÊci rozporzàdzenia zgodnie z jego celem.27
W sprawie G. Leffler przeciwko Berlin Chemie AG ETS odwo∏a∏ si´ do zasady wyk∏adni autonomicznej i przyjà∏, ˝e skutki odmowy przyj´cia dokumentu
na podstawie art. 8 ust. 1, w tym kwesti´ mo˝liwoÊci usuni´cia braku t∏umaczenia dokumentu, nale˝y oceniaç wprost na podstawie rozporzàdzenia, bez odwo∏ywania do przepisów prawa krajowego poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich. Za∏o˝enie to zas∏uguje na ca∏kowità aprobat´. Obok argumentów powo∏anych w uzasadnieniu wyroku przez ETS (efektywnoÊç prawa wspólnotowego, pewnoÊç prawa i koniecznoÊç jednolitego stosowania rozporzàdzenia),
mo˝na dodatkowo wskazaç, ˝e przemawia za nim to, i˝ nie sposób wymagaç
od odbiorcy, który korzysta z prawa odmowy przyj´cia dokumentu, aby samodzielnie ustala∏ skutki takiego dzia∏ania na podstawie prawa paƒstwa cz∏onkowskiego przekazujàcego. Argument ten jest o tyle istotny, ˝e przepis art.
8 ust. 1 przewiduje jedynie, ˝e jednostka przyjmujàca ma obowiàzek pouczyç
odbiorc´ o tym, ˝e przys∏uguje mu prawo odmowy przyj´cia dokumentu, nie
ma natomiast obowiàzku pouczenia go o skutkach prawnych skorzystania z tego prawa.28 W literaturze podniesiono,29 ˝e ETS, przyjmujàc, i˝ kwestia skutków
25
26

27
28

29

Pkt 65-67 uzasadnienia.
Rozporzàdzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22.12.2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeƒ sàdowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. Urz. WE L 12
z 16.01.2001 r., s. 1; przek∏ad polski: wydanie specjalne Dz. Urz. UE, rozdzia∏ 19, t. 4, s. 42).
Pkt. 68-69 uzasadnienia.
Tak trafnie H. Rösler, V. Siepmann, Zum Sprachproblem im Europäischen Zustellungsrecht, Neue Juristische Wochenschrift 2006, nr 8, s. 476.
P. Rylski, Skutki prawne odmowy przyj´cia dokumentu na podstawie art. 8 rozporzàdzenia nr
1348/2000. Glosa do wyroku ETS z 8.11.2005 r. w sprawie C-443/03, G. Leffler v. Berlin Chemie AG,
Europejski Przeglàd Sàdowy 2006, nr 2, s. 53-54; J. Maliszewska-Nienartowicz, Dor´czanie
dokumentów sàdowych na terenie UE. Glosa do orzeczenia ETS z 8.11.2005 r. w sprawie G. Leffler
przeciwko Berlin Chemie AG, Monitor Prawniczy 2006, nr 9, s. 500-501.
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skorzystania z prawa do odmowy przyj´cia dokumentu i kwestia mo˝liwoÊci
usuni´cia braku jego t∏umaczenia powinna byç oceniana bezpoÊrednio na
podstawie rozporzàdzenia, a nie prawa krajowego paƒstw cz∏onkowskich, odstàpi∏ od stanowiska zaj´tego wczeÊniej w wydanym na tle art. 27 pkt 2 konwencji brukselskiej30 wyroku w sprawie Lancray SA przeciwko Peters.31 W wyroku tym Trybuna∏ uzna∏, ˝e art. 27 pkt 2 konwencji brukselskiej powinien byç interpretowany w ten sposób, ˝e kwestia usuwania braków dor´czenia pisma
wszczynajàcego post´powanie pozwanemu, który nie wda∏ si´ w spór, powinna byç oceniana na podstawie prawa paƒstwa pochodzenia (paƒstwa, w którym wydano orzeczenie majàce podlegaç uznaniu), ∏àcznie z w∏aÊciwymi umowami mi´dzynarodowymi wià˝àcymi to paƒstwo. W omawianym orzeczeniu
ETS podniós∏, ˝e wyrok w sprawie Lancray SA przeciwko Peters zapad∏ w ramach wyk∏adni innego aktu prawnego, na podstawie którego – inaczej ni˝ na
podstawie rozporzàdzenia – nie wprowadzono wewnàtrzwspólnotowego systemu dor´czeƒ.32 Wydaje si´, ˝e wniosek, jakoby Trybuna∏ w istocie odstàpi∏ od
wyk∏adni przyj´tej w sprawie Lancray SA przeciwko Peters, jest zbyt daleko idàcy. Przepis art. 27 pkt 2 konwencji brukselskiej reguluje bowiem jedynie podstaw´ odmowy uznania orzeczenia;33 w Êwietle tego przepisu wadliwoÊç dor´czenia pisma wszczynajàcego post´powanie stanowi okolicznoÊç wy∏àczajàcà
uznanie orzeczenia. Art. 27 pkt 2 konwencji brukselskiej nie normuje natomiast
samego dor´czenia. Dokonujàc wyk∏adni tego przepisu Trybuna∏ nie móg∏
wi´c w zasadzie opowiedzieç si´ za poszukiwaniem autonomicznego rozwiàzania kwestii sanowania braków dor´czenia na p∏aszczyênie konwencji. Natomiast problem, który rozpatrywa∏ ETS w sprawie G. Leffler przeciwko Berlin
Chemie AG, dotyczy∏ wprost post´powania dor´czeniowego. Nale˝y przy tym
uzmys∏owiç sobie, ˝e rozporzàdzenie o dor´czeniach, w zakresie przedmiotu
swojej regulacji, zastàpi∏o w stosunkach pomi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi
unormowania prawa krajowego i umów mi´dzynarodowych dotyczàce dor´czeƒ, do których to unormowaƒ Trybuna∏ odsy∏a∏ w orzeczeniu w sprawie Lancray SA przeciwko Peters. OczywiÊcie, rozporzàdzenie nie ustanawia zamkni´tego i kompletnego systemu dor´czeƒ, niemniej tam, gdzie okreÊla pewne
szczegó∏owe zagadnienia zawiàzane z dor´czeniami, nie pozostawiajàc ich
unormowania prawu paƒstw cz∏onkowskich, nale˝y przyjàç, ˝e reguluje tak˝e
skutki niedochowania przewidzianych w nim regu∏.34 Mo˝na zatem zaryzyko30

31
32
33
34

Konwencja brukselska z 27.09.1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeƒ sàdowych w sprawach
cywilnych i handlowych (tekst jednolity: Dz. Urz. WE C 27 z 26.01.1998 r., s. 1). Konwencja brukselska by∏a poprzedniczkà rozporzàdzenia nr 44/2001.
Wyrok z 3.07.1990 r., C-305/88, Zb. Orz. 1990, s. I-02725.
Por. pkt 47 uzasadnienia wyroku.
Jego odpowiednikiem jest art. 34 pkt 2 rozporzàdzenia nr 44/2001, ale ma on nieco inne brzmienie.
Podobnie wypowiedzia∏ si´ Th. Rauscher, Glosa do wyroku ETS z 8.11.2005 r. w sprawie C-443/03,
G. Leffler v. Berlin Chemie AG, Juristenzeitung 2006, nr 5, s. 251.
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waç tez´, ˝e oba rozstrzygni´cia ETS, tj. wyrok w sprawie Lancray SA przeciwko Peters oraz wyrok w sprawie G. Leffler przeciwko Berlin Chemie AG, nie pozostajà ze sobà w wyraênej sprzecznoÊci, jakby mog∏o si´ to prima facie wydawaç. Do obrony jest stanowisko, ˝e teza wyroku w sprawie Lancray SA przeciwko Peters powinna byç obecnie odczytywana w Êwietle rozstrzygni´cia
przyj´tego w komentowanym wyroku.35
W omawianym wyroku Trybuna∏ przyjà∏ za∏o˝enie, ˝e mo˝liwe jest sanowanie braku t∏umaczenia dokumentu, je˝eli odbiorca odmówi∏ jego przyj´cia powo∏ujàc si´ na to, ˝e nie zosta∏ on sporzàdzony we w∏aÊciwym j´zyku. Uzasadniony jest wniosek, ˝e za∏o˝eniem tego poglàdu ETS jest to, i˝ uzupe∏nienie
braku t∏umaczenia nast´puje w ramach „pierwotnego” wniosku rekwizycyjnego, a wi´c w ramach post´powania rekwizycyjnego i dor´czeniowego, które
zainicjowane zosta∏o pierwszym wnioskiem o dor´czenie. Owo uzupe∏nienie
braku t∏umaczenia jest bowiem niczym innym, jak cz´Êcià pierwotnej procedury rekwizycyjnej.36 Oczywiste jest przy tym, ˝e niezale˝nie od takiej mo˝liwoÊci,
zawsze dopuszczalne by∏oby powtórzenie samego wniosku rekwizycyjnego.
Poglàd, ˝e w Êwietle rozporzàdzenia odmowa przyj´cia dokumentu na podstawie art. 8 ust. 1 nie powoduje ca∏kowitej bezskutecznoÊci próby dor´czenia
i ˝e mo˝liwe jest usuni´cie braku t∏umaczenia dokumentu, ma, w ocenie Trybuna∏u, uzasadnione podstawy, jeÊli weêmie si´ pod uwag´ treÊç ró˝nych
przepisów rozporzàdzenia (art. 5, art. 8 ust. 2 i pkt 14 i 15 zaÊwiadczenia okreÊlonego w art. 10) oraz jego cele i funkcje (przyspieszenie i u∏atwienie dor´czenie w mi´dzynarodowych mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi).37 Mo˝na rzeczywiÊcie uznaç, ˝e skoro rozporzàdzenie nie wymaga t∏umaczenia dor´czanego
dokumentu na j´zyk paƒstwa cz∏onkowskiego przyjmujàcego, lecz ustanawia
jedynie, w razie, gdy dokument nie zosta∏ sporzàdzony w j´zyku okreÊlonym
w art. 8 ust. 1 albo na taki j´zyk przet∏umaczony, prawo odbiorcy odmowy przyj´cia dokumentu, to nieuzasadnionym by∏oby przyj´cie, ˝e taka odmowa powoduje ca∏kowità bezskutecznoÊç (niewa˝noÊç) dor´czenia. Dopiero bowiem
w chwili, gdy odbiorca skorzysta albo nie skorzysta z prawa odmowy przyj´cia
dokumentu, jest jasne, czy dor´czenie by∏o mo˝liwe bez t∏umaczenia. Wzglàd
na pewnoÊç prawa i równoÊç traktowania stron przemawia za tym, aby ca∏kowità bezskutecznoÊç dor´czenia uzale˝niaç jedynie od okolicznoÊci natury
obiektywnej, a nie tylko od woli odbiorcy.38 Przychylajàc si´ do stanowiska ETS
35

36
37

38

Odr´bnà sprawà jest to, ˝e obecnie art. 34 pkt 2 rozporzàdzenia nr 44/2001 nie przewiduje ju˝, ˝e
warunkiem uznania orzeczenia jest prawid∏owoÊç dor´czenia pozwanemu, który nie wda∏ si´ w spór,
pisma wszczynajàcego post´powanie. Wystarczy – w tym zakresie – dor´czenie dokonane w sposób
umo˝liwiajàcy przygotowanie obrony.
Zagadnienie to szerzej omawia P. Rylski, Glosa …, s. 55. Por. tak˝e Th. Rauscher, Glosa …, s. 251.
Poglàd ten w pe∏ni aprobujà H. Rösler, V. Siepmann, Zum Sprachproblem …, s. 476-477; P. Rylski,
Glosa …, s. 54; J. Maliszewska-Nienartowicz, Dor´czanie dokumentów..., nr 9, s. 501.
H. Rösler, V. Siepmann, Zum Sprachproblem …, s. 477.
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nie nale˝y jednak zapominaç, ˝e mo˝liwa by∏aby równie˝ taka wyk∏adnia postanowieƒ rozporzàdzenia, majàcych wskazywaç na dopuszczalnoÊç usuni´cia braku t∏umaczenia dokumentu, w Êwietle której wniosek o takiej dopuszczalnoÊci nie musia∏by byç taki oczywisty, jak przyjà∏ to Trybuna∏. Przyk∏adowo,
mo˝na by twierdziç, ˝e art. 5 ust. 1 ma to jedynie znaczenie, ˝e jednoznacznie
rozstrzyga on o tym, i˝ brak t∏umaczenia dokumentu nie wy∏àcza mo˝liwoÊci
dokonania skutecznego dor´czenia i wobec tego w∏aÊciwa jednostka przekazujàca nie mo˝e odmówiç wystàpienia z wnioskiem rekwizycyjnym powo∏ujàc
si´ na brak t∏umaczenia dokumentu. To osoba, w interesie której dokonane ma
byç dor´czenie, ma prawo decydowaç o tym, czy dokument zostanie sporzàdzony w j´zyku urz´dowym paƒstwa cz∏onkowskiego przyjmujàcego lub na
taki przet∏umaczony, czy te˝ w wypadku odmowy przyj´cia dokumentu b´dzie
próbowa∏a wykazywaç, ˝e odbiorca rozumie j´zyk paƒstwa przekazujàcego,
w którym sporzàdzony jest dokument (art. 8 ust. 1 lit. b).39 Mo˝na wi´c twierdziç, ˝e uczestnik post´powania, w interesie którego dokonane ma byç dor´czenie, ponosi ryzyko braku t∏umaczenia dokumentu na j´zyk urz´dowy paƒstwa cz∏onkowskiego przekazujàcego, podczas gdy odbiorca powinien ponosiç ryzyko ewentualnej nieuprawnionej odmowy przyj´cia dokumentu. Wbrew
pozorom, niejednoznaczna jest tak˝e treÊç art. 8 ust. 2 – z jednej strony rzeczywiÊcie mowa jest w nim tylko o odes∏aniu dokumentów, których t∏umaczenie
jest ˝àdane, a nie o odes∏aniu wszystkich dor´czanych dokumentów, jednak
z drugiej strony przepis ten stanowi wyraênie o odes∏aniu samego wniosku
rekwizycyjnego. JeÊli zestawiç art. 8 ust. 2 z treÊcià art. 6 ust. 2 i 3, to nie sposób nie zauwa˝yç, ˝e o ile w art. 6 ust. 2, w którym chodzi o mo˝liwoÊç uzupe∏nienia lub poprawienia wniosku, mowa jest jedynie o skontaktowaniu si´
jednostki przyjmujàcej z jednostkà przekazujàcà celem pozyskania brakujàcych informacji lub dokumentów, jednak bez odsy∏ania wniosku rekwizycyjnego (ten ma byç przecie˝ podtrzymany), o tyle w art. 6 ust. 3, który dotyczy
niemo˝liwoÊci wykonania wniosku rekwizycyjnego, mowa jest, podobnie jak
w art. 8 ust. 2, o odes∏aniu tego wniosku.
Uznajàc dopuszczalnoÊç usuni´cia braku t∏umaczenia dokumentu Trybuna∏ przyjà∏, ˝e podstawowe zwiàzane z tym kwestie (sposób i termin usuni´cia braku, wp∏yw usuni´cia braku na ustalenie daty dor´czenia) powinny byç
rozstrzygane na podstawie regu∏, które da si´ wywieÊç ze stosowanych w takiej sytuacji w drodze analogii przepisów rozporzàdzenia, a jedynie w kwestiach czysto technicznych dopuszczalne jest stosowanie prawa krajowego
paƒstw cz∏onkowskich. Trzeba mieç ÊwiadomoÊç, ˝e doszukiwanie si´ przez
ETS regu∏ dotyczàcych sposobu, formy i terminu usuni´cia braku t∏umaczenia
w samym rozporzàdzeniu, jest w pewnym sensie przyk∏adem wyk∏adni
39

Por. Th. Rauscher, Glosa …, s. 252.
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„prawotwórczej”,40 niemniej zabieg taki trzeba uznaç za uprawniony i uzasadniony.
Na aprobat´ zas∏uguje przede wszystkim samo za∏o˝enie ogólne, ˝e usuni´cie
braku t∏umaczenia powinno nastàpiç wed∏ug procedury przewidzianej w przepisach rozporzàdzenia; nieformalne przes∏anie t∏umaczenia odbiorcy przez osob´,
w interesie, której ma byç dokonane dor´czenie, nie jest wi´c wystarczajàce.41 Termin, w ciàgu którego ma nastàpiç usuni´cie braku t∏umaczenia, ETS okreÊli∏ w ten
sposób, ˝e t∏umaczenie powinno byç przes∏ane tak szybko, jak to mo˝liwe, nie
póêniej ni˝ w ciàgu miesiàca od otrzymania przez jednostk´ przekazujàcà informacji o odmowie przyj´cia dokumentu, jednak stosownie do okolicznoÊci sàd krajowy mo˝e ten termin okreÊliç inaczej. WàtpliwoÊci mo˝e budziç to, czy przyznanie
sàdowi krajowemu w tym wzgl´dzie daleko idàcej swobody jest prawid∏owe. Nie
jest te˝ jasne, czy wed∏ug Trybuna∏u zawsze powinno dojÊç do przes∏ania t∏umaczenia, czy te˝ osoba, w interesie której dokonywane jest dor´czenie, mo˝e zrezygnowaç z tego i ograniczyç si´ np. do przeprowadzenia dowodu, ˝e odbiorca rozumie jednak j´zyk paƒstwa cz∏onkowskiego przekazujàcego, w którym sporzàdzony by∏ dokument. Wydaje si´, ˝e nie mo˝na takiej ewentualnoÊci wykluczyç.
W kwestii wp∏ywu usuni´cia braku t∏umaczenia na ustalanie daty dor´czenia
ETS przyjà∏, ˝e w drodze analogii powinny mieç zastosowanie art. 9 ust. 1 i 2.
Pierwszy z tych przepisów wyra˝a regu∏´ ogólnà, ˝e prawo paƒstwa cz∏onkowskiego przyjmujàcego jest w∏aÊciwe dla okreÊlenia daty dor´czenia dokumentu,
drugi, w wypadku, gdy dor´czenie dokumentu w ramach post´powania, które ma
byç wszcz´te albo si´ toczy w paƒstwie cz∏onkowskim przekazujàcym, ma nastàpiç w ciàgu okreÊlonego terminu, pozwala, w stosunku do wnioskodawcy, przyjàç, ˝e w∏aÊciwy jest dzieƒ, który wynika z prawa paƒstwa cz∏onkowskiego przekazujàcego. WàtpliwoÊci mo˝e budziç kwestia, czy opowiadajàc si´ za stosowaniem w omawianej sytuacji w drodze analogii regu∏ wynikajàcych z art. 9 ust. 1 i 2,
ETS bra∏ pod uwag´ to, ˝e art. 9 ust. 3 uprawnia paƒstwa cz∏onkowskiego do odstàpienia od tych regu∏. Innymi s∏owy, chodzi o to, czy stosujàc w drodze analogii art. 9 ust. 1 i 2 trzeba tak˝e stosowaç w drodze analogii treÊç zastrze˝eƒ
paƒstw cz∏onkowskich z∏o˝onych zgodnie z art. 9 ust. 3.42 Praktyczne trudnoÊci
mogà powstaç tak˝e w zwiàzku z tym, ˝e stosowanie w drodze analogii art. 9
ust. 1 i 2 zak∏ada, ˝e w prawie poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich znajdà si´
przepisy okreÊlajàce sposób ustalenia daty dor´czenia dokumentu w wypadku,
gdy dosz∏o do usuni´cia braku dor´czenia przez przes∏anie t∏umaczenia.43
40

41
42

43

H. Rösler, V. Siepmann, Zum Sprachproblem …, s. 476. Por. tak˝e P. Rylski, Glosa …, s. 53, który
mówi o tym, ˝e „Trybuna∏ (…) znaczàco rozszerzy∏ (…) zakres zastosowania rozporzàdzenia dopuszczajàc wyk∏adni´ per analogiam dla oceny skutków odmowy przyj´cia dokumentu”.
Th. Rauscher, Glosa …, s. 252.
Pozytywnie w tej kwestii wypowiedzia∏ si´, jak si´ wydaje, P. Rylski, Glosa …, s. 55. WàtpliwoÊci zg∏osili natomiast H. Rösler, V. Siepmann, Zum Sprachproblem …, s. 477.
Pami´taç bowiem trzeba, ˝e art. 9 ust. 1 i 2 sa jedynie normami wskazujàcymi prawo w∏aÊciwe dla
ustalenia daty dor´czenia dokumentu.
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Trybuna∏ przyjà∏ ponadto, ˝e przy stosowaniu w drodze analogii regu∏ wynikajàcych z art. 9 ust. 1 i 2 do ustalania prawa w∏aÊciwego dla daty dor´czenia,
jako punkt odniesienia nale˝y przyjàç w stosunku do wnioskodawcy (osoby,
w interesie której dokonane ma byç dor´czenie) pierwszà prób´ dor´czenia, tj.
prób´ dor´czenia bez t∏umaczenia, je˝eli wnioskodawca uczyni∏ wszystko, co
konieczne, aby brak t∏umaczenia zosta∏ usuni´ty, a w stosunku do odbiorcy –
przes∏anie mu t∏umaczenia. Stanowisko takie co zasady zas∏uguje na aprobat´,44 jeÊli odmowa przyj´cia dokumentu przez odbiorc´ by∏a uprawniona.
W wypadku nieuprawnionej odmowy przyj´cia dokumentu przez odbiorc´ nale˝y uznaç, ˝e tak˝e w stosunku do odbiorcy istotne powinno byç tylko pierwotne dor´czenie. WàtpliwoÊci mo˝e tak˝e budziç kwestia, czy wobec wnioskodawcy zawsze miarodajna powinno byç pierwotna próba dor´czenia, czy
te˝ nale˝a∏oby oceniaç zachowanie wnioskodawc´ z perspektywy mo˝liwego
nadu˝ycia sytuacji przez niego, np. gdy wnioskodawca wie, ˝e odbiorca nie rozumie j´zyka paƒstwa cz∏onkowskiego przekazujàcego, w którym jest sporzàdzony dokument, ale mimo to nie decyduje si´ na zapewnienie odpowiedniego t∏umaczenia. JeÊli uznaç w stosunku do wnioskodawcy zawsze miarodajnoÊç próby pierwszego dor´czenia, to istnieje ryzyko, ˝e mo˝e byç to wykorzystywane przez powodów, którzy b´dà mogli najpierw spowodowaç „dor´czenie” dokumentu bez odpowiedniego t∏umaczenia i w ten sposób nie nara˝à si´
np. na up∏yw terminu przedawnienia, a nast´pnie b´dà mogli uzupe∏niç brak
przez spowodowanie przes∏ania t∏umaczenia.45
Zasady wynikajàce z wyroku w sprawie G. Leffler przeciwko Berlin Chemie AG
sà bardzo istotne dla praktyki dor´czeƒ mi´dzynarodowych w stosunkach mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi. Warto podkreÊliç, ˝e prawdopodobnie wkrótce
zostanà one „skodyfikowane” przez normodawc´ unijnego. B´dàcy przedmiotem zaawansowanych prac legislacyjnych projekt zmian rozporzàdzenia46 zak∏ada zmian´ art. 8. Zgodnie z art. 8 ust. 1 w brzmieniu wed∏ug projektu, jednostka
przyjmujàca informuje odbiorc´, u˝ywajàc formularz wed∏ug za∏àcznika do rozporzàdzenia, o tym, ˝e mo˝e on odmówiç przyj´cia dor´czanego dokumentu przy
samym dor´czaniu lub w ten sposób, ˝e odeÊle jednostce przekazujàcej dokument w ciàgu tygodnia, je˝eli dokument nie jest sporzàdzony w jednym z nast´pujàcych j´zyków lub nie towarzyszy mu t∏umaczenie dokumentu na jeden z nast´pujàcych j´zyków: a) j´zyk, który odbiorca rozumie lub b) j´zyk urz´dowy paƒ44
45
46

Tak równie˝ P. Rylski, Glosa …, s. 55-56.
Tak te˝ H. Rösler, V. Siepmann, Zum Sprachproblem…, s. 477.
Projekt zmian zosta∏ przedstawiony 7.07.2005 r. przez Komisj´. Chodzi o projekt oznaczony jako
COM (2005) 305 koƒcowy. W dniu 4.07.2006 r. Parlament Europejski zaproponowa∏ w swej rezolucji
modyfikacje projektu, które zaakceptowane zosta∏y przez Komisj´. Na temat prac nad projektem
zmian rozporzàdzenia zob. B. Sujecki, Reform des europäischen Zustellungsrechts …, s. 193 i nast.;
H. Rosler, H., Siepmann, Die geplante Reform der europaischen Zustellungsverordnung, Recht der
Internationalen Wirtschaft 2006, nr 7, s. 512 i nast.

62

Rodzina i Prawo Nr 1 (4) 2007

Dor´czanie dokumentów w post´powaniu cywilnym...

stwa cz∏onkowskiego przyjmujàcego, albo, je˝eli w paƒstwie cz∏onkowskim przyjmujàcym jest kilka j´zyków urz´dowych, j´zyk urz´dowy lub jeden z j´zyków
urz´dowych miejsca, w którym ma nastàpiç dor´czenie. Bez zmian pozostaje art.
8 ust. 2, jednak dodany ma zostaç nowy art. 8 ust. 3, dotyczàcy skutków odmowy przyj´cia dokumentu na podstawie art. 8 ust. 1. Z przepisu art. 8 ust. 3 ma wynikaç, ˝e je˝eli odbiorca odmówi∏ przyj´cia dokumentu zgodnie z art. 8 ust. 1, dor´czenie dokumentu mo˝e zostaç dokonane w ten sposób, ˝e odbiorcy przekazany zostanie, zgodnie z rozporzàdzeniem, dokument wraz z t∏umaczeniem na jeden z j´zyków przewidzianych w art. 8 ust. 1. W takim wypadku datà dor´czenia
dokumentu jest data dokonania dor´czenia dokumentu wraz z t∏umaczeniem na
jeden z j´zyków przewidzianych w art. 8 ust. 1 zgodnie z prawem paƒstwa cz∏onkowskiego przyjmujàcego. Jednak˝e w wypadku, gdy zgodnie z prawem paƒstwa cz∏onkowskiego dokument ma byç dor´czony w okreÊlonym terminie, w stosunku do wnioskodawcy jako data dor´czenia jest w∏aÊciwy dzieƒ okreÊlony
zgodnie z art. 9 ust. 2, w którym dokonano pierwotnego dor´czenia (dor´czenie
bez dochowania warunków co do j´zyka wynikajàcych z art. 8 ust. 1).

3. Wyrok w sprawie Plumex przeciwko Young Sports NV – równorz´dnoÊç systemu rekwizycji wed∏ug art. 4-11 i dor´czeƒ
przez poczt´ na podstawie art. 14
Rozporzàdzenie reguluje w postanowieniach art. 4-11 post´powanie rekwizycyjne, w ramach którego dokumenty przekazywane sà celem dor´czenia z jednego paƒstwa cz∏onkowskiego do innego paƒstwa cz∏onkowskiego. Pomoc prawa jest tradycyjnà drogà wykorzystywanà w wypadku dor´czeƒ mi´dzynarodowych,47 a wyst´powanie przez organ paƒstwa wzywajàcego do organu paƒstwa
wezwanego z wnioskiem o dokonanie dor´czenia (wnioskiem rekwizycyjnym)
stanowi wspó∏czeÊnie najbardziej rozpowszechnionà form´ realizacji pomocy
prawnej. W przepisach art. 12-15 uregulowane zosta∏y jednak tak˝e inne sposoby przekazywania i dor´czania dokumentów. Chodzi o przekazywanie dokumentów celem dor´czenia na drodze konsularnej lub dyplomatycznej (art. 12), dor´czanie dokumentów przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne
(art. 13), dor´czanie dokumentów przez poczt´ (art. 14) oraz bezpoÊrednie dor´czanie dokumentów przez funkcjonariuszy publicznych, urz´dników lub inne
w∏aÊciwe osoby paƒstwa cz∏onkowskiego przyjmujàcego (art. 15). OkolicznoÊç,
˝e rozporzàdzenie reguluje na pierwszym miejscu, i to w sposób szczegó∏owy
i wyczerpujàcy, przekazywanie dokumentów celem dor´czenia w ramach pomocy prawnej, natomiast dopiero w drugiej kolejnoÊci, i to w sposób niekompletny,
47

Por. H. Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, München 2006, s. 212; H. Linke, Internationales
Zivilprozessrecht, Köln 2006, s. 203.
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normuje inne sposoby przekazywania i dor´czania dokumentów, sta∏a si´ w literaturze przedmiotem wàtpliwoÊci i rozbie˝noÊci w ocenie, czy owe inne sposoby
przekazywania i dor´czania majà charakter równorz´dny w stosunku do systemu rekwizycji, czy te˝ pe∏nià jedynie rol´ pomocniczà i uzupe∏niajàcà w stosunku do tego systemu, który mia∏by byç podstawowym instrumentem w zakresie
dor´czeƒ mi´dzynarodowych w relacjach mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi.
Oba zapatrywania znalaz∏y zwolenników w doktrynie. W mniejszoÊci pozostawa∏o stanowisko, ˝e inne sposoby przekazywania i dor´czania okreÊlone
w art. 12-15, w tym przede wszystkim dor´czenie przez poczt´ (art. 14) i bezpoÊrednie dor´czanie dokumentów przez funkcjonariuszy publicznych, urz´dników lub inne w∏aÊciwe osoby paƒstwa cz∏onkowskiego przyjmujàcego (art.
15), mia∏y byç jedynie subsydiarnymi i uzupe∏niajàcymi metodami dor´czeƒ.
Na rzecz tego stanowiska podnoszono, ˝e przemawia za nim systematyka
przepisów rozporzàdzenia, okreÊlenie pozosta∏ych sposobów przekazywania
i dor´czania mianem „innych”, jak równie˝ szczàtkowa regulacja tych sposobów. Mia∏o to wskazywaç na to, ˝e rozporzàdzenie preferuje post´powanie rekwizycyjne.48 Poglàd przeciwny zak∏ada∏, ˝e ani z brzmienia przepisów rozporzàdzenia, ani z jego systematyki nie da si´ wywieÊç ogólnego wniosku, ˝e „inne sposoby przekazywania i dor´czenia dokumentów” uregulowane w art. 1215 mia∏yby mieç charakter subsydiarny w stosunku do systemu przekazywania
dokumentów uregulowanego w art. 4-11.49 PodkreÊlano, ˝e w szczególnoÊci
nie mo˝na traktowaç jako subsydiarnego sposobu dor´czenia, o którym mowa w art. 14. W stosunku do dor´czenia w ramach systemu rekwizycji wed∏ug
art. 4-11 dor´czenie przez poczt´ jest w pe∏ni równorz´dne.50
48

49

50

B. Heß, Die Zustellung von Schriftstücken im europäischen Justizraum, Neue Juristische Wochenschrift 2001, nr 1, s. 19; ten˝e, Neues deutsches und europäisches Zustellungsrecht, Neue Juristische
Wochenschrift 2002, nr 34, s. 2422; D. H. Sharma, Zustellungen …, s. 92, przypis 80 i s. 98. Nale˝y
zaznaczyç, ˝e sprawozdanie wyjaÊniajàce do konwencji brukselskiej z 26.05.1997 r. o dor´czaniu dokumentów sàdowych i pozasàdowych w sprawach cywilnych i handlowych, która stanowi∏a pierwowzór rozporzàdzenia, tak˝e przyjmowa∏o za∏o˝enie, ˝e sposoby przekazywania i dor´czania wskazane w art. 12-15 sà dalszymi, a wi´c subsydiarnymi w stosunku do regulacji art. 4-11 (Dz. Urz. UE
C 261 z 27.08.1997 r., s. 26).
A. Stadler, Neues europäisches Zustellungsrecht, Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2001, nr 6, s. 516; ta˝, w: Kommentar…, przed art. 12 EuZVO, s. 2850; J. Adolphsen, Europäisches und internationales Zivilprozessrecht in Patentsachen, Köln 2005, s. 60 (za subsydiarny autor uzna∏ jednak sposób przekazywania dokumentów drogà dyplomatycznà lub konsularnà wed∏ug w art. 12). Zob. tak˝e K. Weitz, Europejskie …, s. 712-713.
A. Stadler, w: Kommentar …, przed art. 12 EuZVO, s. 2850; W. F. Lindacher, Europäisches …, s. 185;
B. Gsell, Direkte Postzustellungen an Adressaten im EU-Ausland nach neuem Zustellungsrecht,
Europäisches Wirtschafts- und Steuerrecht 2002, nr 3, s. 117; E. Geimer, G. Geimer, Internationale Zustellungen im Rahmen notarieller Vermittlungsverfahren nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz,
w: Festschrift für R. Geimer, München 2002, s. 206; P. F. Schlosser, EU-Zivilprozessrecht. Kommentar.
EuGVVO, EuEhEVO, EuBVO, EuZVO, München 2003, art. 14 EuEheVO, nb. 2, s. 541; B. Heiderhoff,
w: Europäisches …, przed art. 1 EG-ZustelVO, nb. 10, s. 786; S.-D. Jastrow, w: M. Gebauer, Th. Wiedmann, Zivilrecht …, art. 14 EuZVO, nb. 221, s. 1320.
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Kwestia relacji mi´dzy dor´czeniem w ramach pomocy prawnej na podstawie art. 4-11 i dor´czeniem przez poczt´ na podstawie art. 14 stanowi∏a
przedmiot rozstrzygni´cia ETS w wyroku z 9 lutego 2006 r. w sprawie Plumex
przeciwko Young Sports NV.51 Stan faktyczny tej sprawy przedstawia∏ si´
nast´pujàco. Spó∏ce prawa portugalskiego z siedzibà Portugalii (Plumex)
zosta∏ dor´czony wyrok sàdu belgijskiego wydany w sporze mi´dzy tà spó∏kà a stronà przeciwnà (Young Sports NV). Dor´czenie wyroku nastàpi∏o
zarówno w ramach systemu przekazywania dokumentu mi´dzy jednostkà
przekazujàcà i jednostkà przyjmujàcà, jak i równie˝ przez poczt´. Plumex
wnios∏a odwo∏anie (apelacj´) od wyroku do Hof van beroep. Sàd ten odrzuci∏ Êrodek odwo∏awczy przyjmujàc, ˝e zosta∏ on wniesiony po terminie. Sàd
uzna∏, ˝e termin do wniesienia Êrodka odwo∏awczego up∏ynà∏, poniewa˝
zaczà∏ biec w chwili dokonania pierwszego skutecznego dor´czenia wyroku,
co mia∏o miejsce w wyniku dor´czenia przez poczt´. Plumex wnios∏a od tego
rozstrzygni´cia skarg´ kasacyjnà do Hof van Cassatie, podnoszàc w uzasadnieniu, ˝e rozporzàdzenie nale˝y interpretowaç w ten sposób, i˝ dor´czenie z udzia∏em jednostek przekazujàcych i przyjmujàcych stanowi podstawowy sposób dor´czenia, majàcy pierwszeƒstwo przed dor´czeniem
przez poczt´. W efekcie termin do wniesienia Êrodka odwo∏awczego nale˝a∏o
liczyç od chwili dokonania dor´czenia zgodnie z post´powaniem wed∏ug
art. 4-11, które nastàpi∏o póêniej ni˝ dor´czenie przez poczt´, gdy˝ to
ostatnie by∏o jedynie subsydiarne. Hof van Cassatie wystàpi∏ do Trybuna∏u
z pytaniami prawnymi dotyczàcymi zagadnienia podniesionego przez
Plumex w skardze kasacyjnej.
Trybuna∏ orzek∏, ˝e rozporzàdzenie nale˝y interpretowaç w ten sposób,
i˝ nie ustanawia ono ˝adnej hierarchii mi´dzy sposobem przekazywania i dor´czenia przewidzianym w art. 4-11 i sposobem dor´czenia przewidzianym
w art. 14, oraz ˝e dokument sàdowy mo˝e w zwiàzku z tym zostaç dor´czony w jeden z tych sposobów albo ∏àcznie przy pomocy obu tych sposobów.52
Uzasadniajàc zaj´te stanowisko ETS podniós∏, ˝e z rozporzàdzenia nie da
si´ wywieÊç ˝adnej wskazówki co do tego, i˝ mia∏oby ono wprowadzaç
hierarchi´ miedzy obydwoma sposobami dor´czenia. Ani z motywów ani
z przepisów rozporzàdzenia nie wynika, aby dany sposób przekazywania
i dor´czania zastosowany zgodnie z regu∏ami rozporzàdzenia mia∏by byç
ni˝szy rangà ni˝ sposób dor´czenia za poÊrednictwem jednostek przekazujàcych i przyjmujàcych. Ponadto, z ducha i celu rozporzàdzenia wynika, ˝e
ma ono zagwarantowaç skutecznoÊç dor´czeƒ dokumentów przy zachowaniu prawnie uzasadnionych interesów odbiorcy. Poniewa˝ w zasadzie
wszystkie sposoby dor´czeƒ przewidziane w rozporzàdzeniu gwarantujà
51
52

C-473/04. Wyrok dost´pny na stronie: http://www.curia.europa.eu/pl/content/juris/index_form.htm.
Pkt 1 sentencji wyroku.
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zachowanie tych interesów, musi byç mo˝liwe, przy uwzgl´dnieniu tego
celu, wykorzystywanie jednego, dwóch lub kilku sposobów dor´czeƒ, które
oka˝à si´, z uwagi na okolicznoÊci sprawy, najbardziej przydatne lub najbardziej odpowiednie.53
Przyjmujàc tez´ o równorz´dnoÊci dor´czenia w ramach systemu rekwizycji zgodnie z art. 4-11 i dor´czenia przez poczt´ zgodnie z art. 14 oraz dopuszczajàc mo˝liwoÊç ∏àcznego stosowania tych sposobów dor´czeƒ ETS stwierdzi∏, ˝e w razie ∏àcznego zastosowania obu sposobów dla ustalenia poczàtku
terminu procesowego, który wià˝e si´ z dokonanym dor´czeniem, w stosunku do odbiorcy odnieÊç si´ nale˝y do chwili dokonania pierwszego skutecznego dor´czenia.54 W motywach tego rozstrzygni´cia Trybuna∏ podkreÊli∏, ˝e
w razie ∏àcznego zastosowania dor´czenia w ramach systemu rekwizycji i dor´czenia przez poczt´, nale˝y, niezale˝nie od póêniejszego wyniku innej formy dor´czenia, uwzgl´dniaç wszelkie skutki prawne zwiàzane ze skutecznym
zrealizowaniem jednego z tych sposobów dor´czeƒ, poniewa˝ w przeciwnym
razie postanowienia rozporzàdzenia, które regulujà te sposoby dor´czeƒ, zosta∏yby pozbawione sensu. W koƒcu celem rozporzàdzenia jest przyspieszenie przekazywania dokumentów dla potrzeb dor´czenia i tym samym równie˝
przyspieszenie post´powaƒ sàdowych. Je˝eli podstaw´ obliczania terminów
procesowych stanowiç b´dzie pierwsze dor´czenie dokumentu, wtedy jego
odbiorca, w stosunku do którego termin ma obowiàzywaç, musi wczeÊniej
podjàç dzia∏ania przed sàdem, co mo˝e pozwoliç w∏aÊciwemu sàdowi orzec
w sprawie w krótszym terminie.55 Z powy˝szego wynika, ˝e w razie, gdy zgodnie z rozporzàdzeniem dokonanych zostanie kilka dor´czeƒ, miarodajne jest
to dor´czenie, które zosta∏o dokonane jako pierwsze. Rozporzàdzenie nie daje ˝adnych podstaw do twierdzenia, ˝e nie mia∏oby to obowiàzywaç w stosunku mi´dzy dor´czeniem przy udziale jednostek przekazujàcych i przyjmujàcych i dor´czeniem przez poczt´. Z tego powodu, w wypadku ∏àcznego zastosowania obu tych sposobów dor´czeƒ, dla ustalenia poczàtku terminu procesowego, który wià˝e si´ z dokonanym dor´czeniem, w stosunku do
odbiorcy odnieÊç si´ nale˝y do chwili dokonania dor´czenia przez poczt´,
je˝eli zosta∏o dokonane jako pierwsze. Nie narusza to interesów odbiorcy dokumentu, gdy˝ mo˝e on si´ z nim zapoznaç w oparciu o pierwsze skuteczne
dor´czenie i dysponuje wystarczajàcym czasem, aby wystàpiç do sàdu.
OkolicznoÊç, ˝e ten sam dokument zostanie mu dor´czony póêniej w inny
sposób, nie zmienia tego, ˝e powy˝sze wymagania zosta∏y ju˝ spe∏nione
wskutek pierwszego dor´czenia.56
53
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Stanowisko ETS zaj´te w omawianym wyroku zas∏uguje na aprobat´.57
W istocie nie sposób dopatrywaç si´, z punktu widzenia rozporzàdzenia, jakiejkolwiek hierarchii pomi´dzy dor´czeniem z udzia∏em jednostek przekazujàcych i przyjmujàcych (art. 4-11) a dor´czeniem przez poczt´ (art. 14). Nie
mo˝na w tym kontekÊcie przypisywaç istotnego znaczenia faktowi, ˝e rozporzàdzenie najpierw reguluje dor´czanie w ramach pomocy prawnej realizowanej przez przekazywanie dokumentów mi´dzy jednostkami przekazujàcymi
i przyjmujàcymi i w drugiej kolejnoÊci normuje „inne sposoby przekazywania
i dor´czania dokumentów” (art. 12-15). Trzeba przyznaç, ˝e zakres regulacji
w ramach rozporzàdzenia tych innych sposobów przekazywania i dor´czania
dokumentów zas∏uguje na krytyk´, poniewa˝ jest to regulacja fragmentaryczna. Niemniej okolicznoÊç ta nie mo˝e byç traktowana jako wystarczajàce uzasadnienie wniosku co do istnienia hierarchii mi´dzy systemem rekwizycji
a uregulowaniami art. 12-15. JeÊli chodzi o relacje mi´dzy dor´czeniem w ramach post´powania rekwizycyjnego na podstawie art. 4-11 i dor´czeniem
przez poczt´ na podstawie art. 14, to warto podkreÊliç, ˝e za∏o˝eniem rozporzàdzenia jest przyspieszenie post´powania dor´czeniowego w stosunkach
pomi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi celem przyspieszenia post´powania
w sprawie, na potrzeby której dokonane ma byç dor´czenie. Z tego punktu widzenia dor´czenie przez poczt´ nie mo˝e w ˝aden sposób byç traktowane jako drugorz´dne wzgl´dem dor´czenia w ramach rekwizycji, gdy˝ to w∏aÊnie
dor´czenie przez poczt´ mo˝e w praktyce byç szybsze i mniej kosztowne.
TreÊç art. 14 równie˝ nie daje podstaw do tego, aby doszukiwaç si´ subsydiarnoÊci dor´czenia przez poczt´ w stosunku do uregulowaƒ art. 4-11. Przepis art. 14 nie ogranicza zakresu zastosowania dor´czeƒ przez poczt´ do
pewnych tylko kategorii dokumentów. Przes∏ankà jego stosowania nie jest
tak˝e ani to, aby wczeÊniej podj´to (bezskutecznà) prób´ dor´czenia w ramach systemu rekwizycji wed∏ug art. 4-11, ani to, aby wystàpi∏y trudnoÊci
w dor´czeniu w ramach tego systemu.58
Przyjmujàc równorz´dnoÊç dor´czenia przy udziale jednostek przekazujàcych i przyjmujàcych oraz dor´czenia przez poczt´ Trybuna∏ podniós∏, ˝e przemawia za tym tak˝e wzglàd na to, i˝ w zasadzie wszystkie sposoby dor´czeƒ
przewidziane w rozporzàdzeniu zapewniajà ochron´ uprawnionych interesów
odbiorcy.59 W zwiàzku z tym warto jednak podnieÊç, ˝e w wypadku dor´czenia
przez poczt´ art. 14 ust. 2 de lege lata upowa˝nia poszczególne paƒstwa
57
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Tak równie˝ M. Telkamp, Glosa do wyroku ETS z 9.02.2006 r., C-473/04 – Plumex/Young Sports NV,
Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht 2006, nr 3, s. 145 i nast.; J. Maliszewska-Nienartowicz, Brak
hierarchii mi´dzy ró˝nymi sposobami dor´czania dokumentów sàdowych lub pozasàdowych na terenie UE – glosa do wyroku ETS z 9.02.2006 r. w sprawie Plumex przeciwko Young Sports NV (C-473/04),
Europejski Przeglàd Sàdowy 2006 (w druku).
M. Telkamp, Glosa …, s. 146.
Por. pkt 21 uzasadnienia.
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cz∏onkowskie do okreÊlenia warunków, na jakich dopuszczajà na swoim terytorium ten sposób dokonywania dor´czeƒ. W efekcie ustalenie minimum
ochrony praw odbiorcy, które zapewnione jest w ramach systemu rekwizycji
g∏ównie przez art. 8 (regulacja co do prawa odmowy przyj´cia dokumentu),
w wypadku dor´czeƒ przez poczt´ w pierwszej kolejnoÊci pozostawione zosta∏o poszczególnym paƒstwom cz∏onkowskim. Nie jest jasne, czy w braku wskazania przez okreÊlone paƒstwo cz∏onkowskie wymagaƒ co do j´zyka dokumentu oraz w zakresie prawa do odmowy przyj´cia dokumentu do dor´czenia
przez poczt´ w drodze analogii mo˝e mieç zastosowanie art. 8 ust. 1.60 Problem ten zniknie w razie przyj´cia projektowanych zmian rozporzàdzenia. Projekt zak∏ada bowiem, ˝e art. 14 b´dzie okreÊla∏ wprost warunki, które muszà
byç spe∏nione celem dokonania dor´czenia przez poczt´.61 Ponadto, projektuje si´ wprowadzenie nowego art. 15a, który b´dzie przewidywa∏ stosowanie do
wszystkich sposobów przekazywania i dor´czania okreÊlonych w art. 12-15,
a wi´c równie˝ do dor´czania przez poczt´, m. in. przepisu art. 8, dotyczàcego prawa odmowy przyj´cia dokumentu ze wzgl´du na sporzàdzenie dokumentu w niew∏aÊciwym j´zyku lub brak t∏umaczenia dokumentu na taki j´zyk.62
Na marginesie mo˝na podnieÊç kwesti´, czy na podstawie omawianego
wyroku mo˝na wnioskowaç, ˝e wszystkie sposoby przekazywania i dor´czania
uregulowane w art. 12-15 sà równorz´dne wzgl´dem dor´czenia w ramach post´powania wed∏ug art. 4-11,63 czy te˝ nale˝y dokonaç w tym wzgl´dzie pewnego zró˝nicowania. Wprawdzie teza wyroku dotyczy wprost jedynie stosunku
dor´czenia przez poczt´ do dor´czenia w ramach systemu rekwizycji na podstawie art. 4-11, jednak nie ma, jak si´ wydaje, przeszkód, aby odnieÊç je tak˝e do dor´czeƒ wed∏ug art. 13 i art. 15. WàtpliwoÊç mo˝e powstaç jednak
w odniesieniu do sposobu przekazywania dokumentów wskazanego w art. 12.
Przepis ten wyraênie bowiem stanowi, ˝e przekazywanie celem dor´czenia dokumentów na drodze konsularnej lub dyplomatycznej jest mo˝liwe „w wyjàtkowych wypadkach”. Na szcz´Êcie problem ten ma znikome znaczenie, gdy˝
art. 12 nie odgrywa w praktyce niemal ˝adnej roli.
Dopuszczajàc mo˝liwoÊç zastosowania kilku sposobów dor´czenia jednoczeÊnie, np. dor´czenia w ramach systemu rekwizycji wed∏ug art. 4-11 oraz dor´czenia przez poczt´ na podstawie art. 14, ETS opowiedzia∏ si´ za tym, aby
60

61

62

63

Por. w tej kwestii B. Gsell, Direkte Postzustellung…, s. 120 i nast.; S.-D. Jastrow, w: M. Gebauer,
Th. Wiedmann, Zivilrecht …, art. 14 EuZVO, nb. 230, s. 1322.
Przepis art. 14 ma stanowiç, ˝e ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie mo˝e dokonywaç dor´czeƒ dokumentów sàdowych osobom, które majà miejsce zamieszkania w innym paƒstwie cz∏onkowskim, bezpoÊrednio przy pomocy s∏u˝b pocztowych listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innym równorz´dnym dokumentem (dowodem) stanowiàcym potwierdzenie dor´czenia.
Chodziç b´dzie, rzecz jasna, o art. 8 w brzmieniu okreÊlonym przez projekt. Zob. w zwiàzku z tym
uwagi w pkt 2 powy˝ej.
Tak H. Schack, Internationales…, s. 217.
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dla potrzeb ustalenia daty dor´czenia jako poczàtku biegu terminu procesowego miarodajne by∏o to dor´czenie, które jako pierwsze zosta∏o skutecznie dokonane. Poglàd ten jest prostà konsekwencjà traktowania dor´czenia w ramach przekazywania dokumentów mi´dzy jednostkami przekazujàcymi i przyjmujàcymi oraz dor´czenia przez poczt´ jako równorz´dnych sposobów dor´czenia. JeÊli sà to bowiem równorz´dne sposoby dor´czenia, to w kwestii
okreÊlenia daty dor´czenia prawid∏owe jest tylko takie rozwiàzanie, które zak∏ada, ˝e decydujàca jest chwila pierwszego skutecznego dor´czenia, bez wzgl´du na to, w jaki sposób zosta∏o ono dokonane i bez wzgl´du na to, czy póêniej
dokonane zosta∏o ponowne skuteczne dor´czenie w inny sposób. Na szczególnà uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e ETS opowiadajàc si´ za takim rozwiàzaniem,
zastosowa∏ metod´ wyk∏adni autonomicznej – uzna∏, ˝e przedmiotowa kwestia
powinna byç oceniana wprost na podstawie rozporzàdzenia, bez si´gania do
rozwiàzaƒ przyj´tych w prawie krajowym paƒstw cz∏onkowskich.64 Dzi´ki temu
zapewnione zostaje, w tym zakresie, jednolite stosowanie rozporzàdzenia.

64

M. Telkamp, Glosa …, s. 146.
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ORZECZNICTWO
Uchwa∏a SN z dnia 21 paêdziernika 2005 r.,
III CZP 75/051
Post´powanie o uregulowanie osobistych kontaktów rodziców, b´dàcych ma∏˝onkami, z ich ma∏oletnim dzieckiem ulega z urz´du zawieszeniu
z chwilà wytoczenia powództwa o rozwiàzanie przez rozwód ma∏˝eƒstwa
jego rodziców. Dopuszczalne jest zawarcie ugody w sprawie o uregulowanie osobistych kontaktów rodziców z ich ma∏oletnim dzieckiem.
Uzasadnienie:
Piotr O. w czasie trwania ma∏˝eƒstwa z Annà O. z∏o˝y∏ w dniu 21 lutego 2005 r.
w Sàdzie Rejonowym w OleÊnicy wniosek o ustalenie kontaktów z ich ma∏oletnià
córkà Wanesà O., urodzonà dnia 6 marca 2003 r., twierdzàc, ˝e uczestniczka
utrudnia mu te kontakty. W dniu 21 marca 2005 r. Anna O. wnios∏a pozew o rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa z Piotrem O. i post´powanie w tym przedmiocie jest w toku.
W sprawie o uregulowanie kontaktów z córkà uczestnicy zawarli ugod´
przed Sàdem Rejonowym w OleÊnicy, w której ustalili sposób kontaktowania
si´ wnioskodawcy z ma∏oletnià córkà. W zwiàzku z tym Sàd Rejonowy umorzy∏
post´powanie. Uczestniczka Anna O. z∏o˝y∏a za˝alenie, zarzucajàc, ˝e treÊç
ugody narusza dobro dziecka. Przy rozpoznawaniu za˝alenia Sàdowi Okr´gowemu nasun´∏o si´ zagadnienie prawne budzàce powa˝ne wàtpliwoÊci, przedstawione Sàdowi Najwy˝szemu do rozstrzygni´cia.
Sàd Okr´gowy powo∏a∏ si´ na uchwa∏´ Ca∏ej Izby Cywilnej Sàdu Najwy˝szego z dnia 12 paêdziernika 1970 r., III CZP 6/70 (OSNCP 1971, nr 7-8, poz. 117),
stwierdzajàcà, ˝e sprawa o rozwód nie jest w uj´ciu polskiego ustawodawstwa
sprawà, w której chodzi wy∏àcznie o ewentualne rozwiàzane ma∏˝eƒstwa, lecz
sprawà, w której sàd orzeka o ca∏oÊci spraw rodziny. Zdaniem Sàdu Okr´gowego, sprawa o uregulowanie kontaktów rodziców z dzieçmi nale˝y do ca∏oÊci
spraw rodziny. Sàdy orzekajàce o rozwiàzaniu ma∏˝eƒstwa regulujà sposób
kontaktowania si´ rodziców z dzieckiem, w szczególnoÊci wtedy, gdy rodzice
˝yjà w roz∏àczeniu. Artyku∏ 4451 § 1 i 2 k.p.c. obejmuje wy∏àcznie post´powania dotyczàce w∏adzy rodzicielskiej nad wspólnymi ma∏oletnimi dzieçmi stron,
natomiast prawo utrzymywania przez rodziców kontaktów z dzieckiem nie nale˝y do sprawowania w∏adzy rodzicielskiej (por. postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 7 listopada 2000 r., I CKN 1115/00, OSNC 2001, nr 3, poz. 50).
1

OSNC 2006, nr 9, poz. 142, Biul. SN 2005, nr 10, s. 8, Wokanda 2005, nr 12, s. 6, Prok. i Pr. 2006,
nr 7-8, poz. 44.
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Zdaniem Sàdu Okr´gowego, dopuszczalne jest zawarcie ugody w sprawie
o uregulowanie kontaktów rodziców z dzieckiem (art. 10 i 13 § 2 k.p.c.), która
podlega egzekucji na podstawie art. 1050 i 1051 k.p.c.
Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:
Podstawowe znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na pierwsze przedstawione zagadnienie prawne ma okreÊlenie relacji pomi´dzy w∏adzà rodzicielskà
a prawem do osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem.
W orzecznictwie dominuje poglàd, ˝e poj´cie osobistej stycznoÊci z dzieckiem
nie wchodzi w zakres w∏adzy rodzicielskiej. Jednym z pierwszych orzeczeƒ Sàdu
Najwy˝szego dotyczàcym tej kwestii by∏a uchwa∏a pe∏nego sk∏adu Izby Cywilnej
z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66 (OSNCP 1968, nr 5, poz. 77). Analizujàc pkt
V tej uchwa∏y, mo˝na znaleêç argumenty przemawiajàce zarówno za kognicjà sàdu rozwodowego do orzekania o kontaktach osobistych rodziców z dzieckiem,
jak i argumenty za stanowiskiem przeciwnym. Sàd Najwy˝szy podkreÊli∏, ˝e zakres kognicji sàdu rozwodowego wprowadzony w art. 58 k.r.o. ró˝ni si´ znacznie
od stanu prawnego wynikajàcego z art. 32 k.r. z 1950 r. i art. 437 d. k.p.c. W szczególnoÊci ustawodawca wprowadzi∏ w art. 58 k.r.o. nakaz okreÊlenia obowiàzków
i uprawnieƒ w stosunku do osoby dziecka, odpowiadajàcych zakresowi w∏adzy
rodzicielskiej tego z rodziców, któremu nie powierzono jej wykonywania. Sàd Najwy˝szy wskaza∏, ˝e w zakres tych uprawnieƒ nie wchodzi prawo do osobistych
kontaktów z dzieckiem, jednak do przyk∏adów obowiàzków i uprawnieƒ ma∏˝onka, któremu wykonywania w∏adzy rodzicielskiej nie powierzono, zaliczy∏ okreÊlenie czasu i miejsca widywania si´ takiego ma∏˝onka z dzieçmi.
Na powy˝szà uchwa∏´ powo∏a∏ si´ Sàd Najwy˝szy w uchwale z dnia 14 czerwca 1988 r., III CZP 42/88 (OSNC 1989, nr 10, poz. 156), podzielajàc poglàd, ˝e sfera osobistej stycznoÊci z dzieckiem pozostaje poza w∏adzà rodzicielskà i nie wp∏ywa w niczym na uszczuplenie jej zakresu. PodkreÊli∏, ˝e w∏adza rodzicielska – co
wynika z ca∏okszta∏tu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, a zw∏aszcza 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˝enie jego interesów.
Zakres w∏adzy rodzicielskiej nie oznacza wy∏àcznoÊci rodziców w stosunku do
dziecka i powinna byç ona wykonywana tak, jak tego wymaga dobro i interes
dziecka. Jest rzeczà oczywistà, ˝e rodzicom przys∏uguje prawo do osobistej
stycznoÊci z dzieckiem, jest ono ich prawem osobistym i niezale˝nym od w∏adzy
rodzicielskiej. Przys∏uguje ono rodzicom mimo pozbawienia ich w∏adzy rodzicielskiej, jej zawieszenia lub ograniczenia. Pozbawienie lub ograniczenie tych kontaktów wymaga odr´bnego orzeczenia przez sàd, takie bowiem uregulowanie zosta∏o zawarte w odr´bnym przepisie kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego (art. 113).
Takie stanowisko zajà∏ Sàd Najwy˝szy tak˝e w postanowieniu z dnia 5 maja
2000 r., II CKN 761/00 (Przeglàd Sàdowy 2001, nr 9, s. 122), stwierdzajàc, ˝e w∏adza rodzicielska stanowi ogó∏ obowiàzków i praw wzgl´dem dziecka majàcych na
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celu zapewnienie mu nale˝nej pieczy i strze˝enie jego interesów. Rodzice majà
jednak wzgl´dem dziecka tak˝e prawa i obowiàzki nieobj´te w∏adzà rodzicielskà,
niestanowiàce jej elementu, jak np. prawo do osobistej stycznoÊci z dzieckiem.
Podobnie w uzasadnieniu postanowienia z dnia 7 listopada 2000 r., I CKN
1115/00, Sàd Najwy˝szy przyjà∏, ˝e prawo do osobistej stycznoÊci rodziców
z dzieckiem nie jest elementem w∏adzy rodzicielskiej; wynika ono z wi´zi rodzinnej ∏àczàcej rodziców z dzieckiem i przys∏uguje rodzicom tak˝e w razie pozbawienia ich w∏adzy rodzicielskiej. Stosownie do art. 113 § 1 k.r.o., przes∏ankà zakazania rodzicom osobistej stycznoÊci z dzieckiem jest jego dobro. Dobro to nale˝y rozumieç szeroko. Dobru dziecka nie s∏u˝y zerwanie osobistej stycznoÊci rodziców z dzieckiem, nawet gdy nie wykonujà oni w∏adzy rodzicielskiej lub zachodzà podstawy do pozbawienia ich wykonywania tej w∏adzy (art. 111 § 1 k.r.o.). Ze
wzgl´du na charakter prawa do osobistej stycznoÊci z dzieckiem, odebranie rodzicom tego prawa mo˝e nastàpiç wyjàtkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych
kontaktów rodziców z dzieckiem zagra˝a jego ˝yciu, zdrowiu, bezpieczeƒstwu
lub wp∏ywa demoralizujàco na dziecko. W razie braku porozumienia rodziców co
do utrzymywania osobistych kontaktów z dzieckiem, uregulowanie w tym zakresie mo˝e nastàpiç na mocy orzeczenia sàdu opiekuƒczego, wydanego na wniosek jednego z rodziców lub z urz´du (art. 109 § 2 pkt 1 k.r.o. i art. 570 k.p.c.).
W niektórych orzeczeniach Sàd Najwy˝szy wskazywa∏ te˝ na zwiàzek pomi´dzy w∏adzà rodzicielskà a kontaktami osobistymi rodziców z dzieckiem.
W postanowieniu z dnia 30 sierpnia 1977 r., III CRN 204/77 (nie publ.) przyjà∏,
˝e uniemo˝liwienie utrzymania w∏aÊciwego kontaktu osobistego pomi´dzy rodzicem a dzieckiem narusza w zasadzie interes ma∏oletniego i mo˝e stanowiç
przyczyn´ uzasadniajàcà zmian´ prawomocnego postanowienia regulujàcego
wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej (art. 577 k.p.c.).
W doktrynie wyst´puje rozbie˝noÊç poglàdów co do obejmowania przez w∏adz´
rodzicielskà osobistej stycznoÊci z dzieckiem. Wyra˝ono zapatrywanie, ˝e w∏adza
rodzicielska stanowi instytucj´ spójnà, a wy∏àczenie z jej zakresu tak wa˝nej sfery,
jak osobiste kontakty rodziców z dzieckiem, jest posuni´ciem nieprzekonywajàcym
zarówno z prawnego, jak i z wychowawczego punktu widzenia. Uzasadniony jest
wi´c poglàd, ˝e w czasie trwania w∏adzy rodzicielskiej nie wyst´puje odr´bne prawo
do kontaktów osobistych. Prawo to mo˝e jednak istnieç samodzielnie przed powstaniem tej w∏adzy, jak i po jej ustaniu. Wskazano przy tym, ˝e osobisty kontakt rodziców z dzieckiem mieÊci si´ w ramach „osobowego elementu w∏adzy rodzicielskiej.”
Dominuje jednak poglàd, ˝e prawo do osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem jest odr´bnym uprawnieniem rodziców (poza w∏adzà rodzicielskà). Przemawia za tym okolicznoÊç, ˝e gdy ojcu pozama∏˝eƒskiemu nie przyznano w∏adzy rodzicielskiej, to nie jest on pozbawiony prawa do osobistych kontaktów z dzieckiem. Oznacza to, ˝e osobista stycznoÊç z dzieckiem jest zjawiskiem naturalnym,
wynikajàcym z najbli˝szego pokrewieƒstwa, a nie z w∏adzy rodzicielskiej.
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Trzeba zauwa˝yç, ˝e w obu wymienionych grupach poglàdów wyst´puje
przekonanie, i˝ osobista stycznoÊç rodziców z dzieckiem z regu∏y s∏u˝y jego
dobru, a pozbawienie tej stycznoÊci nast´puje wówczas, gdy odbywa si´ ona
ze szkodà dla dziecka (art. 113 k.r.o.).
Zasadniczym za∏o˝eniem modelu procesu rozwodowego, zw∏aszcza po nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego oraz kodeksu post´powania cywilnego dokonanej ustawà z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy kodeks rodzinny i opiekuƒczy (Dz. U. Nr 45, poz. 234), jest koncentracja w sàdzie rozwodowym
ca∏okszta∏tu spraw zwiàzanych z bie˝àcym funkcjonowaniem rodziny znajdujàcej
si´ w sytuacji kryzysowej, czego efektem by∏o wniesienie pozwu o rozwód (separacj´) oraz unormowanie ca∏okszta∏tu spraw rodziny w wyroku rozwiàzujàcym
ma∏˝eƒstwo (orzekajàcym separacj´). Wyrazem tej koncentracji sà m. in. art. 58
k.r.o. oraz art. 444, 445, 4451 i 4452 k.p.c., a tak˝e przepisy o udzieleniu zabezpieczenia – art. 730 i n. k.p.c. (poprzednio art. 443 k.p.c.) (zob. np. uchwa∏a Ca∏ej Izby
Cywilnej Sàdu Najwy˝szego z dnia 12 paêdziernika 1970 r., III CZP 6/70).
Przy przyj´ciu poglàdu, ˝e w∏adza rodzicielska nie obejmuje utrzymywania
osobistych kontaktów z dzieckiem, wyk∏adnia j´zykowa art. 58 § 1 in princ.
k.r.o. nie daje odpowiedzi na pytanie, czy w wyroku orzekajàcym rozwód sàd
mo˝e uregulowaç sposób utrzymywania tych kontaktów, skoro przepis ten dotyczy rozstrzygania „o w∏adzy rodzicielskiej”; raczej mo˝e wskazywaç, ˝e jest
to wy∏àczone. W zwiàzku z tym trzeba si´gnàç do wyk∏adni funkcjonalnej, systemowej i historycznej, które pozwalajà przyjàç, ˝e jest to dopuszczalne.
Trzeba mieç na wzgl´dzie, ˝e skoro w∏adza rodzicielska obejmuje m. in. piecz´ nad osobà dziecka i jego wychowanie (art. 95 § 1 i art. 96 k.r.o.), to jest
oczywiste, ˝e wykonywanie tej w∏adzy – przynajmniej w tym zakresie – bez
kontaktu z dzieckiem jest niemo˝liwe. W zwiàzku z tym w wyroku orzekajàcym
rozwód, w razie powierzenia jednemu z rodziców wykonywania w∏adzy rodzicielskiej i ograniczenia tej w∏adzy drugiego z rodziców do okreÊlonych obowiàzków i uprawnieƒ w stosunku do osoby dziecka, mo˝e istnieç potrzeba uregulowania sposobu utrzymywania osobistych kontaktów z dzieckiem (np. w razie konfliktu mi´dzy rodzicami w tym przedmiocie).
Rozstrzyganie o w∏adzy rodzicielskiej przys∏uguje sàdowi rozwodowemu
(art. 58 § 1 i art. 112 k.r.o.) oraz sàdowi opiekuƒczemu (np. art. 104, 106-111,
1121, 113 k.r.o.). Zgodnie z art. 4451 k.p.c., je˝eli sprawa o rozwód lub separacj´ jest w toku, nie mo˝e byç wszcz´te odr´bne post´powanie dotyczàce w∏adzy rodzicielskiej nad ma∏oletnimi dzieçmi stron, a je˝eli post´powanie takie
jest ju˝ prowadzone, ulega ono zawieszeniu. Nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e w trakcie sprawy o rozwód lub o separacj´ sàd rozpatrujàcy te sprawy przejmuje
funkcje sàdu opiekuƒczego w zakresie w∏adzy rodzicielskiej. Nale˝y wi´c
uznaç, ˝e przejmuje on tak˝e kognicj´ dotyczàcà praw nieobj´tych w∏adzà
rodzicielskà, które pozostajà z nià w Êcis∏ym zwiàzku.
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Z techniki legislacyjnej wynika, ˝e regulacja dotyczàca kognicji sàdu rozwodowego w zakresie w∏adzy rodzicielskiej jest o wiele zwi´êlej uregulowana w porównaniu do kognicji sàdu opiekuƒczego. Je˝eli ustawodawca zdecydowa∏ si´
na przekazanie sàdowi rozwodowemu funkcji sàdu opiekuƒczego w zakresie
w∏adzy rodzicielskiej, to kognicja obu sàdów w zakresie w∏adzy rodzicielskiej nie
powinna si´ ró˝niç. Uznanie, ˝e sàd rozwodowy rozstrzyga o w∏adzy rodzicielskiej, a sàd opiekuƒczy o prawie ÊciÊle zwiàzanym z tà w∏adzà (osobiste kontakty z dzieckiem), mo˝e doprowadziç do sprzecznych rozstrzygni´ç. Poza tym
wszechstronne rozwa˝enie sytuacji ma∏oletniego dziecka rozwodzàcych si´
ma∏˝onków mo˝e okazaç si´ potrzebne dla oceny trwa∏oÊci rozk∏adu po˝ycia
ma∏˝eƒskiego, winy tego rozk∏adu i rozstrzygni´cia o w∏adzy rodzicielskiej (por.
uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 12 paêdziernika 1970 r., III CZP 6/70).
Zgodnie z argumentacjà a maiori ad minus, je˝eli sàd rozwodowy ma kognicj´ do rozstrzygni´cia o w∏adzy rodzicielskiej, w tym do pozbawienia jednego z rodziców lub obojga tej w∏adzy (art. 112 k.r.o.), to tym bardziej ma kompetencj´ do ustalenia sposobu wykonywania prawa do osobistej stycznoÊci
z dzieckiem, które jest ÊciÊle zwiàzane z w∏adzà rodzicielskà. Trzeba te˝ mieç
na wzgl´dzie, ˝e rozstrzygni´cie sàdu rozwodowego co do w∏adzy rodzicielskiej mo˝e byç, je˝eli zajdzie taka potrzeba, modyfikowane przez sàd opiekuƒczy (art. 106 k.r.o.). Odnosi si´ to równie˝ do orzeczenia w przedmiocie utrzymywania osobistych kontaktów z dzieckiem.
Zgadzajàc si´ z przewa˝ajàcym w doktrynie i orzecznictwie poglàdem, ˝e
w sk∏ad w∏adzy rodzicielskiej nie wchodzi prawo do osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem, nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e zakazanie lub ograniczenie takich kontaktów jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jedno z rodziców zosta∏o
pozbawione w∏adzy rodzicielskiej lub te˝ jego w∏adza zosta∏a ograniczona
(art. 113 k.r.o.). Wskazuje to na Êcis∏y zwiàzek obu tych rozstrzygni´ç.
Powszechnie przyjmuje si´, ˝e regulacja zawarta w art. 109 k.r.o. dotyczy
ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej. Uwa˝a si´ równie˝, ˝e na podstawie
§ 1 i 2 tego artyku∏u sàd opiekuƒczy mo˝e uregulowaç sposób utrzymywania
osobistej stycznoÊci rodziców z dzieckiem; Êwiadczy o tym przede wszystkim
u˝yte sformu∏owanie: „Je˝eli dobro dziecka jest zagro˝one, sàd opiekuƒczy
wyda odpowiednie zarzàdzenia (...) w szczególnoÊci (...)”. Obie te regulacje
pozostajà ze sobà w Êcis∏ym zwiàzku, albowiem ograniczenie osobistej stycznoÊci z dzieckiem wp∏ywa – jak wspomniano – na t´ sfer´ w∏adzy rodzicielskiej,
jakà stanowi piecza nad osobà dziecka i jego wychowanie.
Rozdzia∏ II dzia∏u I tytu∏u II kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego nosi tytu∏
„Stosunki mi´dzy rodzicami a dzieçmi”. Sk∏ada si´ on z dwóch oddzia∏ów noszàcych odpowiednio tytu∏y: „Przepisy ogólne” i „W∏adza rodzicielska”. Z powy˝szego uk∏adu wynika, ˝e w∏adza rodzicielska nie wyczerpuje problematyki
stosunków mi´dzy rodzicami a dzieçmi. Regulacja dotyczàca prawa do osobi-
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stych kontaktów rodziców z dzieckiem zawarta zosta∏a w oddziale drugim noszàcym tytu∏ „W∏adza rodzicielska”. Oznacza to, ˝e pomi´dzy tym prawem
a w∏adzà rodzicielskà istnieje Êcis∏y zwiàzek.
Nale˝y zatem przyjàç, ˝e kognicja sàdu rozwodowego co do w∏adzy rodzicielskiej obejmuje tak˝e rozstrzygni´cie co do sposobu wykonywania prawa
do osobistych kontaktów z dzieckiem.
W doktrynie zdania na ten temat sà podzielone. Wi´kszoÊç autorów odpowiada na to pytanie twierdzàco, wyra˝ono jednak równie˝ poglàd, ˝e sàd nie
mo˝e zakazaç lub ograniczyç osobistej stycznoÊci z dzieckiem w wyroku orzekajàcym rozwód albo uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, nie mieÊci si´ to bowiem
w poj´ciu „rozstrzygni´cie o w∏adzy rodzicielskiej”, u˝ytym w art. 58 § 1 k.r.o.
Przed wejÊciem w ˝ycie kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego problem, którego dotyczy jego art. 58 § 1 in princ., rozwiàzany by∏ w sposób bardziej przejrzysty. Wed∏ug art. 32 k.r. z 1950 r., rozwód nie móg∏ byç orzeczony bez rozstrzygni´cia o prawach i obowiàzkach obojga ma∏˝onków wzgl´dem osób
i majàtku ich ma∏oletnich dzieci, a art. 437 d.k.p.c. (jedn. tekst Dz. U. z 1950 r.
Nr 43, poz. 394 ze zm.) stanowi∏, ˝e w wyroku, orzekajàcym rozwód, sàd – majàc na wzgl´dzie dobro dziecka oraz interes spo∏eczny – powierza wykonanie
w∏adzy rodzicielskiej nad dzieckiem jednemu z rodziców, okreÊla uprawnienia
drugiego z rodziców w stosunku do osoby dziecka, w szczególnoÊci w zakresie nadzoru nad jego wychowaniem i w zakresie utrzymywania z nim stosunków osobistych, oraz orzeka, w jakiej wysokoÊci ka˝de z rodziców obowiàzane jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Nie ma racjonalnych przes∏anek, by art. 58 § 1 in princ. k.r.o. rozumieç w sposób, który
wyklucza∏by w wyroku orzekajàcym rozwód dopuszczalnoÊç rozstrzygania
o osobistej stycznoÊci rodziców z ich ma∏oletnim dzieckiem.
Nale˝y wi´c przyjàç, ˝e art. 4451 k.p.c. odnosi si´ nie tylko do post´powania dotyczàcego w∏adzy rodzicielskiej, ale równie˝ do sprawy o uregulowanie
osobistych kontaktów rodziców z ich ma∏oletnimi dzieçmi, je˝eli toczy si´ sprawa o rozwód lub o separacj´ rodziców. (...)
Zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie zgodnie zosta∏ przyj´ty poglàd,
˝e ugoda sàdowa ma dualistyczny, tj. procesowo-materialny charakter. Przez
ugod´ strony czynià sobie wzajemne ust´pstwa w zakresie istniejàcego mi´dzy nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchyliç niepewnoÊç co do roszczeƒ wynikajàcych z tego stosunku lub zapewniç ich wykonanie albo by uchyliç spór istniejàcy lub mogàcy powstaç (art. 917 k.c.).
Przez ugod´ sàdowà mogà byç uregulowane sprawy cywilne, których charakter na to pozwala, a sàd w ka˝dym stanie sprawy powinien dà˝yç do ich ugodowego za∏atwienia. W tych sprawach strony mogà tak˝e zawrzeç ugod´ przed
mediatorem (art. 10 k.p.c.). Zawarcie ugody mo˝e nastàpiç w sprawie nale˝àcej zarówno do trybu post´powania procesowego, jak i nieprocesowego, za-
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równo w sprawie majàtkowej, jak i niemajàtkowej. Zawarcie ugody jest niedopuszczalne w ramach okreÊlonych niemajàtkowych stosunków z zakresu prawa
rodzinnego, np. w sprawach o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, o rozwód (w zakresie rozwiàzania ma∏˝eƒstwa i orzeczenia o w∏adzy rodzicielskiej) lub o ustalenie
albo zaprzeczenie ojcostwa. Wyjàtkowo zawarcie ugody mo˝e byç niedopuszczalne na podstawie wyraênego przepisu ustawy (np. art. 47712 k.p.c.).
U˝ycie w art. 10 k.p.c. sformu∏owania „o za∏atwieniu” sprawy przez ugod´
sprawia, ˝e realizuje ona w pewnym stopniu funkcj´ post´powania sàdowego
zast´pujàc wyrok. Powinna ona zostaç tak sformu∏owana, a˝eby czyni∏a wydanie wyroku zb´dnym lub niedopuszczalnym, co jest okolicznoÊcià powodujàcà umorzenie post´powania (art. 355 § 1 k.p.c.).
Prima facie nie ma przeszkód, aby przedmiotem ugody mog∏o byç ustalenie
kontaktów rodziców z dzieçmi, ka˝da ugoda podlega jednak kontroli sàdu. Sàd
mo˝e uznaç za niedopuszczalnà ugod´ wówczas, je˝eli jest ona sprzeczna z prawem lub z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego albo zmierza do obejÊcia prawa
(art. 203 § 4 w zwiàzku z art. 223 § 2 k.p.c.). Inaczej mówiàc uregulowanie w ugodzie sàdowej sposobu utrzymywania przez rodziców kontaktów z dzieckiem musi byç zgodne z jego dobrem. Ugoda, likwidujàc nieporozumienia rodziców co do
utrzymywania osobistych kontaktów z dzieckiem, ju˝ przez to s∏u˝y jego dobru.
Dobro to z regu∏y jest naruszane w razie sporu rodziców w tym przedmiocie,
szczególnie wówczas, gdy nast´puje egzekucyjne wymuszanie tych kontaktów.
Za dopuszczalnoÊcià zawarcia ugody w przedmiocie uregulowania osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem przemawia tak˝e wprowadzenie do kodeksu post´powania cywilnego – ustawà z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 172,
poz. 1438) – mediacji (art. 1831-18315), której mogà byç poddane wszystkie
spory wynikajàce ze stosunków cywilnoprawnych, je˝eli w razie rozstrzygania
ich w post´powaniu sàdowym mogà zakoƒczyç si´ zawarciem ugody (art. 10).
Z art. 436, 4452 i art. 5702 k.p.c. wynika, ˝e post´powanie mediacyjne mo˝e
byç prowadzone mi´dzy ma∏˝onkami w sprawach o rozwód i o separacj´; art.
4452 stanowi, ˝e w ka˝dym stanie sprawy o rozwód lub separacj´ sàd mo˝e
skierowaç strony do mediacji w celu ugodowego za∏atwienia spornych kwestii
dotyczàcych zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania
w∏adzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieçmi oraz spraw majàtkowych podlegajàcych rozstrzygni´ciu w wyroku orzekajàcym rozwód lub separacj´. Aby dokonaç takiego skierowania, sàd nie musi oczekiwaç na wniosek stron. Nie jest
tak˝e zwiàzany przes∏ankami z art. 436 k.p.c., poniewa˝ kwestia istnienia widoków na utrzymanie ma∏˝eƒstwa nie ma znaczenia dla oceny mo˝liwoÊci zawarcia ugody mi´dzy stronami w sprawach, o których mowa w art. 4452 k.p.c.
Sàd Najwy˝szy z powy˝szych przyczyn podjà∏ uchwa∏´, jak wy˝ej (art. 390
§ 1 k.p.c. i art. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sàdzie Najwy˝szym, Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.).
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Uchwa∏a z dnia 25 paêdziernika 2006 r. (sygn. akt III CZP 87/06)
W sprawie o rozwód strona mo˝e odwo∏aç w apelacji – wyra˝onà przed sàdem
pierwszej instancji – zgod´ na zaniechanie orzekania o winie rozk∏adu po˝ycia.

Postanowienie z dnia 25 paêdziernika 2006 r. (sygn. akt III CZP 73/06)
Po rozpoznaniu zagadnienia prawnego „Z jakà chwilà nast´puje zakoƒczenie post´powania w danej instancji w rozumieniu art. 149 ust. 1 ustawy z dnia
28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1398)?” Sàd Najwy˝szy odmówi∏ podj´cia uchwa∏y.

Uchwa∏a z dnia 25 paêdziernika 2006 r. (sygn. akt III CZP 74/06)
Do za˝alenia na postanowienie o nadaniu tytu∏owi egzekucyjnemu klauzuli
wykonalnoÊci przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika, wydane przed wejÊciem w ˝ycie
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r., o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych (Dz.
U. 167, poz. 1398), majà zastosowanie przepisy tej ustawy (art. 149 ust. 1).

Uchwa∏a z dnia 23 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 56/06)
Przepis art. 386 § 5 k. p. c. nie ma zastosowania w post´powaniu toczàcym
si´ na skutek za˝alenia.

Uchwa∏a z dnia 2 sierpnia 2006 r. (sygn. akt III CZP 46/06)
Niewa˝noÊç post´powania przewidziana w art. 379 pkt 6 k. p. c. zachodzi
tak˝e wtedy, gdy sàd rejonowy orzek∏ o odrzuceniu skargi o wznowienie post´powania wniesionej na podstawie art. 403 § 1 pkt 1 k. p. c. w sprawie, w której
sàd okr´gowy oddali∏ apelacj´.

Uchwa∏a z dnia 28 czerwca 2006 r. (sygn. akt III CZP 27/06)
Aplikant radcowski nie mo˝e zast´powaç adwokata w post´powaniu cywilnym.
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Glosa do uchwa∏y sk∏adu siedmiu s´dziów
Sàdu Najwy˝szego z dnia 08 marca 2006r., CZP 98/051
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.
Sàd Najwy˝szy w sk∏adzie 7 s´dziów podjà∏ 8 marca 2006 r. uchwa∏´ w wyniku zagadnienia prawnego, przedstawionego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, który wystàpi∏ z wnioskiem o wyjaÊnienie zachodzàcych w orzecznictwie sàdów powszechnych rozbie˝noÊci w zakresie wydawania w trybie post´powania zabezpieczajàcego postanowieƒ, zakazujàcych osobistej stycznoÊci
rodzica z dzieckiem, mimo braku wczeÊniejszego orzeczenia sàdu o pozbawieniu go w∏adzy rodzicielskiej. Sàd Najwy˝szy, rozstrzygajàc t´ budzàcà wàtpliwoÊci kwesti´, wyda∏ powy˝szà uchwa∏´.
Orzeczenie to oraz motywy, które leg∏y u podstaw jej podj´cia, zas∏ugujà
w zasadzie na aprobat´. W swoim uzasadnieniu Sàd Najwy˝szy wysunà∏ bowiem na plan pierwszy zasad´ dobra dziecka jako nadrz´dne kryterium, które
powinno byç bezwzgl´dnie stosowane w zakresie interpretacji wszelkich uregulowaƒ prawnych, dotyczàcych sfery praw osoby ma∏oletniej.
Dotychczasowa, oparta na wyk∏adni j´zykowej interpretacja art. 113 k.r.o.
przyjmowa∏a, ˝e warunkiem sine qua non ingerencji sàdu opiekuƒczego w obszar osobistej stycznoÊci rodziców z dzieckiem jest pozbawienie ich w∏adzy rodzicielskiej lub jej ograniczenie poprzez umieszczenie ma∏oletniego w rodzinie
zast´pczej lub placówce opiekuƒczo-wychowawczej. W konsekwencji brak
orzeczenia w tym przedmiocie czyni∏ owà ingerencj´ niedopuszczalnà.2 Jakkolwiek kwestia wprowadzenia reglamentacji kontaktów wy∏àcznie ze wzgl´du
1
2

Biul. SN 2006, nr 3, s. 6, Wokanda 2006, nr 5, s. 1.
Zob. Jerzy Ignatowicz (w:) K.r.o. z Komentarzem pod red. Janusza Pietrzykowskiego, W-wa 1990, s.
469, Janusz Gajda: K.r.o. Komentarz, Warszawa 1999, s. 364, Henryk Haak: k.r.o. W∏adza rodzicielska. Komentarz, Toruƒ 1995, s. 188, Monika Grudziƒska: Kontakty z dzieckiem. Sàdowe ustalenie.
Orzecznictwo. Wzory, W-wa 2000, s. 22-23, Helena Ciep∏a (w:) k.r.o. z komentarzem pod red. Kazimierza Piaseckiego, W-wa 2002, s. 682, T. Smyczyƒski: Prawo rodzinne i opiekuƒcze, W-wa 1997, s.
163, Mieczys∏aw Goettel: Ingerencja sàdu opiekuƒczego w sprawowanie w∏adzy rodzicielskiej a prawo rodziców do osobistej stycznoÊci z dzieckiem, Nowe Prawo 1983, nr 9-10, s. 50-51, Robert Zegad∏o: Kontakty z dzieckiem. Wewn´trzne i mi´dzynarodowe przes∏anki modernizacji regulacji prawnej,
Monitor Prawniczy 2004, nr 4, s. 173, Ewa P∏onka i Jerzy Strzebiƒczyk: Osobista stycznoÊç dziadków
z ma∏oletnimi wnukami, Nowe Prawo 1981, nr 5, s. 19, glosa Mariusza Korni∏owicza do postanowienia SN z dn. 07.11.2000r., I CKN 1115/00, OSP 2001/7-8/114, s. 391.
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na interes dziecka nie budzi∏a nigdy wàtpliwoÊci, to jednak przes∏ance tej przypisywano równorz´dne znaczenie z wydaniem jednego z wymienionych orzeczeƒ. Przejawem tej koncepcji by∏ poglàd, i˝ przywrócenie w∏adzy rodzicielskiej lub uchylenie postanowienia o jej ograniczeniu niweczy∏o z mocy prawa
rozstrzygni´cie wydane na podstawie art. 113 k.r.o.3
Przyj´ta interpretacja powy˝szego przepisu powodowa∏a, ˝e nadrz´dna zasada post´powania opiekuƒczego w postaci dobra dziecka doznawa∏a – ze wzgl´du na stworzenie dodatkowego kryterium – istotnego ograniczenia na rzecz ochrony praw rodzicielskich. W innych z kolei wypadkach wzglàd na owo dobro przesàdza∏ o koniecznoÊci wydania orzeczenia o pozbawieniu w∏adzy rodzicielskiej
wbrew takiej potrzebie. Nasuwajà si´ tu ró˝norodne przyk∏ady Êwiadczàce o niedoskona∏oÊç powy˝szego kierunku wyk∏adni. Tego rodzaju dylematy zachodzi∏y
np. w wypadku koniecznoÊci wprowadzenia zakazu stycznoÊci w stosunku do rodzica, którego ojcostwo zosta∏o ustalone sàdownie bez przyznania mu w∏adzy rodzicielskiej. Odebranie takiemu rodzicowi uprawnienia do jakichkolwiek kontaktów
z dzieckiem, z powo∏aniem si´ na analogi´ pomi´dzy pozbawieniem a nieprzyznaniem praw rodzicielskich, mog∏o wydawaç si´ ma∏o przekonywajàce ze wzgl´du
na przypisane art. 113 k.r.o. brzmienie.4 Ten sam problem pojawia∏ si´ w odniesieniu do matki lub ojca, którzy nie dysponowali pe∏nà zdolnoÊcià do czynnoÊci prawnych, a tym samym w∏adzà rodzicielskà. W innych zaÊ sprawach przyj´ta wyk∏adnia prowadzi∏a do podejmowania w sposób instrumentalny decyzji o odebraniu
praw rodzicielskich w celu wprowadzenia zakazu stycznoÊci, chocia˝ okolicznoÊci
przemawia∏y – zgodnie z zasadà proporcjonalnoÊci mi´dzy u˝ytym dla ograniczenia prawa Êrodkiem a zamierzonym celem – za wydaniem mniej dotkliwego dla rodzica orzeczenia o ograniczeniu lub zawieszeniu jego w∏adzy rodzicielskiej.
TrudnoÊci interpretacyjne powstawa∏y te˝ w razie potrzeby ograniczenia kontaktów. Zgodnie z powszechnie przyj´tà wyk∏adnià § 2 art. 113 k.r.o. reglamentacja
osobistej stycznoÊci rodziców z dzieckiem mog∏a nastàpiç wyjàtkowo i tylko w tych
wypadkach, w których ustanowiono zast´pczà form´ pieczy nad ma∏oletnim.5 Konsekwencjà tej konstrukcji myÊlowej by∏ brak zgody na ingerencj´ sàdu w sfer´ wzajemnych, personalnych wi´zi rodziców i dziecka w razie istnienia praw rodzicielskich, które nie zosta∏y w ˝aden sposób ograniczone albo dozna∏y uszczuplenia
w wyniku zarzàdzeƒ opiekuƒczych, niepolegajàcych jednak na umieszczeniu
dziecka w rodzinie zast´pczej lub placówce opiekuƒczo-wychowawczej.
3
4

5

Mieczys∏aw Goettel: Ingerencja…, op. cit., s. 51.
W uzasadnieniu do uchwa∏y z dn. 26.09.1983r., III CZP 46/83, OSNC 1984/4/49 Sàd Najwy˝szy dopuÊci∏ mo˝liwoÊç zakazu osobistej stycznoÊci z dzieckiem ojcu, którego ojcostwo zosta∏o ustalone
sàdownie bez przyznania mu w∏adzy rodzicielskiej, pos∏ugujàc si´ zachodzàcymi podobieƒstwami
pomi´dzy przes∏ankami pozbawienia i nieprzyznania praw rodzicielskich. Stanowisko to podda∏
w wàtpliwoÊç Mieczys∏aw Goettel w zamieszczonej w OSP 1985/2/28 glosie oraz Monika Grudziƒska:
Kontakty… op. cit., s. 24.
zob. literatur´ powo∏anà w przypisie nr 1.
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Wydaje si´, ˝e êród∏em powy˝szych problemów by∏o stworzenie koncepcji,
która nie opiera∏a si´ na w∏aÊciwej proporcji pomi´dzy interesami podmiotów
w∏adzy rodzicielskiej. Tymczasem przes∏anka w postaci dobra dziecka, jako
generalna dyrektywa rzàdzàca wszelkimi stosunkami opiekuƒczymi, nie powinna staç w opozycji do innych, choçby donios∏ych kryteriów. W przeciwnym
wypadku zachodzi obawa, ˝e ochrona osoby ma∏oletniej zostanie przesuni´ta
na plan dalszy. Nie mo˝na pozbyç si´ wra˝enia, i˝ obowiàzujàca dotychczas
regu∏a interpretacyjna chroni∏a interesy rodziców w wi´kszym stopniu ni˝
dziecka, skoro wzglàd na jego dobro nie mia∏ decydujàcego znaczenia. Wydaje si´ jednak, ˝e takie podejÊcie do osobistej stycznoÊci jest sprzeczne z bezwzgl´dnà ideà ochrony ma∏oletniego, funkcjonujàcà w naszym porzàdku prawnym oraz w standardach mi´dzynarodowych. Sàd Najwy˝szy wyrazi∏ w uchwale z dnia 9 czerwca 1976 r. zapatrywanie, ˝e przyj´ta w prawie rodzinnym zasada dobra dziecka oznacza, ˝e jego interes rozstrzyga o tym, jak inne podmioty powinny wykonywaç swoje obowiàzki wzgl´dem ma∏oletniego oraz w jakim kierunku powinny iÊç rozstrzygni´cia sàdu w sprawach rodzinnych.6 W podobnym duchu wypowiedzia∏ si´ Sàd Najwy˝szy w wyroku z dnia 17 grudnia
1965 r., w którym stwierdzi∏, ˝e racje rodziców powinny byç uwzgl´dnione tylko wtedy, gdy mo˝na je pogodziç z ochronà dziecka.7 Do tych samych wniosków sk∏ania wyk∏adnia uregulowaƒ zawartych w aktach prawa mi´dzynarodowego, stanowiàcych cz´Êç naszego re˝imu prawnego. Kluczowe znaczenie
ma art. 3 Konwencji o prawach dziecka, zgodnie z którym we wszystkich dzia∏aniach, podejmowanych przez sàdy, sprawà nadrz´dnà jest najlepsze zabezpieczenie interesów osoby ma∏oletniej. W innym miejscu Konwencja wr´cz
wprowadza mo˝liwoÊç rozdzielenia dziecka od rodziców, je˝eli przemawia za
tym najlepiej poj´ty jego interes.8 Przyj´ta wyk∏adnia art. 113 k.r.o. pozostawa∏a te˝ w sprzecznoÊci z art. 8 Konwencji o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci, który stoi na stra˝y ˝ycia rodzinnego. W orzecznictwie Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka utrwali∏ si´ kierunek interpretacji tego
uregulowania, zak∏adajàcy, ˝e w wypadku konkurencji interesów konieczne
jest osiàgni´cie sprawiedliwej równowagi pomi´dzy pozostajàcymi w konfrontacji ró˝nymi prawami, a przy poszukiwaniu tej równowagi szczególne znaczenie musi zostaç przypisane dobru dziecka.9 Kwestià dalszà jest stworzenie ta6
7

8

9

zob. uchwa∏´ SN Izby Cywilnej, III CZP 46/75, OSNC 1976/9/184.
zob. orzeczenie SN, I CR 309/65, OSNC 1966/7-8/132. Podobnie wyrok SN z dn. 25.08.1981, III CRN
155/81, niepublikowany, postanowienie SA w Bia∏ymstoku z dn. 14.09.1995, I ACz 266/95, OSA
1997/4/23.
Szerzej na ten temat Wanda Stojanowska: Dobro dziecka w Konwencji o prawach dziecka i w prawie
polskim, Jurysta 1993, nr 3, s. 11-13, Tadeusz Smyczyƒski: Poj´cie i status osobowy dziecka w Êwietle konwencji praw dziecka i prawa polskiego, Paƒstwo i Prawo 1991, nr 4, s. 51-52.
Por. w szczególnoÊci wyrok ETPC z dn. 13.07.2000r., LEX nr 76745, w którym podniesiono, ˝e przy
poszukiwaniu równowagi pomi´dzy prawami dziecka i rodzica, domagajàcego si´ ponownego po∏à-

80

Rodzina i Prawo Nr 1 (4) 2007

Glosa do uchwa∏y sk∏adu siedmiu s´dziów...

kich gwarancji, które kompleksowo chronià ˝ycie rodzinne w sferze kontaktów
osobistych przed ingerencjà w∏adzy publicznej, a wi´c zapewniajà równie˝ realizacj´ s∏usznego interesu protoplastów. W koƒcu Komitet Ministrów Rady
Europy w zasadzie 8 Rekomendacji Nr R (84) 4 w sprawie odpowiedzialnoÊci
rodziców stanà∏ na stanowisku koniecznoÊci utrzymania kontaktów z dzieckiem przez niemieszkajàcego z nim rodzica, o ile nie jest to sprzeczne z podstawowymi interesami osoby ma∏oletniej.
Judykatura Sàdu Najwy˝szego nie podejmowa∏a w zasadzie próby stworzenia systemowych rozwiàzaƒ, które umo˝liwi∏yby rozstrzygni´cie wyst´pujàcych
w orzecznictwie sàdów powszechnych wàtpliwoÊci zwiàzanych z wyk∏adnià
art. 113 k.r.o.10
Glosowana uchwa∏a otwiera zatem drog´ do ujednolicenia praktyki sàdowej
pod kàtem zachowania na gruncie osobistej stycznoÊci w∏aÊciwych relacji
pomi´dzy interesami dziecka a rodziców, przy jednoczesnym uwzgl´dnieniu
fundamentalnych zasad rodzimego porzàdku prawnego oraz standardów mi´dzynarodowych.
Sàd Najwy˝szy, uzasadniajàc swoje stanowisko, wyrazi∏ zapatrywanie, ˝e
w czasie trwania w∏adzy rodzicielskiej nie wyst´puje odr´bne od niej prawo do
kontaktów osobistych. Zasada odr´bnoÊci owej stycznoÊci od w∏adzy rodzicielskiej dotyczy natomiast okresu przed powstaniem tej w∏adzy oraz – co wynika wprost z art. 113 § 1 k.r.o. – po jej ustaniu, kiedy stycznoÊç osobista mo˝e istnieç samodzielnie. Wyra˝ony poglàd mo˝na nazwaç prze∏omowym, gdy˝
w dotychczasowym orzecznictwie Sàd Najwy˝szy opowiada∏ si´ konsekwentnie za zgo∏a odmiennà koncepcjà. W mojej jednak ocenie uzasadnienie w tym
fragmencie budzi – ze wzgl´du na jego konsekwencje – istotne wàtpliwoÊci.
Trzeba si´ zgodziç z tym, ˝e ∏àcznoÊç z dzieckiem pozwala w sposób najpe∏niejszy sprawowaç piecz´ nad nim, a w szczególnoÊci wp∏ywaç na jego rozwój
fizyczny i emocjonalny, wychowywaç go, przekazywaç mu cenne doÊwiadczenia ˝yciowe, obdarzaç go uczuciem oraz przygotowywaç je do ˝ycia w spo∏eczeƒstwie. Wzajemna obecnoÊç stanowi wi´c fundament stworzenia w relacjach mi´dzy rodzicami i dzieckiem silnej wi´zi rodzinnej. Jednak˝e osobista
stycznoÊç wykazuje te˝ pewnà odr´bnoÊç od w∏adzy rodzicielskiej. W literatu-

10

czenia z nim, nale˝y przyznaç szczególnà wag´ najlepiej poj´tym interesom dziecka, które mogà
przewy˝szaç interesy rodzica. W konsekwencji rodzic nie mo˝e dochodziç podj´cia takich Êrodków,
które mog∏yby zaszkodziç zdrowiu dziecka lub jego rozwojowi. Tak samo wyrok ETPC
z dn. 11.10.2001r., LEX nr 75940, zob. te˝ decyzj´ ETPC z dn. 11.05.1999r., LEX nr 41089.
W uzasadnieniu do uchwa∏y z dn. 26.09.1983r., III CZP 46/83, OSNC 1984/4/49 Sàd Najwy˝szy dopuÊci∏ mo˝liwoÊç zakazu osobistej stycznoÊci z dzieckiem ojcu, którego ojcostwo zosta∏o ustalone
sàdownie bez przyznania mu w∏adzy rodzicielskiej, pos∏ugujàc si´ zachodzàcymi podobieƒstwami
pomi´dzy przes∏ankami pozbawienia i nieprzyznania praw rodzicielskich. Poglàd ten nie zosta∏
jednak oparty na gruntownej analizie art. 113 k.r.o., a przede wszystkim nie wprowadza∏ ogólnych
regu∏ interpretacyjnych. Stanowisko to podda∏ w wàtpliwoÊç Mieczys∏aw Goettel w zamieszczonej
w OSP 1985/2/28 glosie.
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rze przedmiotu zwrócono uwag´ na sytuacje, w których wykonywanie tej w∏adzy odbywa si´ bez osobistych kontaktów. ¸àcznoÊç z dzieckiem nie jest niezb´dna do tego, aby zarzàdzaç jego majàtkiem, reprezentowaç go lub zapewniaç mu w∏aÊciwà opiek´ medycznà.11 Prawo do kontaktów nie musi si´ wywodziç ani z w∏adzy rodzicielskiej, ani nawet z pokrewieƒstwa, skoro wi´zi krwi nie
stanowià jedynego wyznacznika dobra dziecka. Warto zauwa˝yç, ˝e art. 5 Konwencji o prawach dziecka chroni interesy nie tylko rodziców, osób nale˝àcych
do dalszej rodziny, ale równie˝ cz∏onków Êrodowiska ma∏oletniego. Nie chodzi
tu jednak o wykazanie wyraênej granicy mi´dzy treÊcià a sposobem wykonywania praw rodzicielskich. Wr´cz przeciwnie, mo˝na za∏o˝yç, ˝e zachodzà
w tym wypadku korelacje o bardzo silnym charakterze. Sàd Najwy˝szy w uzasadnieniu do uchwa∏y z dnia 21 paêdziernika 2005 r. sformu∏owa∏ poglàd, ˝e
wzajemne zwiàzki osobistej stycznoÊci i w∏adzy rodzicielskiej, polegajàcej na
pieczy nad dzieckiem i jego wychowaniu, sà w∏aÊciwie nierozerwalne. Wyst´pujàca tu zale˝noÊç pozwala na odpowiednià wyk∏adni´ art. 58 k.r.o. i art. 4451
k.p.c., przy której zastosowaniu sprawy o uregulowanie kontaktów mogà byç
w∏àczone do post´powania o rozwód lub separacj´.12
Koncepcja osobistej stycznoÊci jako normatywnego sk∏adnika w∏adzy rodzicielskiej, b´dàcej instytucjà spójnà, zawiera pewien b∏àd logiczny. JeÊli bowiem przyjàç za podstaw´ wnioskowania, ˝e jest ona integralnà cz´Êcià tej
w∏adzy, to wydanie orzeczenia o odebraniu praw rodzicielskich musi odnosiç
si´ do wszystkich jej atrybutów, a wi´c równie˝ – przy powy˝szym za∏o˝eniu –
do ∏àcznoÊci z dzieckiem. Trwanie prawa do osobistej stycznoÊci z ma∏oletnim
po utarcie w∏adzy rodzicielskiej dowodzi zatem konstrukcji zupe∏nie przeciwnej. W obowiàzujàcym stanie prawnym istnienie odr´bnoÊci kontaktów wynika
wprost z brzmienia art. 113 § 1 k.r.o. Gdyby przyjàç trafnoÊç rozumowania Sàdu Najwy˝szego, nale˝a∏oby dojÊç do wniosku, ˝e przepis ten jest ca∏kowicie
zb´dny.13 Skoro kwestia roz∏àczenia dziecka i rodziców jest uwarunkowana wy∏àcznie przes∏ankà w postaci jego dobra, a powy˝szy przepis nie stanowi êród∏a dyferencji pomi´dzy dwoma kategoriami prawnymi, tj. pieczà i stycznoÊcià,
to traci on jakàkolwiek racj´ swojego bytu.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e unormowania zawarte w prawie mi´dzynarodowym,
stanowiàcym cz´Êç naszego porzàdku prawnego, oparte sà równie˝ na za∏o˝eniu niezale˝noÊci tych poj´ç. Zgodnie z art. 8 Europejskiej Konwencji o statusie prawnym dziecka pozama∏˝eƒskiego rodzic, któremu nie przys∏uguje
w∏adza rodzicielska, wzgl´dnie jej nie wykonuje, mo˝e uzyskaç prawo do kon11

12
13

Szerzej na ten temat Tomasz Soko∏owski: Charakter prawny osobistej stycznoÊci rodziców z dzieckiem, Kwartalnik Prawa Prywatnego, 2000, z. 2, s. 282-283.
zob. uchwa∏´, III CZP 75/05, OSNC 2006/9/142.
Tak samo S∏awomir Pa∏ka: Ustalenie sposobu kontaktowania si´ z dzieckiem w toku post´powania
o rozwód, Przeglàd Sàdowy 2006, nr 2, s. 83
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taktów z dzieckiem w okreÊlonych wypadkach. Wprawdzie Europejska Konwencja o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ dotyczàcych pieczy nad dzieckiem oraz przywracaniu pieczy nad dzieckiem definiuje termin owego orzeczenia jako ka˝dà decyzj´ organu w zakresie, w jakim odnosi si´ ona do wykonywania opieki nad dzieckiem, w tym do ustalenia jego miejsca zamieszkania,
a tak˝e do kontaktów z dzieckiem, to jednak czyni to dla stworzenia pojemnego poj´cia, które obejmuje z istoty rzeczy ró˝ne stany faktyczne, sprowadzone
do wspólnego mianownika. Natomiast art. 11 tej Konwencji w punkcie 3 przeciwstawia piecz´ i kontakty w tym sensie, ˝e dopuszcza on regulacj´ zasad
stycznoÊci z dzieckiem w razie oddalenia wniosku o uznanie lub wykonanie
orzeczenia dotyczàcego pieczy.
Dotychczasowe orzecznictwo Sàdu Najwy˝szego sta∏o konsekwentnie na
stanowisku odr´bnoÊci kontaktów z dzieckiem od w∏adzy rodzicielskiej.14
W zwiàzku z tym zasadnicza zmiana kierunku wyk∏adni art. 113 k.r.o. powinna
byç oceniona w szerszym kontekÊcie.
I tak, przyj´te przez Sàd Najwy˝szy rozwiàzanie rodzi pewne problemy
w zakresie okreÊlenia wzajemnych relacji mi´dzy w∏adzà rodzicielskà a kwestià
ustalenia miejsca pobytu dziecka. Je˝eli bowiem ∏àcznoÊç z dzieckiem jest
cz´Êcià spójnej kategorii prawnej, jakà jest owa w∏adza, to ustalenie pobytu
ma∏oletniego przy jednym z rodziców stanowi istotnà ingerencj´ w okreÊlonà
przez art. 95, 96, 98 i 101 k.r.o. sfer´ praw rodzicielskich drugiego rodzica. Powstaje wi´c pytanie, czy uj´cie tej stycznoÊci w ramach w∏adzy rodzicielskiej,
rozwa˝anej w kategoriach jednolitej struktury, nie pozostaje w sprzecznoÊci
z ewentualnoÊcià powierzenia owej w∏adzy w wyroku orzekajàcym rozwód
obojgu rodzicom.
Wypada zauwa˝yç, ˝e stanowisko Sàdu Najwy˝szego powoduje zasadniczà zmian´ w podejÊciu do regulacji kontaktów z dzieckiem. Sprawy tego rodzaju nie mogà byç w tym stanie rzeczy oceniane wy∏àcznie z punktu widzenia uregulowania zawartego w art. 97 § 2 k.r.o., lecz muszà one stanowiç kategori´ post´powania o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej. Wydaje si´, ˝e nie
mo˝na w sposób zadawalajàcy rozró˝niç kwestii rozstrzygania sporu prowadzonego przez rodziców co do zasad obowiàzujàcych przy kontaktach z dzieckiem od ingerencji sàdu w sfer´ osobistej stycznoÊci, postrzeganej jako sk∏ad14

Zob. uchwa∏´ SN Izby Cywilnej z dn. 18.03.1968r., pkt 5, III CZP 70/66, OSNC 1968/5/77, uzasadnienie uchwa∏y SN z dn. 26.09.1983, III CZP 46/83, OSNC 1984/4/49, uzasadnienie uchwa∏y SN
z dn. 14.06.1988r., III CZP 42/88, OSNC 1989/10/158, uzasadnienie postanowienia SN z dn.
07.11.2000r., I CKN 1115/00, OSNC 2001/3/50, uzasadnienie uchwa∏y SN z dn. 21.10.2005r., III CZP
75/05, OSNC 2006/9/142, postanowienie SN z dn. 05.05.2000r., II CKN 761/00, LEX nr 51982. Poglàd
odmienny by∏ reprezentowany w literaturze przez Tomasza Soko∏owskiego: Charakter prawny…, op.
cit., s. 288 i nast., Strzebiƒczyk (w:) System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuƒcze, t. 12,
pod red. Tadeusza Smyczyƒskiego, W-wa 2003, s. 277, por. te˝ uwagi krytyczne Robert Zegad∏o:
Kontakty…, op. cit., s. 174 -175.
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nik praw rodzicielskich w rozumieniu art. 95, 96, 98 i 101 k.r.o. Owe wàtpliwoÊci wyst´pujà przede wszystkim w sytuacji cz´Êciowego lub ca∏kowitego oddalenia przez sàd wniosku o ustanowienie kontaktów. Stwierdzenie to pozwala na
dokonanie uogólnienia, ˝e przy takim uj´ciu ∏àcznoÊci z dzieckiem jej uregulowanie musi w ka˝dym wypadku stanowiç postaç post´powania o ograniczenie
w∏adzy rodzicielskiej.15 Chcia∏by jednak podkreÊliç, ˝e powy˝sza teza jest konsekwencjà stanowiska Sàdu Najwy˝szego, a nie wynika z moich poglàdów.
Wbrew pozorom, spór o natur´ kontaktów z ma∏oletnim nie ma charteru jedynie ideowego. Jego rozstrzygni´cie niesie ze sobà daleko idàce konsekwencje natury pragmatycznej. Jakkolwiek uj´cie osobistej stycznoÊci w ramach
w∏adzy rodzicielskiej nie zmienia oceny treÊci kontaktów, które zawsze muszà
byç podporzàdkowane nadrz´dnej dyrektywie w postaci dobra dziecka, to jednak koncepcja ta powoduje istotne przekszta∏cenie charakteru post´powania
jako p∏aszczyzny rozstrzygania tego rodzaju spraw. Zachodzà tu nast´pujàce
konsekwencje:
po pierwsze, w sprawie o ograniczenie praw rodzicielskich sàd wyst´puje
z pozycji w∏adzy opiekuƒczej, która narzuca stronom w sposób arbitralny swojà decyzj´ – w przeciwieƒstwie do post´powania prowadzonego w trybie art.
97 § 2 k.r.o., to ostatnie post´powanie ma charakter mediacyjny, a strony mogà zmieniaç, na zasadzie obopólnej zgody, orzeczenie sàdu,
po drugie, rozstrzygni´cia polegajàce na ograniczeniu w∏adzy rodzicielskiej
mogà byç wydane dopiero po przeprowadzeniu rozprawy, zaÊ post´powanie
w przedmiocie istotnych spraw dziecka nie wymaga tego rodzaju posiedzenia,
a przepis art. 582 k.p.c. wprowadza jedynie warunek wys∏uchania rodziców,
po trzecie, orzeczenie stanowiàce ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej staje
si´ skuteczne i wykonalne dopiero po uprawomocnieniu si´, zgo∏a inaczej jest
w wypadku postanowienia wydanego na podstawie art. 97 §2 k.r.o., które jest
skuteczne i wykonalne w chwili jego og∏oszenia lub wydania. Ta cecha postanowienia ma szczególne znaczenie dla spraw o uregulowanie kontaktów, gdy˝
przerwa we wzajemnych stosunkach mi´dzy rodzicem a dzieckiem os∏abia
wi´ê emocjonalnà, która stanowi istot´ tego rodzaju relacji,
po czwarte, w ka˝dym z tych post´powaƒ sàd orzeka w innym sk∏adzie,
a niew∏aÊciwy sk∏ad powoduje niewa˝noÊç post´powania.
Analiza uregulowaƒ procesowych, zawartych w k.p.c., prowadzi do wniosku, ˝e sprawy w zakresie osobistej stycznoÊci sà najbardziej zbli˝one do post´powania zastrze˝onego dla ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej w swojej
skrajnej formie, jakà jest orzekanie o ca∏kowitym roz∏àczeniu dziecka od rodziców. Podobieƒstwa formalne (obowiàzek przeprowadzenia rozprawy oraz sku15

Tak samo, choç przy innych za∏o˝eniach Robert Zegad∏o: Kontakty…, op. cit., s. 175. O uregulowaniu kontaktów jako ingerencji sàdu we w∏adz´ rodzicielskà El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska: Rola kuratora w realizowaniu prawa do osobistych kontaktów z dzieckiem: Jurysta 1998, nr 12, s. 7.
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tecznoÊç z chwilà uprawomocnienia si´ postanowienia) sà w tym wypadku
uzasadnione silnym zwiàzkami, wyst´pujàcymi w relacjach pomi´dzy pozbawieniem w∏adzy rodzicielskiej i orzeczeniem sankcji z art. 113 § 1 k.r.o. Inne rodzaje post´powaƒ w zakresie ∏àcznoÊci z ma∏oletnim wykazujà ju˝ daleko idàce ró˝nice w odniesieniu do spraw o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej.
Konkludujàc, odejÊcie od dotychczasowego kierunku wyk∏adni w zakresie
natury osobistych kontaktów nie wydaje si´ ani mo˝liwe ze wzgl´du na obowiàzujàce uregulowania16, ani po˝àdane z racji walorów tego poglàdu. W konsekwencji nie powinny budziç wàtpliwoÊci rozwiàzania przyj´te w projekcie nowelizacji k.r.o., w którym utrzymuje si´ niezale˝noÊç kontaktów od pieczy.17
Jakkolwiek zamys∏ dostosowania interpretacji art. 113 k.r.o. do nadrz´dnej
zasady ochrony dziecka powinien byç osiàgni´ty dzi´ki pos∏u˝eniu si´ konstrukcjà art. 109 § 1 k.r.o., to jednak przy odmiennym w stosunku do uzasadnienia Sàdu Najwy˝szego za∏o˝eniu, i˝ przepis ten nie jest wy∏àcznym êród∏em
ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej. Poglàd, ˝e zarzàdzenia opiekuƒcze mogà
przejawiaç si´ wy∏àcznie w tej formie, nie znajduje ˝adnego oparcia w brzmieniu art. 109 § 1 k.r.o., który stanowi o ka˝dym, odpowiednim do sytuacji zarzàdzeniu, a wi´c równie˝ o takim rozstrzygni´ciu, które nie oznacza ingerencji
w uprawnienia rodzica w rozumieniu art. 95, 96, 98 i 101 k.r.o.18 Przyk∏adem
sprawy prowadzonej na podstawie art. 109 § 1 k.r.o., a niewià˝àcej si´ z ograniczeniem w∏adzy rodzicielskiej, jest umieszczenie w rodzinie zast´pczej lub
placówce opiekuƒczo-wychowawczej dziecka, którego rodzice nie ˝yjà lub zostali wczeÊniej pozbawieni tej w∏adzy. Podobny poglàd wyrazi∏ Sàd Najwy˝szy
w uzasadnieniu uchwa∏y z dn. 14.06.1988 r. Stanà∏ on wówczas na stanowisku
dopuszczajàcym mo˝liwoÊç – w oparciu o powy˝szy przepis – uregulowania
osobistych kontaktów dziadków z wnukami. W uzasadnieniu tego orzeczenia
Sàd Najwy˝szy postawi∏ kwesti´ o charakterze zasadniczym, która zosta∏a wy16

17
18

Na marginesie nale˝y zauwa˝yç, ˝e konstrukcja kontaktów w ramach w∏adzy rodzicielskiej by∏a przewidziana w art. 44 §2 Dekretu z dn. 22.01.1946r. Prawo rodzinne (Dz. U. 46.6.52). Przepis ten stanowi∏, ˝e
W∏adza opiekuƒcza mo˝e przyznaç rodzicom, pozbawionym w∏adzy rodzicielskie, prawo widzenia si´
z dzieckiem (a zatem pozbawienie w∏adzy ∏àczy∏o si´ z utratà prawa do kontaktów, które mog∏o byç dopiero „wskrzeszone” przez sàd). Ustawodawca odszed∏ wyraênie od tej koncepcji w Kodeksie rodzinnym z 27.06.1950r. (Dz. U. 50.34.308). Art. 63 tego kodeksu stanowi∏, ˝e w∏adza opiekuƒcza zaka˝e rodzicom, pozbawionym w∏adzy rodzicielskiej, osobistej stycznoÊci z dzieckiem, je˝eli wymaga tego dobro dziecka. Uregulowanie to zosta∏o przeniesione na grunt art. 113 §1 obowiàzujàcego k.r.o. w niezmienionym brzmieniu, co niewàtpliwie stanowi argument przeciwko poglàdowi Sàdu Najwy˝szego.
Zob. Rodzina i Prawo 2006, nr 2, s. 53 i 71
Tak samo S∏awomir Pa∏ka: Ustalenie…, op. cit., s. 84-85, Odmiennie Monika Grudziƒska: Kontakty…, op. cit., s. 35, Henryk Dolecki: Ingerencja sàdu opiekuƒczego w wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej, W-wa 1983, s. 30 i nast., Andrzej ¸apiƒski: Ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej, W-wa 1975,
s. 57 i nast. Wed∏ug Roberta Zegad∏o orzeczenie kontaktów na podstawie art. 109 k.r.o. wbrew woli rodziców stanowi zawsze ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej. Zob. w/w: Kontakty… op. cit., s. 175.
Odmiennie do zaprezentowanego w glosie stanowiska uzasadnienie uchwa∏y SN z dn. 17.01.1969r.,
III CZP 124/68, OSNC 1969/10/17.

Rodzina i Prawo Nr 1 (4) 2007

85

Andrzej Kallaus

ra˝ona w pytaniu, czy tego rodzaju kontakty stanowià ograniczenie uprawnieƒ
rodziców, a nast´pnie udzieli∏ odpowiedzi negatywnej. Nie ulega wàtpliwoÊci,
˝e przedmiotowe uregulowanie stanowi∏oby równie˝ prawne uzasadnienie
wprowadzenia zakazu stycznoÊci dziadków z wnukiem, co niewàtpliwie nie
mo˝na ujmowaç w kategoriach ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej.19 Niepodobna te˝ zgodziç si´ z tym, ˝e mo˝liwoÊç ustanowienia kuratora w ramach kontaktów z ma∏oletnim stanowi przejaw oddzia∏ywania na t´ w∏adz´, je˝eli
uwzgl´dni si´ prawdziwy sens takiego rozstrzygni´cia.20 Kurator nie jest w takim wypadku powo∏any do tego, aby ingerowaç w sfer´ praw rodziców, lecz
stanowi on swoistego rodzaju gwarancj´ prawid∏owego przebiegu kontaktów
(powinien on wyst´powaç w charakterze mediatora, sugerowaç stronom odpowiednie post´powanie, roz∏adowaç napi´cie zwiàzane z kontaktami, itp.21).
Powy˝sze wywody sk∏aniajà do innej interpretacji art. 113 k.r.o. Wprawdzie
przepis ten w § 1 odnosi si´ do rodziców pozbawionych w∏adzy rodzicielskiej
i pozwala na zakazanie im jakiejkolwiek ∏àcznoÊci z dzieckiem, to jednak wyra˝a on zasad´ odr´bnoÊci osobistej stycznoÊci. Pozbawienie praw rodzicielskich jest zarzàdzeniem najdalej idàcym, a w zwiàzku z tym stosowanym wyjàtkowo ze wzgl´du na szczególne wypadki zaniedbania obowiàzków lub nadu˝ycia w∏adzy nad dzieckiem. Je˝eli okolicznoÊci te w sposób szczególny sà
drastyczne mogà one sk∏oniç sàd do zastosowania sankcji z art. 113 §1 k.r.o.22
Skoro jednak pozbawienie w∏adzy rodzicielskiej, b´dàce najsurowszym zarzàdzeniem opiekuƒczym, nie jest równoznaczne z odebraniem rodzicowi prawa
do kontaktów, a wymaga si´ w takim wypadku wyjàtkowych przes∏anek, to tym
bardziej orzeczenie na podstawie art. 109 §1 k.r.o. zakazu stycznoÊci w stosunku do rodziców posiadajàcych t´ w∏adz´, choçby ograniczonà, powinno mieç
charakter precedensowy. Konieczne jest tu zastosowanie gradacji Êrodków.
Ca∏kowita separacja mo˝e byç wprowadzona tylko wówczas, gdy reglamentacja kontaktów na podstawie tego uregulowania by∏aby niewystarczajàca dla
ochrony interesów dziecka. Z §2 art. 113 k.r.o. wynika, ˝e w razie ograniczenia
w∏adzy rodzicielskiej poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zast´pczej lub
placówce opiekuƒczo-wychowawczej nale˝y w pierwszej kolejnoÊci zaw´ziç –
majàc na uwadze jego dobro – granice wzajemnych, personalnych relacji. Wydanie zarzàdzeƒ przewidzianych przez art. 109 §2 pkt 5 k.r.o. stanowi w rzeczy
samej istotne ograniczenie osobistych kontaktów ze wzgl´du na przeniesienie
dziecka do innego Êrodowiska. Dalsze pozbawianie rodzica kolejnych form
∏àcznoÊci z ma∏oletnim zmierza zatem stopniowo do ca∏kowitej separacji. Gdy19
20
21

22

Zob. w/w uzasadnienie uchwa∏y SN, III CZP 42/88, OSNC 1989/10/156.
Inny poglàd wyrazili Robert Zegad∏o i Monika Grudziƒska – przypis nr 16.
El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska podkreÊla zasadniczà rol´ kuratora, sprowadzajàcà si´ do jego obecnoÊci. Zob. w/w: Rola…, op. cit., s. 9.
Por. postanowienie SN z dn. 07.11.2000r., I CKN 1115/00, OSNC 2001/3/50.
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by jednak okaza∏o si´, ˝e zwi´kszenie reglamentacji kontaktów z dzieckiem,
które zosta∏o zabrane ju˝ ze Êrodowiska rodziców, by∏oby niewystarczajàce,
wówczas art. 109 §1 k.r.o. stanowi∏by podstaw´ wydania postanowienia o ich
zupe∏nym roz∏àczeniu. TreÊç art. 113§ 2 k.r.o. zobowiàzuje zatem sàd do zachowania pewnej stopniowalnoÊç decyzji w odniesieniu do sfery uprawnieƒ rodziców i dzieci, jakà jest ich wzajemna, osobista stycznoÊç. Nale˝y podkreÊliç,
˝e w ˝adnym z tych wypadków zastosowanie art. 109 §1 k.r.o. nie stanowi przejawu ingerencji w prawa rodzicielskie w rozumieniu art. 95 §1, 96, 98 i 101 k.r.o.
JeÊli natomiast chodzi o ograniczenie bezpoÊrednich relacji dziecka z rodzicem w innych wypadkach ni˝ wymienione, to nale˝y zwróciç uwag´ na pewien
rodzaj tych spraw, w których stosowanie art. 109 §1 k.r.o. jako przepisu posi∏kowego nie wywo∏ywa∏o dotychczas w praktyce sàdowej wi´kszych trudnoÊci.
Chodzi tu o uregulowanie kontaktów. W tego rodzaju sprawach sàd, oddalajàc
wniosek rodzica lub orzekajàc ponad ˝àdanie, ingeruje w sposób oczywisty
w prawo do personalnych relacji z dzieckiem. Praktyka ta nie by∏a dotychczas
ujmowana w kategoriach ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej, chocia˝ opiera∏a
si´ ona na zbiegu dwóch podstaw prawnych, tj. art. 97 § 2 i art. 109 §1 k.r.o.23
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e powy˝sze zasady odnoszà si´ do post´powania
zabezpieczajàcego, w którym sàd opiekuƒczy mo˝e stosownie do okolicznoÊci sprawy orzekaç tymczasowo separacj´ dziecka od rodziców lub ograniczaç kontakty.
Powstaje pytanie, czy te same regu∏y zachodzà na gruncie art. 4451 §1 k.p.c.,
a wi´c wyst´pujà w post´powaniu o rozwód lub separacj´. Pewne obiekcje
w tym przedmiocie pojawiajà si´ bowiem ze wzgl´du na u˝yte w powy˝szym
uregulowaniu sformu∏owanie, i˝ w toku post´powania rozwodowego lub separacyjnego nie mo˝e byç wszcz´te odr´bne post´powanie dotyczàce w∏adzy rodzicielskiej nad wspólnymi dzieçmi. Brzmienie dyspozycji tej normy mo˝e sugerowaç, ˝e sàd jest w∏adny dokonaç zabezpieczenia tylko takiego roszczenia,
które wynika z tej w∏adzy. W konsekwencjà nale˝a∏oby wy∏àczyç spod kognicji
sàdu okr´gowego w sprawie o rozwód lub separacj´ mo˝liwoÊç uregulowania
osobistej stycznoÊci z dzieckiem, a wi´c kwestii nienale˝àcej do w∏adzy rodzicielskiej.24 W uzasadnieniu glosowanej uchwa∏y Sàd Najwy˝szy zajà∏ przeciwne
stanowisko, przy czym jego poglàd w tej materii stanowi oczywistà implikacj´
zmiany uj´cia ∏àcznoÊci z dzieckiem. Tymczasem zachodzi mo˝liwoÊç postawienia tego samego wniosku w oparciu o j´zykowà wyk∏adni´ przedmiotowego
przepisu. Wydaje si´, ˝e poglàd przewidujàcy mo˝liwoÊç uregulowania w trybie
23

24

Tak samo S∏awomir Pa∏ka: Ustalenie…, op. cit., s. 83, Inaczej Jerzy Ignatowicz, który tworzy konstrukcj´ ograniczenia stycznoÊci z dzieckiem w sprawie o ustalenie kontaktów „ze wzgl´dów niejako technicznych”. Zob. w/w (w:) K. r. o…., op. cit., s. 889
Takie stanowisko reprezentuje S∏awomir Pa∏ka: Ustalenie…, op. cit., s. 88-89. Pod rzàdami art. 443
k.p.c. poglàd ten wyrazi∏ m. in. Zdzis∏aw Krzemiƒski: Rozwód, Zakamycze 1998, s. 77.
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zabezpieczenia sposobu kontaktów wynika z samej treÊci art. 4451 k.p.c.,
a zw∏aszcza ze sformu∏owania „post´powanie dotyczàce w∏adzy rodzicielskiej”
W j´zyku polskim s∏owo „dotyczyç” oznacza nie tylko „odnosiç si´ do czegoÊ”,
ale równie˝ „mieç z czymÊ zwiàzek”.25 Przeto chodzi tu równie˝ o takie post´powanie, które jest powiàzane z w∏adzà rodzicielskà. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e istnieje silna wi´ê pomi´dzy pieczà a stycznoÊcià z ma∏oletnim, o czym by∏a ju˝
mowa.26 Inna wyk∏adnia prowadzi∏aby do sztucznych rozwiàzaƒ. Sàd okr´gowy
nie móg∏by wówczas regulowaç kontaktów rodzica z dzieckiem, mimo istnienia
pomi´dzy stronami silnego sporu dotyczàcego zakresu tego uprawnienia.
Ponadto by∏by on – przy stwierdzeniu przes∏anek z art. 113 §1 k.r.o. – pozbawiony mo˝liwoÊci orzekania o stosownym zakazie. Tymczasem ustawodawca
wprowadzi∏ powy˝szy przepis do porzàdku prawnego w celu kompleksowego
uregulowania sytuacji opiekuƒczo-wychowawczej dziecka. Co wi´cej, wy∏àczenie ze spraw o rozwód lub separacj´ kwestii osobistej stycznoÊci z ma∏oletnim
na rzecz kognicji sàdu opiekuƒczego jest równoznaczne z nara˝eniem stron nie
tylko na dodatkowe koszty, ale przede wszystkim na stres zwiàzany z doÊwiadczeniem na nowo tych negatywnych prze˝yç, które towarzyszy∏y post´powaniu
rozwodowemu. Nie mo˝na te˝ wykluczyç, ˝e odr´bna sprawa o kontakty b´dzie
niekorzystnie oddzia∏ywaç na psychik´ dziecka – poddanego kolejnym badaniom psychologicznym i wywiadom kuratora. OkolicznoÊci te rzutujà na odpowiednià wyk∏adni´ art. 58 §1 k.r.o.
Reasumujàc, glosowana uchwa∏a zas∏uguje na aprobat´ co do wyznaczonego kierunku interpretacji przepisów, regulujàcych osobistà stycznoÊç rodziców
z dzieckiem. Wydaje si´ jednak, ˝e przyj´ta przez Sàd Najwy˝szy w uzasadnieni tego orzeczenia konstrukcja kontaktów jako normatywnego sk∏adnika w∏adzy
rodzicielskiej nie mo˝e byç zaakceptowana z punktu widzenia obowiàzujàcego
prawa. Istniejàce w wypadku orzekania o w∏adzy rodzicielskiej regulacje procesowe sà zaÊ nieprzydatne do potrzeb, jakie stojà przed problematykà wzajemnych, personalnych relacji rodziców i dziecka. Tego rodzaju sprawy powinny
mieç charakter mediacyjny. Istotne jest równie˝ to, aby w tych wypadkach zosta∏a utrzymana zasada wykonalnoÊci i skutecznoÊci orzeczenia z chwilà jego
uprawomocnia si´. Wymogi te sà zb´dne w odniesieniu do post´powania o zakaz stycznoÊci. Jednak˝e t´ postaç post´powania w przedmiocie kontaktów
ustawodawca – z oczywistych wzgl´dów – wy∏àczy∏ przed nawias.

25
26

Zob. S∏ownik j´zyka polskiego, pod red. Mieczys∏awa Szymczaka, t. I, W-wa 1978, s. 441.
Ze wzgl´du na istnienie tej wi´zi SN w uzasadnieniu uchwa∏y z dn. 21.10.2005r. (III CZP 75/05) przyjà∏, ˝e art. 4451 k.p.c. odnosi si´ nie tylko do post´powania dotyczàcego w∏adzy rodzicielskiej, ale
równie˝ do spraw o uregulowanie osobistych kontaktów rodziców z ich ma∏oletnimi dzieçmi. O „zroÊni´ciu” w∏adzy rodzicielskiej i osobistej stycznoÊci Tomasz Soko∏owski: Charakter…, op. cit., s. 289.

88

Rodzina i Prawo Nr 1 (4) 2007

Pytanie prawne w sprawie III CZP 89/06
Czy skierowany do sàdu opiekuƒczego wniosek o wyznaczenie przedstawiciela dla nieobecnego celem zastàpienia go w post´powaniu administracyjnym jest pismem sk∏adanym sàdowi opiekuƒczemu w wykonaniu
obowiàzku wynikajàcego z ustawy, a w konsekwencji, czy od wniosku
powinna byç pobrana op∏ata?
Uzasadnienie:
Prezydent Miasta T. wniós∏ na podstawie art. 34 § 1 k.p.a. o wyznaczenie
przedstawiciela dla nieobecnego Przemys∏awa G. celem zastàpienia go w post´powaniu administracyjnym prowadzonym przez Prezydenta Miasta T.
w sprawie wymeldowania z miejsca sta∏ego pobytu. Zarzàdzeniem z dnia
13 czerwca 2006 r. zosta∏a ustalona wysokoÊç op∏aty od wniosku w wysokoÊci
40 z∏, do której uiszczenia zosta∏ wezwany wnioskodawca.
W uzasadnieniu powy˝szego zarzàdzenia czytamy m. in., ˝e podstawà materialnoprawnà ˝àdania wniosku jest art. 184 § 1 k.r.o. Sprawy o ustanowienie
kuratora dla osoby nieobecnej toczà si´ przed sàdem opiekuƒczym w trybie
post´powania nieprocesowego (art. 601 k.p.c.).
Zgodnie z art. 23 pkt. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych
w sprawach cywilnych op∏at´ sta∏à w kwocie 40 z∏ pobiera si´ od wniosku
o wszcz´cie post´powania nieprocesowego.
Z art. 2 ust. 2 ustawy wynika, ˝e do uiszczenia kosztów sàdowych obowiàzana jest strona, która wnosi do sàdu pismo podlegajàce op∏acie lub powodujàce wydatki, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej. W uj´ciu ustawy (art. 7
ust. 1) stronà jest zatem ka˝dy uczestnik post´powania nieprocesowego
(art. 510 k.p.c.).
Wy∏àcznie uprawnionym, zgodnie z art. 34 § 1 k.p.a., do z∏o˝enia wniosku
o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej jest organ administracji
publicznej, którym w myÊl art. 5 § 2 pkt. 3 i pkt 6 k.p.a. jest, wÊród innych wymienionych tam organów, równie˝ prezydent miasta. Skarb Paƒstwa nie jest
wi´c legitymowany czynnie do z∏o˝enia ww. wniosku.
Prezydent miasta sk∏adajàc wniosek do sàdu opiekuƒczego dzia∏a wi´c
w imieniu w∏asnym, a nie w imieniu Skarbu Paƒstwa. OkolicznoÊci tej nie kwestionuje Prezydent Miasta T. i sk∏adajàc wniosek nie powo∏uje si´ na umocowanie wynikajàce z art. 67 § 2 k.p.c. Jednostki podzia∏u terytorialnego paƒstwa
nie stanowià jednostek organizacyjnych Skarbu Paƒstwa, o których mowa
w art. 67 § 2 k.p.c., lecz sà odr´bnymi osobami prawnymi, które w post´powaniu cywilnym sà reprezentowane przez swoje organy.
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Z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) wynika, ˝e ustawy mogà nak∏adaç na gmin´
obowiàzek wykonywania zadaƒ zleconych z zakresu administracji rzàdowej.
Ustawà takà jest ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale kompetencji okreÊlonych w ustawach szczególnych pomi´dzy organy gminy, a organy administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198), która w art. 3 pkt. 11 lit. c stwierdza, ˝e do w∏aÊciwoÊci organów gminy przechodzà jako zadania zlecone zadania i kompetencje wynikajàce z ustawy z dnia 10
kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania lub wymeldowania (art. 8 ust. 2, art. 15 ust. 2, art. 47 ust. 2). Pomi´dzy organem administracji
rzàdowej, której zadania zosta∏y przekazane do wykonania gminie jako zlecone, a tà gminà powstaje wi´c stosunek o treÊci odpowiadajàcej umowie zlecenia w rozumieniu art. 734 i nast. k. c. (wyrok SN II CK 64/03 z dnia 12 marca
2004 r. Lex 172798). Ustawa o podziale kompetencji okreÊla zatem granice
unormowania gminy tylko i wy∏àcznie do wydawania decyzji administracyjnych
i to w enumeratywnie wyszczególnionych przypadkach.
Wniosek sk∏adany w trybie artyku∏u 34 § 1 k.p.a. nie mieÊci si´ w zakresie
umocowania wynikajàcego z art. 3 pkt. 11 lit. c ustawy o podziale kompetencji.
Z powy˝szego wynika, ˝e sk∏adajàc wniosek Prezydent Miasta T. dzia∏a∏
w imieniu w∏asnym jako organ gminy, a nie jako reprezentujàcy Skarb Paƒstwa,
a tym samym nie ma podstaw do potraktowania Skarbu Paƒstwa jako strony
w znaczeniu ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych i do zastosowania zwolnienia od uiszczenia op∏aty okreÊlonego w art. 94 u.k.s.c.
Do gminy sk∏adajàcej wniosek w trybie art. 34 § 1 k.p.a. nie ma te˝ zastosowania przedmiotowe zwolnienie od op∏at okreÊlone w art. 95 ust. 1
pkt. 4 u.k.s.c.
Post´powanie nieprocesowe sàd wszczyna przede wszystkim na wniosek.
W wypadkach wskazanych w ustawie mo˝e wszczàç post´powanie tak˝e
z urz´du (art. 506 k.p.c.). Mo˝liwoÊç wszcz´cia post´powania nieprocesowego z urz´du musi wi´c wprost wynikaç z przepisów Kodeksu post´powania cywilnego lub przepisów szczególnych. W pozosta∏ych wypadkach post´powanie mo˝e byç wszcz´te tylko na wniosek.
Zgodnie z treÊcià art. 601 k.p.c., dla osoby która z powodu nieobecnoÊci nie
mo˝e prowadziç swoich spraw, a nie ma pe∏nomocnika, ustanawia kuratora na
wniosek osoby zainteresowanej sàd opiekuƒczy miejsca ostatniego zamieszkania lub pobytu osoby nieobecnej. Wynika z tego, ˝e do post´powania wszcz´tego w trybie art. 34 § 1 k.p.a. ma pe∏ne zastosowanie art. 601 k.p.c., a wi´c
post´powanie o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej mo˝e byç wszcz´te tylko i wy∏àcznie na wniosek i nie mo˝e byç ono wszcz´te z urz´du.

90

Rodzina i Prawo Nr 1 (4) 2007

Pytanie prawne...

Wniosek taki nie mo˝e byç zatem potraktowany przez sàd opiekuƒczy jako pismo sk∏adane temu sàdowi w wykonaniu obowiàzku wynikajàcego z ustawy albo na∏o˝onego przez sàd opiekuƒczy (art. 95 ust. 1 pkt. 4 u.k.s.c.). Te pisma to
nie wnioski uprawnionych wnioskodawców, a pisma zawiadamiajàce sàd opiekuƒczy o zdarzeniu uzasadniajàcym wszcz´cie post´powania przez sàd opiekuƒczy z urz´du (art. 572 § 1 k.p.c.), pisemne sprawozdania opiekuna sk∏adane sàdowi opiekuƒczemu dotyczàce osoby pozostajàcej pod opiekà i zarzàdu
majàtkiem tej osoby (art. 595 k.p.c.), pisemne wyjaÊnienie z∏o˝one przez opiekuna na ˝àdanie sàdu opiekuƒczego (art. 165 § 2 k. r. o). Pismem takim nie jest
wniosek opiekuna sk∏adany w trybie art. 593 k.p.c., (przeciwne stanowisko
w uzasadnieniu do postanowienia z dnia 10 maja 2006 r. (...) SO w T.), gdy˝
w sprawie tej sàd opiekuƒczy, jak to wynika z brzmienia tego przepisu, mo˝e
dzia∏aç tylko z urz´du (tak A. Zieliƒski w Komentarzu do ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2006 r.,
s. 275, te˝ K. Gonera w artykule „Op∏aty sàdowe w sprawach z zakresu prawa
rodzinnego i opiekuƒczego” w kwartalniku Rodzina i Prawo 2006, nr 2, s. 22).
W uzasadnieniu zaskar˝onego zarzàdzenia czytamy m. in., ˝e w zwiàzku
z powy˝szym nale˝y przyjàç, ˝e do wniosku Prezydenta Miasta T., b´dàcego
jedynà podstawà do wszcz´cia tego post´powania nieprocesowego, nie ma
zastosowanie zwolnienie od uiszczania op∏at okreÊlone w art. 95 ust. 1 pkt.
4 u.k.s.c., a tym samym, zgodnie z art. 23 pkt. 1 u.k.s.c. nale˝a∏o od wniosku
Prezydenta Miasta T. pobraç op∏at´ w kwocie 40 z∏.
Niezale˝nie od powy˝szego nadmieniç mo˝na, ˝e przygotowany jest ju˝
projekt ustawy o zmianie art. 94 u.o.k.s.c., w którym przewiduje si´ obj´cie
zwolnieniem od op∏at obok Skarbu Paƒstwa równie˝ gmin. W uzasadnieniu do
projektu podnosi si´, ˝e samorzàd terytorialny jako podmiot realizujàcy du˝à
cz´Êç zdecentralizowanych zadaƒ paƒstwa oraz zadaƒ zleconych, nie mo˝e
byç traktowany gorzej ni˝ Skarb Paƒstwa.
Na powy˝sze zarzàdzenie za˝alenie z∏o˝y∏ wnioskodawca wnoszàc o uchylenie obowiàzku uiszczenia op∏aty.
W uzasadnieniu podniós∏, ˝e wezwanie do uiszczenia op∏aty jest nieuzasadnione, gdy˝ gmina wype∏niajàc ustawowy obowiàzek wydawania decyzji
w sprawach wymeldowania wynikajàcy z art. 15 ust. 2 i art. 47 ust. 2 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych wykonuje te zadania jako zadania zlecone z zakresu administracji paƒstwowej stopnia podstawowego – art. 3 pkt. 11 lit. c ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadaƒ i kompetencji okreÊlonych w ustawach szczególnych pomi´dzy organy gminy, a organy administracji rzàdowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Gmina wykonuje je w imieniu Skarbu Paƒstwa, a ten zgodnie z art. 94 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych nie ma
obowiàzku uiszczania op∏at.
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Sàd Okr´gowy zwa˝y∏, co nast´puje:
Zgodnie z art. 95 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398) nie pobiera si´ op∏aty sàdowej m. in. od pism sk∏adanych sàdowi opiekuƒczemu w wykonaniu
obowiàzku wynikajàcego z ustawy.
Wobec powy˝szego nale˝y rozwa˝yç, czy do kategorii takich pism nale˝y
wniosek sk∏adany na podstawie art. 34 § 1 k.p.a.
Przepis ten faktycznie obliguje organ administracji publicznej do wystàpienia z wnioskiem do sàdu. W sprawie niniejszej przy tym jest to konsekwencjà
wszcz´tego na wniosek post´powania administracyjnego dotyczàcego wymienionych we wniosku osób.
Przepis art. 32 § 1 k.p.a. nie mo˝e byç traktowany jako samodzielna podstawa materialno-prawna do ustanowienia przedstawiciela przez sàd, zawiera jedynie upowa˝nienie dla organu administracji do z∏o˝enia wniosku w takiej sprawie.
Sàd podejmie orzeczenie na podstawie norm prawa cywilnego. WàtpliwoÊci jakie istnia∏y w tej kwestii rozstrzygnà∏ Sàd Najwy˝szy w uchwale z dnia 9 lutego 1989 r. rozpoznajàc zagadnienie prawne wynik∏e na tle wniosku organu
administracji o wyznaczenie przedstawiciela dla nieobecnej strony post´powania administracyjnego zg∏oszony na podstawie art. 34 § 1 k.p.a. nast´puje na
podstawie art. 182 k.r.o. (uchwa∏a SN z dnia 9 lutego 1989 r., III CZP 117/88,
OSW z 1990 r. nr 1, poz. 11 niepubl.).
Na gruncie prawa cywilnego kurator ustanowiony na podstawie art. 184
k.r.o. jest kuratorem prawa materialnego, natomiast w omawianej sytuacji
przedstawiciel ustanowiony na wniosek organu prowadzàcego post´powanie
jest kuratorem prawa procesowego.
Post´powanie w sprawie ustanowienia kuratora mo˝e byç wszcz´te wy∏àcznie na wniosek osoby zainteresowanej, co wynika z brzmienia art. 601 k.p.c.
(tak te˝ A. Zieliƒski w Komentarzu do ustawy o kosztach sàdowych w sprawach
cywilnych Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 2006 r., nr 275).
Artyku∏ 10 pkt. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sàdowych
w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 110, z póên. zm.) zawiera∏ analogiczne unormowanie jak art. 95 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych.
Nale˝y jednak˝e pami´taç, i˝ w tym czasie obowiàzywa∏ tak˝e art. 8 ust. 2,
a tym samym bezprzedmiotowe by∏o rozwa˝anie w sprawie analogicznej jak niniejsza, czy wniosek sk∏adany na podstawie art. 34 § 1 k.p.a. jest wolny od
op∏at równie˝ z uwagi na brzmienie art. 10 pkt. 3.
A. Zieliƒski w Komentarzu do ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych (Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa, 1999 r. s. 94) wyrazi∏ poglàd, ˝e
pismami sk∏adanymi sàdowi opiekuƒczemu w wykonaniu obowiàzku wynikajàcego z ustawy sà m. in. pismo zawiadamiajàce sàd opiekuƒczy o zdarzeniu
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uzasadniajàcym wszcz´cie post´powania z urz´du (art. 572 § 1 k.p.c.), wniosek
opiekuna o zezwolenie sàdu opiekuƒczego w wa˝niejszych sprawach, które dotyczà osoby lub majàtku ma∏oletniego (art. 156 k.r.o. w zw. z art. 593 k.p.c.) i pisemne sprawozdanie opiekuna sk∏adane sàdowi opiekuƒczemu dotyczàce
osoby i zarzàdu majàtkiem pozostajàcego pod opiekà (art. 166 § 1 k.r.o. w zw.
z art. 595 k.p.c.). Pismem sk∏adanym w wykonaniu obowiàzku wynikajàcego
z ustawy w Êwietle wyra˝onego wy˝ej poglàdu, jest wi´c równie˝ wniosek.
Artyku∏ 95 pkt. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych stanowi, ˝e nie ma obowiàzku uiszczania op∏at od wniosku b´dàcego podstawà wszcz´cia przez sàd post´powania z urz´du, a tak˝e od
pism sk∏adanych sàdowi opiekuƒczemu w wykonaniu obowiàzku wynikajàcego z ustawy albo na∏o˝onego przez ten sàd.
Przepis powy˝szy nie precyzuje przy tym o obowiàzku wynikajàcym z jakiej
ustawy chodzi, co mo˝e wskazywaç na koniecznoÊç takiej interpretacji tego
przepisu zgodnie z którà, ka˝de pismo sk∏adane sàdowi opiekuƒczemu, o ile
stanowi realizacj´ ustawowego obowiàzku winno byç wolne od op∏at.
Ponadto wàtpliwoÊci budzi równie˝ to, i˝ przepis powy˝szy zdaje si´ z jednej strony ró˝nicowaç pisma i wnioski, co mog∏oby wskazywaç na trafnoÊç stanowiska przedstawionego w uzasadnieniu zaskar˝onego zarzàdzenia, z drugiej zaÊ zgodnie z zaprezentowanym wy˝ej poglàdem komentatora jako pismo, o którym mowa w art. 10 pkt. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sàdowych by∏ równie˝ potraktowany wniosek sk∏adany na podstawie art.
593 k.p.c.
Zdaniem Sàdu Okr´gowego bioràc pod uwag´ to, i˝ ustawodawca w sytuacjach opisanych w art. 34 § 1 k.p.a. obliguje organ administracji do wystàpienia do sàdu opiekuƒczego, ze stosownym wnioskiem, mo˝e to uzasadniaç wàtpliwoÊci, czy w takich sytuacjach powinna byç od wniosku pobierana op∏ata.
Z tych wzgl´dów, zdaniem Sàdu Okr´gowego zasadne by∏o przedstawienie
zagadnienia zawartego w sentencji postanowienia.
Sk∏ad Sàdu zadajàcego pytanie wynika∏ z art. 397 § 2 k.p.c.
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Miros∏aw Nestorowicz
Prokreacja medycznie wspomagana i in˝ynieria genetyczna –
koniecznoÊç regulacji prawnych
Prawo i medycyna 2006 nr 2
Autor, wybitny specjalista w zakresie prawa medycznego, a w szczególnoÊci cywilnoprawnych aspektów medycyny, porusza w omawianym artykule
problem braku regulacji prawnych odnoszàcych si´ do takich praktyk jak
medycznie wspomagana prokreacja, in˝ynieria genetyczna, zap∏odnienie in
vitro, zap∏odnienie post mortem, zast´pcze macierzyƒstwo, diagnostyka prenatalna, zamra˝anie nasienia, komórek jajowych i embrionów, rozporzàdzanie embrionami itp. Problem jest donios∏y, bowiem, jak wynika z artyku∏u,
wymienione praktyki sà lub mogà byç w Polsce stosowane, natomiast jedyne normy, które regulujà te kwestie to normy lekarskiej etyki zawodowej.
Profesor Nestorowicz wskazuje, ˝e brak regulacji prawnej w tym zakresie jest
ewenementem w Europie. Przedstawia g∏ówne kierunki rozwiàzaƒ w prawodawstwach niektórych paƒstw cz∏onkowskich UE. Zaniepokojenie mo˝e budziç niekiedy diametralna ró˝nica standardów w poszczególnych krajach.
Jednak˝e jeszcze wi´ksze zaniepokojenie po lekturze tego artyku∏u wywo∏uje ca∏kowity brak reakcji ustawodawcy polskiego. Wydaje si´, ˝e ten stan rzeczy nie wynika z oceny, ˝e wystarczajàce sà standardy etyczne Êrodowiska
lekarskiego, lecz raczej jest skutkiem braku ÊwiadomoÊci co do istnienia tych
problemów. Omawiany artyku∏ zwraca bowiem uwag´ na problemy, które sà
pomijane w dyskusjach spo∏ecznych i politycznych. Dlatego te˝ warto
by∏oby, aby uwra˝liwienie na wskazane problemy sta∏o si´ udzia∏em szerszego kr´gu ni˝ kràg czytelników czasopisma, w którym ten wa˝ny artyku∏
zosta∏ opublikowany.

Zuzanna Pep∏owska
Zast´pcze macierzyƒstwo w prawie USA
Prawo i medycyna 2006 nr 2
Równie˝ z tego artyku∏u p∏ynie refleksja, ˝e same normy moralne nie wystarczajà, gdy˝ po prostu nie sà respektowane. Przy tym normy moralne, o których
tu mowa, wydajà si´ byç podstawowe i jednoczeÊnie niekwestionowane. Nie
chodzi tu bowiem o jakieÊ fundamentalne, ale jednak dla wielu osób trudno
rozstrzygalne kwestie, jak np. od kiedy mo˝na mówiç o istnieniu cz∏owieka.
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Omawiany artyku∏ dotyczy bowiem konfliktu mi´dzy podstawowym i przyrodzonym instynktem cz∏owieczym, jakim jest instynkt macierzyƒski a zasadà, ˝e
za pieniàdze mo˝na kupiç wszystko. Autorka artyku∏u nie zajmuje jednoznacznego stanowiska w kwestii tego konfliktu, wskazuje jedynie na potrzeb´ regulacji tego zagadnienia w prawie polskim. Przy tym nie zdradza te˝ poglàdu na
postulowany kierunek regulacji. Wskazuje jedynie, ˝e od problemu nie uda si´
uciec, umowy o zast´pcze macierzyƒstwo sà zawierane (tak˝e w Polsce) i b´dzie ich coraz wi´cej. Natomiast ju˝ na tle opisanych w artykule dramatycznych kazusów (Baby M, Johnson v. Calvert, Buzzanca v. Buzzanca), czytelnik
mo˝e sam dokonaç oceny w tym zakresie. Interesujàce jest, jak ró˝ne by∏o podejÊcie s´dziów amerykaƒskich w tych sprawach a czasem w ró˝nych instancjach tej samej sprawy. Godne uwagi jest drugie z wymienionych rozstrzygni´ç, gdzie odwo∏ano si´ do „testu intencji”, tzn. uzale˝niono decyzj´ od oceny, komu w istocie zale˝a∏o na urodzeniu i wychowaniu dziecka. Czy jednak
jest to wystarczajàce w sytuacji, gdy test ten zdadzà pozytywnie zarówno zleceniodawcy jak i zleceniobiorczyni?
Interesujàce jest tak˝e, jak ró˝nià si´ istniejàce od niedawna regulacje stanowe w omawianej kwestii. Ca∏kowitym zaskoczeniem jest liberalizm w Teksasie
(wydawa∏oby si´ konserwatywnym) oraz w Illinois (mateczniku polskiej emigracji).
Artyku∏ jest poÊwi´cony amerykaƒskim kazusom i regulacjom, niemniej jednak wnioski z jego lektury nie powinny byç oboj´tne dla polskiego ustawodawcy. Dlatego te˝ odczuwalny jest brak – nie tylko w tej publikacji – oceny prawnej
tego problemu z punktu widzenia prawa polskiego. Wa˝ne jest przesàdzenie,
czy umowa o zast´pcze macierzyƒstwo jest zgodna z prawem i zasadami
wspó∏˝ycia spo∏ecznego. Wtedy nie jest potrzebne rozwa˝anie natury takiej
umowy – czy jest to umowa zbli˝ona do sprzeda˝y, najmu, umowy zlecenia czy
te˝ umowy o dzie∏o. W pierwszej kolejnoÊci nale˝y odpowiedzieç na pytanie,
czy matkà jest kobieta, która dziecko urodzi∏a, czy te˝ zasada ta ust´puje przed
pochodzeniem genetycznym. Rozstrzygni´cie tej kwestii na korzyÊç zasady, ˝e
matkà jest kobieta, która dziecko urodzi∏a, wy∏àcza potrzeb´ dalszej dyskusji.

Mariusz ˚elichowski
Zarzàdzenie sàdu opiekuƒczego w trybie art. 109 k. r. o. wzgl´dem
embrionów nadliczbowych
Prawo i medycyna 2006 nr 2
Ju˝ z samego tytu∏u wynika propozycja Autora co do prawnego rozstrzygni´cia problemu tzw. embrionów nadliczbowych. Jak wiadomo, chodzi
o ludzkie embriony, które z ró˝nych wzgl´dów nie mogà byç wykorzystane
w procesie zap∏odnienia in vitro, w szczególnoÊci sà ju˝ zb´dne dla samych
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zleceniodawców – dawców gamet, którzy skorzystali z tej metody medycznie
wspomaganej prokreacji. Niewàtpliwie konkluzja, ˝e o losie tych embrionów
ma decydowaç sàd opiekuƒczy, jest wysoce kontrowersyjna. Perspektywa postawienia s´dziów rodzinnych przed takimi rozstrzygni´ciami mo˝e budziç
s∏uszne obawy s´dziów. Kontekst moralny jest trudny do pomini´cia.
Mo˝liwoÊç dojÊcia do takiego wniosku, do jakiego doszed∏ Autor, jest jednak kolejnà konsekwencjà obecnego stanu prawnego, a raczej jego braku.
Proponowane przez Autora rozwiàzanie wymaga najpierw przyj´cia, ˝e kognicja sàdu opiekuƒczego na zasadzie art. 109 k.r.o. mo˝e te˝ dotyczyç dzieci nienarodzonych (Autor dowodzi, ˝e tak).
Wydaje si´, ˝e Êmia∏a teza Autora jest próbà poszukiwania rozwiàzaƒ prawnych w obszarze zignorowanym przez prawodawc´. Nie mo˝e dziwiç dezaprobata Autora dla obecnej praktyki polegajàcej na tym, ˝e o przeznaczeniu embrionów decydujà zleceniodawcy zabiegu sztucznego zap∏odnienia, co jest
uzasadniane faktem, ˝e sà to zazwyczaj osoby, od których pochodzi materia∏
genetyczny u˝yty w procedurze in vitro. To podejÊcie jest oczywiÊcie trudne do
akceptacji z moralnego punktu widzenia. W innych przypadkach dysponentem
embrionów pozostaje placówka medyczna, co jest te˝ trudne do akceptacji.
Z prawnego punktu widzenia by∏oby to dopuszczalne wtedy, gdyby przyjàç, ˝e
ludzki embrion jest rzeczà. Z tych wzgl´dów, omawiany artyku∏ nale˝y odebraç, tak jak wy˝ej opisane artyku∏y, jako apel o regulacj´ w tym zakresie.

Rafa∏ Morek
Mediacja w przepisach o post´powaniu cywilnym, karnym, w sprawach nieletnich oraz przed sàdami administracyjnymi – zasadnicze podobieƒstwa i ró˝nice
Edukacja prawnicza 2006 nr 11
Mediacja w Kodeksie post´powania cywilnego – uwagi porównawcze na tle przepisów o mediacji w post´powaniach: karnym,
w sprawach nieletnich oraz przed sàdami administracyjnymi
Monitor Prawniczy 2006 nr 20 (dodatek)
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. wprowadzi∏a regulacj´ mediacji do Kodeksu
post´powania cywilnego. WczeÊniej w polskim systemie prawnym pojawi∏ si´
art. 23a Kodeksu post´powania karnego, art. 3a ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nieletnich, art. 115-118 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi.
Zazwyczaj publikacje o mediacji odnoszà si´ do jednej z wymienionych
procedur. Autor, który jest prezesem Centrum Mediacyjnego oraz Sta∏ego Sà-
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du Polubownego przy Fundacji Adwokatury Polskiej, podjà∏ prób´ pewnej
syntezy opartej na porównaniu podejÊcia polskiego ustawodawcy do zagadnienia mediacji w poszczególnych procedurach. Jest to szczególnie wa˝ne
dla s´dziów rodzinnych, którzy majà do czynienia z dwoma ró˝nymi procedurami mediacyjnymi – w sprawach nieletnich i w sprawach cywilnych. Omawiane publikacje sk∏adajà si´ z cz´Êci tabelarycznej, w której zestawione sà regulacje poszczególnych kwestii w ka˝dej z wymienionych ustaw oraz z cz´Êci
opisowej, w której Autor rozwa˝a i próbuje uzasadniç ró˝nice i podobieƒstwa
w tych regulacjach.
Artyku∏ odnosi si´ do ró˝nych procedur, zatem na uznanie zas∏uguje doskona∏a orientacja Autora w zakresie ka˝dej z nich. Porównawcze uj´cie mediacji
w ró˝nych procedurach prowadzi do wniosku, ˝e wprawdzie ogólny sens i zasady mediacji sà zbli˝one w ró˝nych procedurach, to jednak jej konkretne cele i szczegó∏owe kwestie z nià zwiàzane mogà si´ w sposób istotny ró˝niç.

Berenika Kaczmarek
Europejski Tytu∏ Egzekucyjny – przewrót kopernikaƒski w procesie
cywilnym?
Edukacja prawnicza 2006 nr 11
Temat artyku∏u jest zwiàzany z wejÊciem w ˝ycie rozporzàdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 805/2004 z 21 kwietnia 2004 r. o ustanowieniu
Europejskiego Tytu∏u Egzekucyjnego (dalej: ETE). Konstrukcja prawna, którà
pos∏uguje si´ rozporzàdzenie nr 805/2004, polega na rezygnacji z wymagania
stwierdzenia wykonalnoÊci w paƒstwie wykonania i zastàpieniu go wymaganiem pozyskania stosownego zaÊwiadczenia w paƒstwie pochodzenia. Konstrukcja ta zosta∏a zastosowana tak˝e (choç w ograniczonym zakresie) w rozporzàdzeniu Rady (WE) nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji oraz
uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich i w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej w zakresie orzeczeƒ o kontaktach
z dzieçmi (art. 40-45 tego ostatniego rozporzàdzenia).
Rozporzàdzenie o ustanowieniu Europejskiego Tytu∏u Egzekucyjnego nale˝y stosowaç od 21 stycznia 2005 r. Niemniej jego stosowanie mog∏o napotykaç trudnoÊci przed odpowiednim dostosowaniem Kodeksu post´powania cywilnego, co nastàpi∏o ustawà z dnia 17 lutego 2006 r., która wesz∏a w ˝ycie dopiero 6 maja 2006 r. Powo∏ane rozporzàdzenie ma bowiem wprawdzie bezpoÊrednià moc wià˝àcà, ale ze wzgl´du na proceduralny przedmiot regulacji
trudno wyobraziç sobie jego stosowanie bez procesowego instrumentarium
prawa wewn´trznego. I tak na przyk∏ad w odniesieniu do prawa polskiego konieczne by∏o rozstrzygni´cie, czy do prowadzenia egzekucji na podstawie ETE
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potrzebne jest nadanie klauzuli wykonalnoÊci, czy te˝ nie jest to potrzebne.
Rozstrzygni´cie tego problemu rzutuje te˝ na polskie okreÊlenie tej instytucji
– czy Europejski Tytu∏ Egzekucyjny, czy te˝ Europejski Tytu∏ Wykonawczy.
Autorka przedstawia podstawowe informacje o ETE, nie kryjàc entuzjazmu
dla tej nowej instytucji w cywilnoprawnym obrocie transgranicznym (wyrazem
tego entuzjazmu jest ju˝ choçby tytu∏ artyku∏u). Pozytywnie ocenia zmiany
w k.p.c. wprowadzone dla stosowania ETE w Polsce– zarówno w zakresie wydawania zaÊwiadczenia ETE do prowadzenia egzekucji w innym Paƒstwie
Cz∏onkowskim, jak i w zakresie prowadzenia egzekucji w Polsce na podstawie
ETE wydanego w innym paƒstwie.
S´dziowie rodzinni mogà stanàç w obliczu zastosowania przepisów o ETE
w kontekÊcie wyroków alimentacyjnych. Dlatego te˝ cenne dla nich mogà byç
rozwa˝ania i negatywne stanowisko Autorki co do mo˝liwoÊci stosowania ETE
do wyroków zasàdzajàcych alimenty procentowo.
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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) art. 41 otrzymuje brzmienie:
„Art. 41. Powództwo ze stosunku ma∏˝eƒstwa wytacza si´ wy∏àcznie przed
sàd, w którego okr´gu ma∏˝onkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania,
je˝eli choç jedno z nich w okr´gu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub
zwyczajnego pobytu. W braku takiej podstawy wy∏àcznie w∏aÊciwy jest sàd
miejsca zamieszkania strony pozwanej, a gdy i tej podstawy nie ma – sàd
miejsca zamieszkania powoda.”;
2) art. 192 otrzymuje brzmienie:
„Art. 192. Z chwilà dor´czenia pozwu:
1) nast´puje zawis∏oÊç sprawy; w tym czasie nie mo˝na wszczàç nowego
post´powania mi´dzy tymi samymi stronami o to samo roszczenie;
2) pozwany mo˝e wytoczyç przeciw powodowi powództwo wzajemne;
3) zbycie w toku post´powania rzeczy lub prawa, obj´tych sporem, nie ma
wp∏ywu na dalszy bieg post´powania; nabywca mo˝e jednak wejÊç na
miejsce zbywcy za zgodà strony przeciwnej.”;
3) w art. 199 § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) je˝eli o to samo roszczenie pomi´dzy tymi samymi stronami sprawa zawis∏a albo zosta∏a ju˝ prawomocnie osàdzona;”;
4) w art. 379 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) je˝eli o to samo roszczenie mi´dzy tymi samymi stronami rozpoznawana jest sprawa wczeÊniej zawis∏a albo je˝eli sprawa taka zosta∏a ju˝ prawomocnie osàdzona,”;
5) w art. 403:
a) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Mo˝na ˝àdaç wznowienia w razie póêniejszego wykrycia orzeczenia sàdu, wydanego w sprawie o to samo roszczenie i mi´dzy tymi sa1

Projekt zosta∏ przygotowany w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego i przekazany do Ministerstwa
SprawiedliwoÊci. Ca∏y tekst projektu wraz z uzasadnieniem jest dost´pny na stronach internetowych
Komisji Kodyfikacyjnej: www.ms.gov.pl/kkpc/kkpc.shtml
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mymi stronami. Sàd rozpoznaje wtedy nie tylko zaskar˝ony wyrok, lecz
z urz´du równie˝ inne prawomocne wyroki wydane w sprawach o to samo roszczenie.”,
b) dodaje si´ § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Mo˝na ˝àdaç wznowienia w razie póêniejszego wykrycia orzeczenia sàdu lub rozstrzygni´cia innego organu paƒstwa obcego, spe∏niajàcego przes∏anki jego uznania w Polsce, wydanego w sprawie o to samo
roszczenie i mi´dzy tymi samymi stronami wczeÊniej ni˝ wyrok sàdu polskiego. Sàd rozpoznaje wtedy wy∏àcznie wyrok sàdu polskiego.”;
6) w art. 412:
a) po § 3 dodaje si´ § 31 w brzmieniu:
„§ 31. W wypadku okreÊlonym w art. 403 § 5 sàd uchyla wyrok sàdu polskiego i odrzuca pozew albo post´powanie umarza.”,
b) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Je˝eli do rozstrzygni´cia o wznowieniu post´powania zakoƒczonego wyrokiem w∏aÊciwy jest Sàd Najwy˝szy, sàd ten orzeka tylko o dopuszczalnoÊci wznowienia, a rozpoznanie sprawy przekazuje sàdowi
drugiej instancji. Nie dotyczy to jednak sytuacji okreÊlonej w § 31.”;
7) w art. 4451 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Je˝eli zawis∏a sprawa o rozwód lub o separacj´, nie mo˝e byç wszcz´te odr´bne post´powanie dotyczàce w∏adzy rodzicielskiej nad wspólnymi
ma∏oletnimi dzieçmi stron. W razie potrzeby orzeczenia o w∏adzy rodzicielskiej, stosuje si´ przepisy o post´powaniu zabezpieczajàcym.”;
7a) uchyla si´ art. 473 § 2
8) po art. 59813 dodaje si´ art. 59814 w brzmieniu:
„Art. 59814 § 1. Dla przymusowego odebrania, zgodnie z art. 5986-59812,
osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà, na
podstawie orzeczenia sàdu albo innego organu paƒstwa obcego niezb´dne jest stwierdzenie wykonalnoÊci tego orzeczenia. Przepisy art. 1150-11512
i 11514 stosuje si´ odpowiednio.
§ 2. Wniosek, o którym mowa w art. 5986, uprawniony sk∏ada do sàdu opiekuƒczego, który by∏by w∏aÊciwy w sprawie o odebranie osoby podlegajàcej
w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà, a w braku tej podstawy –
do sàdu rejonowego dla m. st. Warszawy.”;
9) art. 734 otrzymuje brzmienie:
„Art. 734. Do udzielenia zabezpieczenia w∏aÊciwy jest sàd, do którego w∏aÊciwoÊci nale˝y rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Je˝eli nie mo˝na
ustaliç takiego sàdu, w∏aÊciwy jest sàd, w którego okr´gu wykonane ma byç
postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, a w braku tej podstawy, bàdê
w wypadku, w którym postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia mia∏oby
byç wykonane w okr´gach ró˝nych sàdów – sàd rejonowy dla m. st. War-
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szawy. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia zg∏oszony w toku post´powania rozpoznaje sàd tej instancji, w której post´powanie si´ toczy, z wyjàtkiem przypadku, gdy sàdem tym jest Sàd Najwy˝szy. Wtedy o zabezpieczeniu orzeka sàd pierwszej instancji.”;
10) w art. 788 § 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 788 § 1. Je˝eli po powstaniu tytu∏u egzekucyjnego lub w czasie zawis∏oÊci sprawy przed wydaniem tytu∏u uprawnienie lub obowiàzek przesz∏y
na innà osob´, sàd nada klauzul´ wykonalnoÊci na rzecz lub przeciwko tej
osobie, gdy przejÊcie to b´dzie wykazane dokumentem urz´dowym lub
prywatnym z podpisem urz´dowo poÊwiadczonym.”;
11) uchyla si´ art. 1096;
12) w cz´Êci czwartej tytu∏ ksi´gi pierwszej otrzymuje brzmienie:
„Jurysdykcja krajowa sàdów polskich”;
13) art. 1097 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1097. § 1. Jurysdykcja krajowa istniejàca w chwili wszcz´cia post´powania trwa nadal, choçby jej podstawy odpad∏y w toku post´powania.
§ 2. Sàd nie mo˝e uznaç, ˝e brak jest jurysdykcji krajowej, je˝eli jej podstawy powsta∏y w toku post´powania.”;
14) art. 1098 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1098. § 1. Je˝eli pozwany nale˝ycie uzasadni zarzut, ˝e sprawa o to
samo roszczenie mi´dzy tymi samymi stronami zawis∏a przed sàdem paƒstwa obcego wczeÊniej ni˝ przed sàdem polskim, sàd polski zawiesza post´powanie. Sàd odmówi jednak zawieszenia post´powania, je˝eli orzeczenie,
które ma wydaç sàd paƒstwa obcego, nie b´dzie spe∏nia∏o przes∏anek jego
uznania w Polsce, lub nie mo˝na oczekiwaç, ˝e post´powanie przed sàdem
paƒstwa obcego zostanie prawomocnie zakoƒczone w rozsàdnym terminie.
§ 2. Zarzut zawis∏oÊci sprawy przed sàdem paƒstwa obcego nale˝y podnieÊç przed wdaniem si´ w spór co do istoty sprawy, chyba ˝e pozwany
o zawis∏oÊci dowiedzia∏ si´ póêniej.
§ 3. Po zakoƒczeniu post´powania przed sàdem paƒstwa obcego, sàd umarza post´powanie, je˝eli strona przedstawi orzeczenie sàdu paƒstwa obcego
podlegajàce uznaniu w Polsce. Je˝eli orzeczenie sàdu paƒstwa obcego nie
spe∏ni przes∏anek uznania w Polsce, sàd podejmie post´powanie z urz´du.
§ 4. Sàd na wniosek strony mo˝e tak˝e podjàç zawieszone post´powanie,
je˝eli post´powanie przed sàdem paƒstwa obcego nie zosta∏o zakoƒczone
w rozsàdnym terminie.
§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje si´ odpowiednio do sprawy zawis∏ej przed innym
ni˝ sàd organem paƒstwa obcego.”;
15) po art. 1098 dodaje si´ art. 10981 w brzmieniu:
„Art. 10981. Je˝eli rozstrzygni´cie sprawy zale˝y od wyniku innego post´powania w sprawie cywilnej toczàcego si´ przed sàdem lub innym organem
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paƒstwa obcego, sàd mo˝e zawiesiç post´powanie z urz´du, chyba ˝e
orzeczenie, które ma wydaç sàd albo inny organ paƒstwa obcego, nie spe∏ni przes∏anek jego uznania w Polsce.”;
16) art. 1099 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1099. § 1. Brak jurysdykcji krajowej sàd bierze pod rozwag´ z urz´du
w ka˝dym stanie sprawy. W razie stwierdzenia braku jurysdykcji krajowej
sàd odrzuca pozew albo wniosek, chyba ˝e wystàpi wypadek przewidziany
w art. 1104 § 2 lub w art. 1105 § 5.
§ 2. Brak jurysdykcji krajowej stanowi przyczyn´ niewa˝noÊci post´powania.”;
17) po art. 1099 dodaje si´ art. 10991 w brzmieniu:
„Art. 10991. § 1. Je˝eli brak podstaw uzasadniajàcych jurysdykcj´ krajowà
w sprawie, a przeprowadzenie post´powania przed sàdem lub innym organem paƒstwa obcego nie jest mo˝liwe albo nie mo˝na oczekiwaç jego przeprowadzenia, sprawa nale˝y do jurysdykcji krajowej, gdy wykazuje wystarczajàcy zwiàzek z polskim porzàdkiem prawnym.
§ 2. W razie prawomocnego ustalenia przez sàd, ˝e orzeczenie sàdu lub innego organu paƒstwa obcego nie podlega uznaniu w Polsce, sprawa rozstrzygni´ta tym orzeczeniem nale˝y do jurysdykcji krajowej mimo braku
podstaw uzasadniajàcych t´ jurysdykcj´, je˝eli wykazuje wystarczajàcy
zwiàzek z polskim porzàdkiem prawnym.”;
18) uchyla si´ art. 1100-1102;
19) art. 1103 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1103. Sprawy rozpoznawane w procesie nale˝à do jurysdykcji krajowej, je˝eli pozwany ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwyczajnego pobytu albo siedzib´ w Polsce.”;
20) po art. 1103 dodaje si´ art. 11031-110310 w brzmieniu:
„Art. 11031. § 1. Sprawy ma∏˝eƒskie oraz sprawy dotyczàce ma∏˝eƒskich
stosunków majàtkowych nale˝à do jurysdykcji krajowej tak˝e wtedy, gdy:
1) oboje ma∏˝onkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie
miejsce zwyczajnego pobytu w Polsce, je˝eli jedno z nich nadal ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwyczajnego pobytu w Polsce lub
2) ma∏˝onek b´dàcy powodem ma co najmniej od roku bezpoÊrednio
przed wszcz´ciem post´powania miejsce zamieszkania lub miejsce zwyczajnego pobytu w Polsce lub
3) ma∏˝onek b´dàcy powodem jest obywatelem polskim i ma co najmniej
od szeÊciu miesi´cy bezpoÊrednio przed wszcz´ciem post´powania
miejsce zamieszkania lub miejsce zwyczajnego pobytu w Polsce lub
4) oboje ma∏˝onkowie sà obywatelami polskimi.
§ 2. Jurysdykcja krajowa jest wy∏àczna, je˝eli oboje ma∏˝onkowie sà obywatelami polskimi oraz majà miejsce zamieszkania i miejsce zwyczajnego
pobytu w Polsce.
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§ 3. Jurysdykcja krajowa w sprawie ma∏˝eƒskiej obejmuje tak˝e orzekanie
o w∏adzy rodzicielskiej nad wspólnymi ma∏oletnimi dzieçmi ma∏˝onków.
Art. 11032. § 1. Sprawy ze stosunków mi´dzy rodzicami i dzieçmi nale˝à do
jurysdykcji krajowej tak˝e wtedy, gdy:
1) dziecko albo przysposobiony lub przysposabiajàcy majà miejsce zamieszkania lub miejsce zwyczajnego pobytu w Polsce lub
2) powód, je˝eli nie jest nim dziecko, ma co najmniej od roku bezpoÊrednio przed wszcz´ciem post´powania miejsce zamieszkania lub miejsce
zwyczajnego pobytu w Polsce lub
3) powód, je˝eli nie jest nim dziecko, jest obywatelem polskim i ma co najmniej od szeÊciu miesi´cy bezpoÊrednio przed wszcz´ciem post´powania miejsce zamieszkania lub miejsce zwyczajnego pobytu w Polsce lub
4) powód i pozwany sà obywatelami polskimi.
§ 2. Jurysdykcja krajowa jest wy∏àczna, je˝eli wszystkie osoby wyst´pujàce
jako strony sà obywatelami polskimi oraz majà miejsce zamieszkania i miejsce zwyczajnego pobytu w Polsce.
Art. 11033. § 1. Sprawy o alimenty oraz sprawy o roszczenia zwiàzane
z ustaleniem pochodzenia dziecka nale˝à do jurysdykcji krajowej tak˝e wtedy, gdy powodem jest uprawniony, który ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwyczajnego pobytu w Polsce.
§ 2. Sprawa o alimenty rozpoznawana ∏àcznie ze sprawà ma∏˝eƒskà nale˝y
do jurysdykcji krajowej tak˝e wtedy, gdy do jurysdykcji krajowej nale˝y
sprawa ma∏˝eƒska.
§ 3. Sprawa o roszczenia zwiàzane z ustaleniem pochodzenia dziecka rozpoznawana ∏àcznie ze sprawà o ustalenie pochodzenia dziecka nale˝y do
jurysdykcji krajowej tak˝e wtedy, gdy do jurysdykcji krajowej nale˝y sprawa
o ustalenie pochodzenia dziecka.
Art. 11062. § 1. Do jurysdykcji krajowej nale˝à sprawy ma∏˝eƒskie, je˝eli jeden z ma∏˝onków albo jedna z osób zamierzajàcych zawrzeç ma∏˝eƒstwo
jest obywatelem polskim albo b´dàc cudzoziemcem ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwyczajnego pobytu w Polsce bàdê zamierza zawrzeç
ma∏˝eƒstwo w Polsce.
§ 2. Sprawy o podzia∏ majàtku wspólnego po ustaniu wspólnoÊci majàtkowej ma∏˝eƒskiej nale˝à do jurysdykcji krajowej tak˝e wtedy, gdy majàtek
wspólny albo jego znaczna cz´Êç znajduje si´ w Polsce.
Art. 11063. Do jurysdykcji krajowej nale˝à sprawy z zakresu stosunków mi´dzy rodzicami a dzieçmi, je˝eli:
1) dziecko, którego sprawa dotyczy, ma miejsce zamieszkania lub miejsce
zwyczajnego pobytu w Polsce lub
2) wnioskodawca i dziecko, którego sprawa dotyczy, sà obywatelami polskimi.
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Art. 11064. § 1. Do jurysdykcji krajowej nale˝à sprawy o przysposobienie,
je˝eli osoba, która ma byç przysposobiona, jest obywatelem polskim albo
b´dàc cudzoziemcem ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwyczajnego
pobytu w Polsce.
§ 2. Sprawy o przysposobienie nale˝à do jurysdykcji krajowej tak˝e wtedy, gdy
przysposabiajàcy jest obywatelem polskim i ma miejsce zamieszkania lub
miejsce zwyczajnego pobytu w Polsce. W razie przysposobienia wspólnego
przez ma∏˝onków wystarczajàce jest, ˝e jeden z ma∏˝onków jest obywatelem
polskim i ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwyczajnego pobytu w Polsce.
§ 3. Jurysdykcja krajowa jest wy∏àczna je˝eli przysposabiajàcy, a w razie
przysposobienia wspólnego – ka˝dy z przysposabiajàcych ma∏˝onków,
oraz osoba, która ma byç przysposobiona, sà obywatelami polskimi, majàcymi miejsce zamieszkania i miejsce zwyczajnego pobytu w Polsce.”;
22) art. 1107 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1107. § 1. Do jurysdykcji krajowej nale˝à sprawy z zakresu opieki i kurateli nad osobà b´dàcà obywatelem polskim lub cudzoziemcem majàcym
miejsce zamieszkania lub miejsce zwyczajnego pobytu w Polsce, jak równie˝ sprawy z zakresu kurateli nad osobà prawnà lub nieb´dàcà osobà
prawnà jednostkà organizacyjnà, której ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà,
majàcà siedzib´ w Polsce. Ustanowienie kurateli do za∏atwienia poszczególnej sprawy nale˝y do jurysdykcji krajowej, je˝eli nale˝y do niej ta sprawa.
§ 2. Sàdy polskie mogà w razie potrzeby wydawaç zarzàdzenia w zakresie
opieki i kurateli co do po∏o˝onego w Polsce majàtku cudzoziemca majàcego miejsce zamieszkania i miejsce zwyczajnego pobytu za granicà, je˝eli
oka˝e si´ to konieczne w interesie tego cudzoziemca.
§ 3. Sàdy polskie mogà wydawaç zarzàdzenia w zakresie opieki i kurateli równie˝ w wypadkach innych ni˝ wymienione w § 1 i 2, je˝eli sprawa wykazuje
wystarczajàcy zwiàzek z polskim porzàdkiem prawnym lub je˝eli zachodzi pilna potrzeba udzielenia ochrony cudzoziemcowi, który przebywa w Polsce,
majàcemu miejsce zamieszkania i miejsce zwyczajnego pobytu za granicà.”;
23) w cz´Êci czwartej w ksi´dze pierwszej po tytule IV dodaje si´ tytu∏ IVa
w brzmieniu:
„Tytu∏ IVa
Jurysdykcja krajowa
w post´powaniu zabezpieczajàcym i egzekucyjnym
Art. 11102. § 1. Przepisy o podstawach jurysdykcji krajowej zawarte w tytule
III i tytule IV stosuje si´ odpowiednio w post´powaniu zabezpieczajàcym.
Umowa, o której mowa w art. 1105 § 1, jest jednak bezskuteczna, je˝eli wy∏àcza jurysdykcj´ sàdów polskich jedynie w post´powaniu zabezpieczajàcym.
§ 2. Jurysdykcja krajowa w post´powaniu zabezpieczajàcym istnieje tak˝e wtedy,
gdy zabezpieczenie mo˝e byç wykonane w Polsce lub wywo∏aç skutek w Polsce.
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Art. 11103. § 1. Do wy∏àcznej jurysdykcji krajowej nale˝à sprawy egzekucyjne, je˝eli egzekucja ma byç wszcz´ta lub jest prowadzona w Polsce.
§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do wykonania postanowienia
o udzieleniu zabezpieczenia.
§ 3. Do wy∏àcznej jurysdykcji krajowej nale˝à sprawy z powództw przeciwegzekucyjnych, je˝eli egzekucja ma byç wszcz´ta lub jest prowadzona w Polsce.”;
(....)
47) w cz´Êci czwartej w ksi´dze drugiej tytu∏ tytu∏u IV otrzymuje brzmienie:
„Pomoc prawna”;
48) art. 1130 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1130. § 1. W sprawach przeprowadzania dowodów i dor´czania pism
sàdowych sàdy porozumiewajà si´ z sàdami lub innymi organami paƒstw
obcych oraz z polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi i urz´dami
konsularnymi, chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej.”;
49) art. 1131 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1131. § 1. Sàdy wyst´pujà o przeprowadzenie dowodów za granicà do
sàdów lub innych organów paƒstw obcych.
§ 2. Wnioski sà przesy∏ane bezpoÊrednio, je˝eli taki sposób dopuszcza prawo paƒstwa wezwanego, lub za poÊrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urz´du konsularnego. Nie wy∏àcza to innych
sposobów przesy∏ania wniosków.
§ 3. Sàd mo˝e wnosiç o bezpoÊrednie zawiadomienie go, stron i ich przedstawicieli, w tym pe∏nomocników, o miejscu i czasie przeprowadzenia dowodu w celu umo˝liwienia obecnoÊci przy przeprowadzeniu dowodu lub
udzia∏u w tej czynnoÊci.
§ 4. Je˝eli nie sprzeciwia si´ temu prawo paƒstwa wezwanego, sàd mo˝e
wyznaczyç jednego ze swych cz∏onków (s´dzia wyznaczony), aby by∏ obecny przy przeprowadzaniu za granicà dowodu przez sàd lub inny organ paƒstwa wezwanego, jak równie˝, aby bra∏ udzia∏ w tej czynnoÊci. Sàd mo˝e
w tym celu wyznaczyç równie˝ bieg∏ego.
§ 5. Za zgodà paƒstwa wezwanego sàd lub s´dzia wyznaczony mo˝e przeprowadziç dowód bezpoÊrednio w paƒstwie wezwanym. Przepisów kodeksu o Êrodkach przymusu nie stosuje si´.
§ 6. W wypadkach wskazanych w § 1-5 sàd mo˝e postanowiç w porozumieniu z sàdem lub innym organem paƒstwa wezwanego, ˝e przeprowadzenie
dowodu, którego charakter si´ temu nie sprzeciwia, nastàpi przy u˝yciu
urzàdzeƒ technicznych umo˝liwiajàcych obecnoÊç lub udzia∏ w dokonaniu
tej czynnoÊci albo jej dokonanie na odleg∏oÊç.”;
50) po art. 1131 dodaje si´ art. 11311 w brzmieniu:
„Art. 11311. Przepis art. 1131 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli sàdy polskie
wyst´pujà do sàdów lub innych organów paƒstwa obcych o dokonanie in-
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nych czynnoÊci ni˝ przeprowadzenie dowodów.”;
51) art. 1132 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1132. § 1. Sàdy wyst´pujà o dor´czenie pism sàdowych osobie majàcej miejsce zamieszkania lub zwyczajnego pobytu albo siedzib´ za granicà,
do sàdów lub innych organów paƒstw obcych.
§ 2. Wnioski sà przesy∏ane bezpoÊrednio, je˝eli taki sposób dopuszcza prawo paƒstwa wezwanego, lub za poÊrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urz´du konsularnego. Nie wy∏àcza to innych
sposobów przesy∏ania wniosków.”;
52) art. 1133 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1133. § 1. Sàd mo˝e dor´czyç pisma sàdowe osobie przebywajàcej
lub majàcej siedzib´ za granicà pocztà listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, je˝eli taki sposób dopuszcza prawo paƒstwa, w którym ma nastàpiç dor´czenie.
§ 2. Je˝eli nie jest mo˝liwe dor´czenie z powodu odmowy wykonania wniosku przez sàd lub inny organ paƒstwa wezwanego lub d∏ugotrwa∏ego niewykonywania wniosku, sàd mo˝e dor´czyç pisma w sposób okreÊlony w §
1, tak˝e wówczas, gdy takiego sposobu nie dopuszcza prawo paƒstwa,
w którym ma nastàpiç dor´czenie.”
53) po art. 1133 dodaje si´ art. 11331 w brzmieniu:
„Art. 11331. Przepisy art. 1132 i 1133 stosuje si´ odpowiednio do dor´czania pism pozasàdowych.”.
54) art. 1134 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1134. Sàdy mogà wyst´powaç do polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urz´du konsularnego o przeprowadzenie dowodu lub
o dor´czenie pisma, je˝eli osoba majàca byç przes∏uchana lub odbiorca pisma jest obywatelem polskim przebywajàcym za granicà.”
55) art. 1135 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1135. § 1. Sàdy polskie przeprowadzajà dowody i dor´czajà pisma na
wniosek sàdów i innych organów paƒstw obcych. W wypadkach takich w∏aÊciwy jest sàd rejonowy, w którego okr´gu ma byç przeprowadzony dowód
lub ma nastàpiç dor´czenie pisma.
§ 2. Sàd polski odmawia wykonania czynnoÊci wymienionych w § 1, je˝eli:
1) jej wykonanie by∏oby sprzeczne z podstawowymi zasadami porzàdku
prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porzàdku publicznego);
2) jej wykonanie nie nale˝y do zakresu dzia∏ania sàdów polskich;
3) paƒstwo, od którego pochodzi wniosek, odmawia sàdom polskim wykonywania takich czynnoÊci.”;
56) art. po art. 1135 dodaje si´ art. 11351 – 11355 w brzmieniu:
„Art. 11351. § 1. Wykonanie wniosku sàdu lub innego organu paƒstwa obcego o przeprowadzenie dowodu lub dor´czenie pism sàdowych przez sàd
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polski odbywa si´ wed∏ug prawa polskiego. Sàd wezwany mo˝e jednak na
wniosek sàdu lub innego organu paƒstwa obcego zastosowaç przy wykonaniu wniosku inny sposób od przewidzianego przez prawo polskie, je˝eli
ten sposób wykonania wniosku nie jest zakazany przez prawo polskie i nie
jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porzàdku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porzàdku publicznego).
§ 2. Je˝eli sàd lub inny organ paƒstwa obcego zwróci si´ do sàdu o dor´czenie pisma sàdowego osobie przebywajàcej w Polsce, nie do∏àczajàc t∏umaczenia tego pisma na j´zyk polski, dor´cza si´ je odbiorcy, o ile zechce je przyjàç.
Odbiorc´, który odmawia przyj´cia pisma, nale˝y pouczyç o mo˝liwoÊci wystàpienia w zwiàzku z tym niekorzystnych skutków prawnych za granicà.
§ 3. Je˝eli w wykonaniu wniosku sàdu lub innego organu paƒstwa obcego mogà powstaç koszty zwiàzane z udzia∏em bieg∏ych, t∏umaczy, Êwiadków i innych
osób, sàd wykonuje wniosek dopiero po z∏o˝eniu stosownej zaliczki przez sàd
lub inny organ paƒstwa obcego. To samo dotyczy kosztów mogàcych powstaç
w wyniku zastosowania innego sposobu ni˝ przewidziany przez prawo polskie.”
Art. 11352. § 1. Je˝eli przepis szczególny nie stanowi inaczej, sàdy zawiadamiajà bezpoÊrednio sàd lub inny organ paƒstwa wzywajàcego, jak równie˝ strony i ich przedstawicieli, w tym pe∏nomocników, o miejscu i czasie
przeprowadzenia dowodu w celu umo˝liwienia obecnoÊci przy przeprowadzeniu dowodu lub udzia∏u w tej czynnoÊci tylko na ich wniosek.
§ 2. Je˝eli przepis szczególny nie stanowi inaczej, s´dzia lub inna osoba
wyznaczona przez sàd lub inny organ paƒstwa wzywajàcego, mogà byç
obecni przy przeprowadzaniu dowodu lub braç udzia∏ w tej czynnoÊci tylko
za zgodà sàdu.
§ 3. W wypadkach wskazanych w § 1 i 2 sàd mo˝e wyraziç zgod´ na przeprowadzenie dowodu, którego charakter si´ temu nie sprzeciwia, przy u˝yciu urzàdzeƒ technicznych umo˝liwiajàcych obecnoÊç lub udzia∏ w dokonaniu tej czynnoÊci albo jej dokonanie na odleg∏oÊç.
Art. 11353. §1. Dor´czenie pism sàdowych osobom przebywajàcym w Polsce, którym przys∏uguje immunitet sàdowy lub egzekucyjny oraz innym
osobom przebywajàcym w budynkach lub pomieszczeniach korzystajàcych z nietykalnoÊci na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów mi´dzynarodowych, dokonuje si´ za poÊrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
§2. Przepis §1 stosuje si´ odpowiednio do dor´czania pism sàdowych obywatelom polskim przebywajàcym za granicà, którzy korzystajà z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego.
Art. 11354. § 1. Strona przebywajàca lub majàca siedzib´ za granicà, je˝eli
nie ustanowi∏a zamieszka∏ego w Polsce pe∏nomocnika do prowadzenia
sprawy, obowiàzana jest wskazaç adres do dor´czeƒ w Polsce.
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§ 2. W razie niewskazania adresu do dor´czeƒ, przeznaczone dla tej strony
pisma sàdowe pozostawia si´ w aktach sprawy ze skutkiem dor´czenia.
Stron´ nale˝y o tym pouczyç przy pierwszym dor´czeniu. Strona powinna
byç równie˝ pouczona o mo˝liwoÊci z∏o˝enia odpowiedzi na pismo wszczynajàce post´powanie lub wyjaÊnieƒ na piÊmie.”;
Art. 11355. Przepisy art. 1135 – 11354 stosuje si´ odpowiednio do wykonywania przez sàdy polskie innych czynnoÊci ni˝ przeprowadzanie dowodu
oraz do dor´czania pism pozasàdowych.”;
57) art. 1137 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1137. Sàd mo˝e zabezpieczyç dowód znajdujàcy si´ w Polsce, je˝eli
jest to potrzebne do dochodzenia roszczenia za granicà. Wniosek o zabezpieczenie dowodu sk∏ada si´ w sàdzie rejonowym, w którego okr´gu dowód
ma byç przeprowadzony. O terminie wyznaczonym do przeprowadzenia dowodu zawiadamia si´ wnioskodawc´, chyba ˝e zachodzi wypadek nie cierpiàcy zw∏oki. Poza tym stosuje si´ odpowiednio art. 310 oraz art. 312–314.”;
58) art. 1138 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1138. § 1. Zagraniczne dokumenty urz´dowe majà moc dowodowà na
równi z polskimi dokumentami urz´dowymi. Dokument dotyczàcy przeniesienia w∏asnoÊci nieruchomoÊci po∏o˝onej w Polsce powinien byç uwierzytelniony przez polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urzàd konsularny. To
samo dotyczy dokumentu, którego autentycznoÊci strona zaprzeczy∏a.
§ 2. Uwierzytelnienie powinno obejmowaç co najmniej stwierdzenie autentycznoÊci dokumentu i jego zgodnoÊci w zakresie formy z prawem miejsca
sporzàdzenia.”;
59) art. 1143 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1143. § 1. Sàd z urz´du stwierdza treÊç w∏aÊciwego prawa obcego.
Sàd mo˝e zwróciç si´ do Ministra SprawiedliwoÊci o udzielenie tekstu tego
prawa oraz o wyjaÊnienie obcej praktyki sàdowej.
§ 2. Sàd mo˝e zwróciç si´ do Ministra SprawiedliwoÊci równie˝ o udzielenie
informacji co do istnienia wzajemnoÊci w stosunkach z paƒstwem obcym.
§ 3. Celem stwierdzenia treÊci obcego prawa lub obcej praktyki sàdowej albo istnienia wzajemnoÊci sàd mo˝e zastosowaç tak˝e inne Êrodki, w tym zasi´gnàç opinii bieg∏ych.”
60) w cz´Êci czwartej w ksi´dze drugiej tytu∏ tytu∏u IX otrzymuje brzmienie:
„Uzasadnienie prawomocnych orzeczeƒ i wydawanie zaÊwiadczeƒ”;
61) po art. 1144 dodaje si´ art. 11441 w brzmieniu:
„Art. 11441. Je˝eli przepisy prawa wspólnotowego przewidujà wydanie zaÊwiadczenia na potrzeby uznania lub stwierdzenia wykonalnoÊci orzeczenia,
ugody lub innego tytu∏u egzekucyjnego w innym paƒstwie cz∏onkowskim
Unii Europejskiej, zaÊwiadczenie takie wystawia, stosujàc formularz okreÊlony we w∏aÊciwym przepisie prawa wspólnotowego, na wniosek zaintereso-
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wanego, przewodniczàcy w sàdzie, który wyda∏ orzeczenie albo zatwierdzi∏
ugod´ lub przed którym ugoda zosta∏a zawarta. W wypadku innych tytu∏ów
egzekucyjnych w∏aÊciwy do wystawienia zaÊwiadczenia jest przewodniczàcy w sàdzie rejonowym, w którego okr´gu tytu∏ zosta∏ sporzàdzony.”;
62) w cz´Êci czwartej w tytule ksi´gi trzeciej wyrazy „Ksi´ga trzecia. Orzeczenia sàdów zagranicznych i ugody zawarte przed takimi sàdami” zast´puje
si´ wyrazami „Ksi´ga czwarta. Uznanie i stwierdzenie wykonalnoÊci”;
63) w cz´Êci czwartej w ksi´dze trzeciej tytu∏ tytu∏u I otrzymuje brzmienie:
„Uznanie orzeczeƒ sàdów paƒstw obcych lub rozstrzygni´ç innych organów paƒstw obcych”;
64) art. 1145 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1145. Orzeczenia sàdów paƒstw obcych wydane w sprawach cywilnych podlegajà uznaniu z mocy prawa, chyba ˝e istniejà przeszkody okreÊlone w art. 1146.
65) art. 1146 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1146. § 1. Orzeczenie nie podlega uznaniu, je˝eli:
1) nie jest prawomocne w paƒstwie, w którym zosta∏o wydane;
2) zapad∏o w sprawie nale˝àcej do wy∏àcznej jurysdykcji sàdów polskich;
3) pozwanemu, który nie wda∏ si´ w spór co do istoty sprawy, nie dor´czono nale˝ycie i w czasie umo˝liwiajàcym podj´cie obrony pisma wszczynajàcego post´powanie;
4) strona w toku post´powania by∏a pozbawiona mo˝noÊci obrony;
5) sprawa o to samo roszczenie mi´dzy tymi samymi stronami zawis∏a
w Polsce wczeÊniej ni˝ przed sàdem paƒstwa obcego, bàdê te˝ zawis∏a
póêniej ni˝ przed sàdem paƒstwa obcego, lecz nie podniesiono zarzutu
zgodnie z art. 1098;
6) jest sprzeczne z wczeÊniejszym prawomocnym orzeczeniem sàdu polskiego albo wczeÊniejszym prawomocnym orzeczeniem sàdu paƒstwa
obcego, spe∏niajàcym przes∏anki jego uznania w Polsce, wydanymi
w sprawie o to samo roszczenie mi´dzy tymi samymi stronami;
7) uznanie by∏oby sprzeczne z podstawowymi zasadami porzàdku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porzàdku publicznego).
§ 2. Przeszkody okreÊlone w pkt 5 i 6 stosuje si´ odpowiednio do sprawy
zawis∏ej przed innym ni˝ sàd organem polskim lub organem paƒstwa obcego oraz do rozstrzygni´cia wydanego przez inny ni˝ sàd organ polski lub
organ paƒstwa obcego.
§ 3. Przepisów § 1 pkt 5 i 6 nie stosuje si´, gdy orzeczenie sàdu paƒstwa
obcego stwierdza, zgodnie z przepisami tego paƒstwa o jurysdykcji krajowej,
nabycie przez osob´ mieszkajàcà albo majàcà siedzib´ w Polsce mienia
spadkowego znajdujàcego si´ chwili Êmierci spadkodawcy na obszarze paƒstwa obcego.”;
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66) art. 1147 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1147. § 1. Osoba powo∏ujàca si´ na uznanie orzeczenia sàdu paƒstwa
obcego zobowiàzana jest przedstawiç:
1) urz´dowy odpis orzeczenia;
2) dokument stwierdzajàcy, ˝e orzeczenie jest prawomocne, chyba ˝e prawomocnoÊç orzeczenia wynika z jego treÊci;
3) uwierzytelniony przek∏ad na j´zyk polski dokumentów wymienionych
w pkt 1 i 2 oraz w § 2.
§ 2. Je˝eli orzeczenie wydane zosta∏o w post´powaniu, w którym pozwany
nie wda∏ si´ w spór co do istoty sprawy, nale˝y przedstawiç dokument stwierdzajàcy, ˝e pismo wszczynajàce post´powanie zosta∏o mu dor´czone.”;
67) art. 1148 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1148. § 1. Ka˝dy, kto ma w tym interes prawny, mo˝e wystàpiç do sàdu o ustalenie, ˝e orzeczenie sàdu paƒstwa obcego podlega albo nie podlega uznaniu.
§ 2. Do wniosku o ustalenie, ˝e orzeczenie sàdu paƒstwa obcego podlega
uznaniu nale˝y do∏àczyç dokumenty wymienione w art. 1147, a do wniosku
o ustalenie, ˝e orzeczenie nie podlega uznaniu urz´dowy odpis orzeczenia
wraz z jego uwierzytelnionym przek∏adem na j´zyk polski.”;
68) po art. 1148 dodaje si´ art. 11481 w brzmieniu:
„Art. 11481. § 1. Wniosek rozpoznaje w sk∏adzie jednego s´dziego sàd okr´gowy, który by∏by miejscowo w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy rozstrzygni´tej orzeczeniem sàdu paƒstwa obcego, lub w którego okr´gu znajduje si´ miejscowo
w∏aÊciwy sàd rejonowy, a w braku tej podstawy – Sàd Okr´gowy w Warszawie.
§ 2. W terminie dwóch tygodni od dor´czenia odpisu wniosku strona przeciwna mo˝e przedstawiç sàdowi stanowisko w sprawie. Sàd rozpoznaje
wniosek na posiedzeniu niejawnym.
§ 3. Na postanowienie sàdu okr´gowego w przedmiocie ustalenia przys∏uguje za˝alenie, a od postanowienia sàdu apelacyjnego – skarga kasacyjna;
mo˝na tak˝e ˝àdaç wznowienia post´powania, które zosta∏o zakoƒczone
prawomocnym postanowieniem w przedmiocie ustalenia.”;
69) art. 1149 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1149. Przepisy art. 170 i 400 stosuje si´ odpowiednio do prawomocnych postanowieƒ sàdu polskiego ustalajàcych, ˝e orzeczenia sàdu paƒstwa obcego orzekajàce rozwód lub uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa albo ustalajàce nieistnienie ma∏˝eƒstwa podlegajà uznaniu.”;
70) po art. 1149 dodaje si´ art. 11491 w brzmieniu:
„Art. 11491 Przepisy tytu∏u niniejszego stosuje si´ odpowiednio do rozstrzygni´ç innych organów paƒstw obcych wydanych w sprawach cywilnych.”;
71) w cz´Êci czwartej w ksi´dze trzeciej tytu∏ tytu∏u II otrzymuje brzmienie: „WykonalnoÊç orzeczeƒ sàdów paƒstw obcych lub rozstrzygni´ç innych orga-
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nów paƒstw obcych oraz ugód zawartych przed takimi sàdami i organami
lub przez nie zatwierdzonych”;
72) art. 1150 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1150. Orzeczenia sàdów paƒstw obcych w sprawach cywilnych, nadajàce si´ do wykonania w drodze egzekucji, stajà si´ tytu∏ami wykonawczymi po stwierdzeniu ich wykonalnoÊci przez sàd polski. Stwierdzenie wykonalnoÊci nast´puje, je˝eli orzeczenie jest wykonalne w paƒstwie, z którego
pochodzi oraz nie istniejà przeszkody okreÊlone w art. 1146 § 1 pkt 1-7.”;
73) art. 1151 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1151. § 1. Stwierdzenie wykonalnoÊci nast´puje na wniosek wierzyciela przez nadanie orzeczeniu sàdu paƒstwa obcego klauzuli wykonalnoÊci.
§ 2. Do wniosku o nadanie klauzuli wykonalnoÊci nale˝y do∏àczyç dokumenty wymienione w art. 1147, a ponadto dokument stwierdzajàcy, ˝e orzeczenie jest wykonalne w paƒstwie, z którego pochodzi, chyba ˝e wykonalnoÊç wynika z jego treÊci lub prawa tego paƒstwa.”;
74) po art. 1151 dodaje si´ art. 11511-11515 w brzmieniu:
„Art. 11511 § 1. O nadaniu klauzuli wykonalnoÊci orzeka w sk∏adzie jednego s´dziego sàd okr´gowy miejsca zamieszkania albo siedziby d∏u˝nika,
a w braku takiego sàdu – sàd okr´gowy, w którego okr´gu ma byç prowadzona egzekucja.
§ 2. W terminie dwóch tygodni od dnia dor´czenia odpisu wniosku d∏u˝nik
mo˝e przedstawiç stanowisko w sprawie. Sàd rozpoznaje wniosek na posiedzeniu niejawnym.
§ 3. Na postanowienie sàdu okr´gowego w przedmiocie nadania klauzuli
wykonalnoÊci s∏u˝y za˝alenie, a od postanowienia sàdu apelacyjnego –
skarga kasacyjna; mo˝na tak˝e ˝àdaç wznowienia post´powania zakoƒczonego prawomocnym postanowieniem w przedmiocie nadania klauzuli
wykonalnoÊci. Artyku∏u 795 § 2 nie stosuje si´.
Art. 11512 § 1. Egzekucja na podstawie orzeczenia sàdu paƒstwa obcego mo˝e byç wszcz´ta po uprawomocnieniu si´ postanowienia o nadaniu klauzuli
wykonalnoÊci. Do czasu up∏ywu terminu do wniesienia za˝alenia na postanowienie sàdu okr´gowego o nadaniu klauzuli wykonalnoÊci, a w razie wniesienia za˝alenia – do czasu jego rozpoznania przez sàd apelacyjny postanowienie to stanowi tytu∏ zabezpieczenia. Sposób zabezpieczenia okreÊla wierzyciel
we wniosku o dokonanie zabezpieczenia. Dla orzeczeƒ obejmujàcych roszczenia pieni´˝ne dopuszczalne sà wy∏àcznie rodzaje zabezpieczeƒ wymienione w art. 747. W razie potrzeby rodzaj zabezpieczenia mo˝e okreÊliç tak˝e sàd
okr´gowy w postanowieniu o nadaniu klauzuli wykonalnoÊci. Do zabezpieczenia tego art. 750-7526, art. 754 1, 755 i 757 stosuje si´ odpowiednio.
§ 2. Wykonanie zabezpieczenia, o którym mowa w § 1, sàd okr´gowy mo˝e uzale˝niç od z∏o˝enia przez wierzyciela kaucji. D∏u˝nikowi przys∏uguje
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pierwszeƒstwo zaspokojenia z kaucji z∏o˝onej przez wierzyciela przed
wszystkimi innymi wierzycielami wierzyciela.
§ 3. W razie oddalenia za˝alenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalnoÊci albo wydania postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalnoÊci sàd
apelacyjny mo˝e uzale˝niç wykonanie orzeczenia sàdu paƒstwa obcego od
z∏o˝enia stosownego zabezpieczenia przez wierzyciela. Sàd mo˝e, je˝eli na
skutek wykonania orzeczenia mog∏aby wyniknàç dla d∏u˝nika niepowetowana szkoda, wstrzymaç wykonanie orzeczenia do czasu up∏ywu terminu
do wniesienia skargi kasacyjnej, a w razie jej wniesienia – do czasu jej rozpoznania przez Sàd Najwy˝szy.
Art. 11513 W wypadkach, o których mowa w art. 840 § 1, podstawy powództwa o pozbawienie wykonalnoÊci orzeczenia sàdu paƒstwa obcego
zaopatrzonego w klauzul´ wykonalnoÊci nie mogà stanowiç zarzuty co do
przeszkód okreÊlonych w art. 1150.
Art. 11514 Przepisy art. 1150-11513 stosuje si´ odpowiednio do rozstrzygni´ç innych organów paƒstw obcych wydanych w sprawach cywilnych.”;
75) art. 1152 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1152. Ugody w sprawach cywilnych zawarte przed sàdami i innymi organami paƒstw obcych lub przez nie zatwierdzone stajà si´ tytu∏ami wykonawczymi po stwierdzeniu ich wykonalnoÊci, je˝eli sà one wykonalne
w paƒstwie pochodzenia i nie sà sprzeczne z podstawowymi zasadami porzàdku prawnego w Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porzàdku publicznego). Przepisy art. 1151-11514 stosuje si´ odpowiednio.”;
76) uchyla si´ art. 1153;
77) po art. 11532 dodaje si´ art. 11533 w brzmieniu:
„Art. 11533. Przepisów art. 1150-1152 nie stosuje si´.”;
(...)
Art. 2
W ustawie z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2004 r., Nr 161, poz. 1688) w art. 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wpisanie wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku w akcie
stanu cywilnego na podstawie orzeczenia sàdu paƒstwa obcego lub rozstrzygni´cia innego organu paƒstwa obcego nast´puje, je˝eli orzeczenie to
podlega uznaniu na podstawie przepisów kodeksu post´powania cywilnego lub innych w∏aÊciwych przepisów.”.
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