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ARTYKU¸Y
Tomasz Justyƒski

Wrongful conception, wrongful birth i wrongful life
w orzecznictwie sàdów polskich
1. Uwagi wprowadzajàce
Dramatyczny problem, wyra˝ajàcy si´ w pytaniu czy zawinione zmuszenie
kobiety do pocz´cia lub urodzenia dziecka mo˝e rodziç odpowiedzialnoÊç odszkodowawczà sprawcy (w tym w szczególnoÊci odpowiedzialnoÊç zwiàzanà
z kosztami utrzymania niechcianego dziecka) nie jest nowy dla prawników zagranicznych. Ju˝ w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku pojawi∏ si´ on
w Niemczech i USA, a nast´pnie stanà∏ na wokandach wielu innych krajów1.
Poczàtkowo chodzi∏o g∏ównie o skargi rodziców, którzy obawiajàc si´ urodzenia (lub ewentualnie pocz´cia) dziecka ci´˝ko upoÊledzonego, starali si´
temu przeciwdzia∏aç (wrongful birth). Nieco póêniej do sàdów zacz´∏y wp∏ywaç
sprawy okreÊlane dziÊ mianem wrongful conception (niechciane pocz´cie). Tutaj nie chodzi∏o ju˝ o niepo˝àdane pocz´cie lub urodzenie dziecka kalekiego.
Dziecko by∏o niechciane nie dlatego, ˝e upoÊledzone; celem by∏o unikni´cie
wszelkich obcià˝eƒ (w tym przede wszystkim ekonomicznych) zwiàzanych
z urodzeniem i wychowaniem dziecka. Trzecim typem spraw wià˝àcych si´
z odpowiedzialnoÊcià za pocz´cie albo urodzenie dziecka sà skargi wrongful
life. Nie chodzi tu jednak, jak przy dwóch poprzednich, o roszczenia rodziców,
ale o skarg´ samego ci´˝ko upoÊledzonego dziecka, które twierdzi, ˝e by∏oby
dla niego lepiej, gdyby si´ w ogóle nie urodzi∏o.
Sprawy wrongful conception, wrongful birth oraz wrongful life niedawno pojawi∏y si´ tak˝e przed sàdami polskimi i wywo∏a∏y, czego nale˝a∏o si´ spodziewaç,
niezwykle o˝ywionà dyskusj´ wÊród prawników i to nie tylko cywilistów. Jak mo˝na by∏o przewidywaç, podobnie jak w pierwszej fazie dyskusji zagranicznej, równie˝ w Polsce, bardzo szybko zarysowa∏y si´ dwa zasadniczo odmienne stanowiska. Spór ogniskuje si´ obecnie wokó∏ pryncypialnej kwestii charakteru prawnego przepisów przyznajàcych kobiecie mo˝liwoÊç przerwania cià˝y.
Przeciwnicy istnienia prawa podmiotowego do aborcji, mniej lub bardziej
zdecydowanie, negujà mo˝liwoÊç domagania si´ odszkodowania na pokrycie

1

Szeroko na ten temat: T. Justyƒski, Pocz´cie i urodzenie si´ dziecka jako êród∏o odpowiedzialnoÊci
cywilnej, Kraków 2003.

Rodzina i Prawo Nr 2 (5) 2007

5

Tomasz Justyƒski

kosztów utrzymania urodzonego „niechcianego” dziecka. Trudno przy tym
oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e prezentowana argumentacja cz´Êciej jest wyrazem
stanowczej dezaprobaty dla dopuszczalnoÊci aborcji w prawie polskim, ni˝
próbà jurydycznej konstatacji tego faktu. A przecie˝ aborcja jest równie˝ w Polsce, nawet jeÊli w bardzo wàskim zakresie, jednak dopuszczalna.
Na marginesie warto zwróciç uwag´ na istotnà dla dalszej dyskusji okolicznoÊç. Otó˝ postawiony na wst´pie problem b´dzie istnia∏ tak˝e wówczas, gdyby wbrew oczywistym przes∏ankom, chcieç przeczyç istnieniu prawa kobiety
do zadecydowania o przerwaniu cià˝y. DoÊwiadczenia sàdów zagranicznych
wskazujà, ˝e sprawy tego typu wcale nie rzadziej pojawiajà si´ w ogóle bez
zwiàzku z prawem do aborcji. Wiele orzeczeƒ zapada∏o przecie˝ na tle naruszenia prawa do antykoncepcji, prawa do prawid∏owej diagnozy prekoncepcyjnej, czy prawa do sterylizacji (w tym tak˝e dyskusyjnego na gruncie prawa polskiego prawa do tzw. sterylizacji dla wygody). Nawet zatem ca∏kowita eliminacja dopuszczalnoÊci aborcji z systemu prawa nie rozwiàza∏aby tytu∏owego problemu.
Celem dalszych rozwa˝aƒ b´dzie zebranie i uporzàdkowanie ciekawego
dorobku judykatury polskiej, przede wszystkim w zakresie roszczenia o pokrycie kosztów utrzymania niechcianego dziecka. To w∏aÊnie roszczenie budzi bowiem najwi´ksze kontrowersje w doktrynie.

2. Orzecznictwo sàdów polskich
Tytu∏owego problemu mo˝na doszukaç si´ w czterech orzeczeniach polskiego Sàdu Najwy˝szego.
Pierwsze, pochodzàce jeszcze z 1965 r.2, jest z nim stosunkowo luêno zwiàzane. Stan faktyczny rozpatrywanej wówczas sprawy w pe∏ni uprawnia∏ do postawienia zarzutu „zmuszenia” do urodzenia niechcianego dziecka oraz domagania si´ zwrotu kosztów jego utrzymania. U urodzonego dziecka stwierdzono
mianowicie rozszczep szcz´ki górnej i podniebienia. By∏y one nast´pstwem
nieprawid∏owego, niezgodnego z zasadami sztuki wykonania zabiegu aborcji,
któremu podda∏a si´ kobieta niechcàca mieç dzieci. Mianowicie lekarz usunà∏
tylko jeden p∏ód cià˝y bliêniaczej, uszkadzajàc drugi. Zarzut „zmuszenia
do urodzenia” nie zosta∏ jednak expressis verbis sformu∏owany. W szczególnoÊci matka nie domaga∏a si´ pokrycia kosztów utrzymania niechcianego dziecka. Poprzesta∏a jedynie na ˝àdaniu zadoÊçuczynienia za krzywd´. Natomiast
dziecko, które dozna∏o uszkodzeƒ w wyniku b∏´du lekarza przeprowadzajàcego zabieg aborcji, domaga∏o si´ odszkodowania z tytu∏u szkód doznanych
przed urodzeniem.
2

6

Wyrok SN z dnia 8 stycznia 1965 r., II CR/65, OSPiKA 1967, nr 9 z glosà A. Szpunara.
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Zawarte w uzasadnieniu wywody dotyczàce roszczeƒ matki sà niezwykle
oszcz´dne. Sàd ograniczy∏ si´ do stwierdzenia, z którym trzeba oczywiÊcie
w pe∏ni si´ zgodziç, ˝e „nie mo˝e ona dochodziç zadoÊçuczynienia z tytu∏u
uszkodzenia cia∏a lub rozstroju zdrowia jej ˝yjàcego dziecka, a jedynie z tytu∏u
w∏asnych cierpieƒ fizycznych i krzywdy moralnej, o ile takie nastàpi∏y w wyniku
czynu niedozwolonego sprawcy”. Stwierdzenie to, ze wzgl´du na jego ogólnikowoÊç, mo˝na interpretowaç jako niewykluczajàce przynajmniej pewnej cz´Êci roszczeƒ z tytu∏u wrongful conception. Wobec treÊci pozwu Sàd Najwy˝szy
zosta∏ niejako zwolniony od zastanawiania si´ nad istotà wrongful conception,
a wi´c nad dopuszczalnoÊcià roszczeƒ o pokrycie kosztów utrzymania „niechcianego” dziecka.
Z klasycznà skargà zwiàzanà z wrongful conception polskie sàdy zetkn´∏y
si´ znacznie póêniej. W precedensowym orzeczeniu z 21 listopada 2003 r.3
Sàd Najwy˝szy uzna∏, ˝e „bezprawne uniemo˝liwienie wykonania zabiegu
przerwania cià˝y – w sytuacji okreÊlonej w art. 4a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie p∏odu ludzkiego i warunkach
dopuszczalnoÊci przerywania cià˝y (Dz. U. Nr 17, poz. 78 ze zm.) – uprawnia
kobiet´ do dochodzenia wyrównania szkody wynik∏ej z tego zdarzenia”.
Orzeczenie zapad∏o na tle interesujàcego stanu faktycznego. Otó˝ powódka Ma∏gorzata A. zosta∏a w dniu 28 lipca 1996 r. zgwa∏cona. Sprawcy przest´pstwa nie wykryto. Natomiast pod koniec wrzeÊnia 1996 r. ginekolog potwierdzi∏
cià˝´ i okreÊli∏ jej zaawansowanie na 11 tygodni. Wystawi∏ równie˝ skierowanie
do Szpitala Miejskiego z zaleceniem usuni´cia cià˝y b´dàcej wynikiem przest´pstwa.
W Szpitalu, na podstawie przeprowadzonego badania USG, wiek p∏odu
b∏´dnie okreÊlono na 14 tygodni. Wobec rozbie˝noÊci prokurator powo∏a∏ bieg∏ego ginekologa, który mia∏ oceniç, czy cià˝a mog∏a byç wynikiem gwa∏tu dokonanego na powódce. Powódka nie stawi∏a si´ na badania (raz ze wzgl´du
na chorob´, drugi raz z powodu z∏ego samopoczucia) zatem do wydania zgody na zabieg nie dosz∏o i w dniu 30 kwietnia 1997 r. Ma∏gorzata A. urodzi∏a
zdrowego syna.
Powódka domaga∏a si´ od pozwanych (Skarbu Paƒstwa – wojewody, Szpitala Miejskiego oraz Gminy) kwoty 20 000 z∏ tytu∏em zadoÊçuczynienia za naruszenie jej dóbr osobistych oraz odszkodowania z tytu∏u utraconych zarobków w kwocie 15 000 z∏. Natomiast na rzecz ma∏oletniego syna za˝àda∏a zasàdzenia renty stanowiàcej równowartoÊç kosztów jego utrzymania (w kwocie 800 z∏ miesi´cznie).
Sàd Okr´gowy powództwo oddali∏. Po pierwsze, uzna∏ bowiem, ˝e legitymowanym biernie w tym procesie mo˝e byç jedynie Gmina, gdy˝ w 1996 r.
3

V CK 16/03, Monitor Prawniczy 2004, nr 10.
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Szpital Miejski, niemajàcy wówczas osobowoÊci prawnej, by∏ jednostkà bud˝etowà. Po drugie zaÊ, powództwo wobec Gminy uzna∏ za nieuzasadnione, gdy˝
zabieg aborcyjny nie móg∏ byç przeprowadzony bez prokuratorskiego potwierdzenia uzasadnionego podejrzenia, ˝e cià˝a powsta∏a w wyniku czynu zabronionego. Prokurator natomiast ustala t´ okolicznoÊç samodzielnie. Nie by∏ zatem zwiàzany rozpoznaniem dokonanym w Szpitalu Miejskim.
Z kolei Sàd Apelacyjny, inaczej ni˝ Sàd Okr´gowy, dopuÊci∏ wprawdzie istnienie zwiàzku przyczynowego mi´dzy nieprawid∏owym rozpoznaniem zaawansowania cià˝y w szpitalu a uniemo˝liwieniem uzyskania zaÊwiadczenia
prokuratorskiego, uzna∏ to jednak za okolicznoÊç pozbawionà znaczenia. Przes∏ankà odpowiedzialnoÊci deliktowej z art. 444-449 k. c. jest bowiem uszkodzenie cia∏a lub rozstrój zdrowia, urodzenie zaÊ dziecka nie jest obj´te tymi poj´ciami. Powódk´ obcià˝a wprawdzie obowiàzek alimentacyjny wobec syna, jednak˝e niemo˝noÊç uzyskania alimentów od ojca ma∏oletniego powoda nie daje podstaw do obcià˝enia tym obowiàzkiem pozwanej Gminy.
Rozpatrujàcy kasacj´ Sàd Najwy˝szy s∏usznie zajà∏ stanowisko, które
po d∏ugoletnich sporach zwyci´˝y∏o wsz´dzie tam, gdzie pojawi∏ si´ problem
wrongful conception. Uzna∏ mianowicie, ˝e naruszenie prawa kobiety do aborcji uprawnia jà do dochodzenia wyrównania szkody wynik∏ej z tego zdarzenia.
Wykluczy∏ natomiast roszczenia dziecka.
Z kolei w wyroku z dnia 13 paêdziernika 20054 Sàd Najwy˝szy postawiony
zosta∏ przed koniecznoÊcià rozstrzygni´cia sprawy nale˝àcej do kategorii
wrongful birth (powszechnie znanej jako „przypadek ∏om˝yƒski”). Orzeczenie
zapad∏o na tle typowego dla tej kategorii spraw stanu faktycznego.
Otó˝ powodowie (ma∏˝onkowie W.) z uwagi na powa˝ne kalectwo pierwszego
dziecka, a tak˝e problemy zdrowotne powódki i z∏à sytuacj´ materialnà wystrzegali si´ drugiej cià˝y. Na poczàtku marca 1999 r. okaza∏o si´ jednak, ˝e powódka
jest w cià˝y. Od lekarza poradni „K” otrzyma∏a wi´c skierowanie na konsultacj´
do P. ordynatora Oddzia∏u Ginekologii i Po∏o˝nictwa Szpitala w ¸. Ten zaÊ odmówi∏ stwierdzenia podstaw do przerwania cià˝y a tak˝e odmówi∏ uzasadnionemu
˝àdaniu powódki skierowania jej na specjalistyczne badania do poradni genetycznej. Uwa˝a∏ bowiem b∏´dnie, ˝e wyst´pujàca u pierwszego dziecka choroba
genetyczna (nieuleczalna ci´˝ka dysplazja kr´gos∏upowo-przynasadowa, objawiajàca si´ na zewnàtrz kar∏owatoÊcià i skróceniem koƒczyn) nie jest wskazaniem
ani do dokonania aborcji, ani do skierowania pacjentki na badania prenatalne.
We wrzeÊniu, podczas kolejnego badania USG zauwa˝ono nieprawid∏owoÊci mogàce wskazywaç na wyst´powanie tej samej choroby, która dotkn´∏a
pierwsze dziecko. Powódka dozna∏a szoku. Nie wyrazi∏a zgody na przeprowadzenie dalszych badaƒ ginekologicznych przez pozwanego lekarza P. Ten zaÊ
4
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IV CK 161/05, OSP 2006, nr 6, poz. 71.
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oÊwiadczy∏, i˝ nie ma mo˝liwoÊci przeprowadzenia badaƒ przez innego lekarza i wypisa∏ pacjentk´ z oddzia∏u. Nast´pnie lekarz poradni konsultacyjnej
w Bia∏ymstoku, ju˝ na podstawie wywiadu oceni∏, ˝e szanse urodzenia dziecka zdrowego wynoszà zaledwie 50%. Natomiast po wykonaniu badania USG
potwierdzi∏ istnienie wady p∏odu.
W dniu 27 paêdziernika 1999 r. w Szpitalu w Bia∏ymstoku powódka urodzi∏a córk´, u której, podobnie jak u jej pierwszego dziecka, wyst´puje ci´˝ka dysplazja kr´gos∏upowo-przynasadowa o pod∏o˝u genetycznym.
Sàd Najwy˝szy uzna∏, ˝e skoro ustawa o planowaniu rodziny przyznaje rodzicom prawo do Êwiadomego planowania rodziny, a kobiecie prawo do przerwania
cià˝y (m. in. z tzw. przyczyn eugenicznych), to prawa te nale˝y uznaç za prawa podmiotowe rodziców, których naruszenie rodzi odpowiedzialnoÊç odszkodowawczà.
W szczególnoÊci w sytuacji, gdy badania prenatalne lub inne przes∏anki medyczne
wskazujà na du˝e prawdopodobieƒstwo ci´˝kiego i nieodwracalnego upoÊledzenia
p∏odu rodzice majà prawo do Êwiadomego podj´cia decyzji, czy chcà i mogà obcià˝yç siebie i swojà rodzin´ skutkami urodzenia dziecka upoÊledzonego.
W nie mniejszym stopniu precedensowe jest równie˝ ostatnie z dotychczas zapad∏ych orzeczeƒ Sàdu Najwy˝szego i to mimo tego, ˝e chodzi∏o o spraw´ rozstrzyganà ju˝ wczeÊniej przez ten Sàd5. W uchwale z dnia 22 lutego 2006 r.6 Sàd
Najwy˝szy ponownie rozpatrywa∏ spraw´ Ma∏gorzaty A., która zmuszona zosta∏a
do urodzenia dziecka pochodzàcego z gwa∏tu. Tym razem roszczenie dotyczàce
pokrycia kosztów utrzymania dziecka zg∏oszone zosta∏o nie przez dziecko (co
wczeÊniej ju˝ Sàd Najwy˝szy uzna∏ za niew∏aÊciwe), ale przez matk´. Sàd zadecydowa∏, ˝e: „podmiot odpowiedzialny za bezprawne uniemo˝liwienie dokonania zabiegu przerwania cià˝y, b´dàcej nast´pstwem gwa∏tu, którego sprawca nie zosta∏
wykryty, ponosi koszty utrzymania dziecka w zakresie, w jakim matka nie jest w stanie zaspokoiç jego usprawiedliwionych potrzeb”. Nowe jest tu przede wszystkim
wyraêne potraktowanie równie˝ „zwyk∏ych” kosztów utrzymania dziecka (a wi´c
tych niewynikajàcych z ewentualnego kalectwa, gdy˝ w sprawie chodzi∏o przecie˝
o dziecko zdrowe) jako pozycji szkody. Przyj´ty zakres obowiàzku odszkodowawczego, o czym b´dzie jeszcze szeroko mowa, jest natomiast dyskusyjny.

3. Naruszone dobro prawne
Bez uszczerbku w dobrach prawnie chronionych nie mo˝e byç, co oczywiste, mowy o odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej. Dorobek polskiej judykatury dotyczàcy tej kwestii jest interesujàcy i wa˝ny, jakkolwiek trudno ju˝ dziÊ mówiç o ostatecznie ustalonym poglàdzie.

5
6

W orzeczeniu z 21 listopada 2003 r. (powo∏anym w przypisie nr 2).
III CZP 8/06, niepublikowane.
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Sàd Najwy˝szy, co w okolicznoÊciach rozstrzyganych dotychczas spraw
wydaje si´ usprawiedliwione, m.in. zawsze chodzi∏o przecie˝ o publiczny zak∏ad opieki zdrowotnej, koncentrowa∏ si´ na odpowiedzialnoÊci deliktowej,
a co za tym idzie poszukiwa∏ bezprawnoÊci zachowania sprawcy.
Warto w tym miejscu zasygnalizowaç, ˝e na ogó∏ zupe∏nie wystarczajàcà
podstaw´ odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej dawa∏ b´dzie w tego typu
sprawach kontrakt (a ÊciÊlej: jego naruszenie). W moim przekonaniu istnieje
on nie tylko w przypadku gabinetów prywatnych, ale równie˝ wówczas, gdy
us∏ug´ medycznà wykonuje publiczny zak∏ad opieki zdrowotnej7. Z koniecznoÊci nale˝y poprzestaç na zasygnalizowaniu tego zagadnienia, tym bardziej, ˝e
w ˝adnym z dotychczasowych rozstrzygni´ç Sàd Najwy˝szy nie odwo∏ywa∏ si´
do naruszenia kontraktu. Co ciekawe, inaczej by∏o w judykaturze zagranicznej,
która na ogó∏ poszukiwa∏a w∏aÊnie naruszenia kontraktu, a dopiero wówczas,
gdy (z ró˝nych zresztà powodów) okazywa∏o si´ to niewystarczajàce, odwo∏ywa∏a si´ do odpowiedzialnoÊci deliktowej. Rozwini´cie tej kwestii przekracza∏oby ramy opracowania8.
W wyroku z dnia 21 listopada 2003 r. Sàd Najwy˝szy odwo∏a∏ si´ do deliktowej podstawy roszczeƒ. Dostrzeg∏ jà mianowicie w prawie do aborcji. Zdaniem Sàdu Najwy˝szego, zmuszenie powódki do urodzenia dziecka pochodzàcego z przest´pstwa zgwa∏cenia stanowi∏o naruszenie jej dóbr osobistych.
Chodzi∏o mianowicie o rozumianà szeroko, majàcà oparcie konstytucyjne,
wolnoÊç. Prawem ka˝dego jest bowiem mo˝noÊç decydowania o swoim ˝yciu
osobistym (art. 47 Konstytucji RP). Sàd Najwy˝szy wspomnia∏ równie˝ o mo˝liwoÊci brania pod uwag´ prawa do planowania rodziny, wàtku tego jednak
nie rozwinà∏.
Stanowisko to w pe∏ni podzieli∏ Sàd Najwy˝szy w wyroku z dnia 13 paêdziernika 2005 r. argumentujàc, ˝e skoro ustawa z 1993 r. o planowaniu rodziny
przyznaje rodzicom prawo do Êwiadomego planowania rodziny, a kobiecie
prawo do przerwania cià˝y m.in. w sytuacji okreÊlonej w art. 4a ust. 1 pkt 2
z tzw. przyczyn genetycznych, to prawa te nale˝y uznaç za prawa podmiotowe, których naruszenie rodzi odpowiedzialnoÊç odszkodowawczà.
Szczególnie interesujàce oraz pog∏´bione w kontekÊcie poszukiwania bezprawnoÊci zachowania lekarza sà rozwa˝ania Sàdu Najwy˝szego zawarte
w ostatnim z dotychczas zapad∏ych orzeczeƒ (uchwa∏a z dnia 22 lutego 2006).
Potwierdzajàc istnienie (oraz naruszenie) prawa podmiotowego s∏u˝àcego kobiecie Sàd zmieni∏ w znacznym stopniu optyk´ przyj´tà w poprzednich rozstrzygni´ciach. Dotychczas dostrzegane naruszenie prawa do planowania ro7

8

Inaczej jest np. we Francji, gdzie pomi´dzy publicznym zak∏adem opieki zdrowotnej i pacjentem nie
powstaje stosunek o charakterze cywilnoprawnym, czego namacalnym wyrazem jest kognicja sàdów
administracyjnych w sporach pomi´dzy pacjentami a szpitalami.
Szerzej: T. Justyƒski, Wrongful conception w prawie polskim, PS 2005, nr 1, s. 40 i 41.
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dziny (stanowiàcego dobro osobiste kobiety) nie zosta∏o tu potwierdzone. Zamiast tego wskazane zosta∏o prawo kobiety do podj´cia Êwiadomej decyzji
co do przerwania cià˝y. Istotnie zmieni∏a si´ tak˝e konstrukcja jurydycznego
uzasadnienia tego prawa.
Otó˝ zdaniem Sàdu Najwy˝szego, bezprawnoÊç zachowania lekarza nie
wynika, jak to przyj´to w obu poprzednich orzeczeniach, z naruszenia art. 4a
ust. 1 ustawy o planowaniu rodziny. Ten bowiem nie konstytuuje s∏u˝àcego kobiecie prawa podmiotowego (dobra osobistego) do ˝àdania aborcji, a stanowi
jedynie konstrukcj´ zbli˝onà do kontratypu. OkolicznoÊci wskazane w tym
przepisie wià˝à si´ wprawdzie z wy∏àczeniem bezprawnoÊci, nie sà jednak
równoznaczne z uznaniem „prawa do aborcji” za dobro osobiste. BezprawnoÊç zachowania lekarza wynika natomiast przede wszystkim z naruszenia
art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej9,
(zgodnie z którym pacjent ma prawo m.in. do Êwiadczeƒ zdrowotnych obejmujàcych badanie i porad´ lekarskà) oraz z naruszenia art. 4 ustawy
z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty10, (nak∏adajàcego
na lekarza obowiàzek wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej
wiedzy medycznej, dost´pnymi mu metodami i Êrodkami zapobiegania, rozpoznania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz nale˝ytà
starannoÊcià). Skoro zaÊ celem obu tych norm jest umo˝liwienie kobiecie podj´cia Êwiadomej decyzji co do przerwania cià˝y, to zdaniem Sàdu Najwy˝szego, podmiot odpowiedzialny za bezprawne dzia∏anie lekarza mo˝e tylko odpowiadaç za pozbawienie tej mo˝liwoÊci.
Sàd Najwy˝szy, nawiàzujàc do stanowiska Trybuna∏u Konstytucyjnego wyra˝onego w orzeczeniu z dnia 28 maja 1997 (K 96/96) nie podzieli∏ te˝ poglàdu, w Êwietle którego prawo do aborcji jest elementem prawa do planowania
rodziny.
Rezygnacja z potwierdzenia naruszenia prawa do planowania rodziny nie
wydaje si´ s∏uszna. Prawo to nie sprowadza si´ bowiem, jak chce tego Sàd
Najwy˝szy, do aspektu pozytywnego (czyli prawa do urodzenia i wychowania
dziecka) oraz w aspekcie negatywnym wy∏àcznie do prawa do odmowy pocz´cia dziecka. Równie˝ w systemie prawa polskiego, podobnie zresztà jak
na ogó∏ za granicà, obejmuje ono ponadto, bez wàtpienia, (jakkolwiek w bardzo wàskim zakresie wyznaczonym przede wszystkim treÊcià art. 4a ust. 1
ustawy o planowaniu rodziny) tak˝e prawo do aborcji11. Trudno przecie˝ negowaç to, ˝e w razie spe∏nienia wszystkich przes∏anek ustawowych kobieta mo˝e ˝àdaç przeprowadzenia aborcji, na lekarzu zaÊ cià˝y obowiàzek wykonania zabiegu. Przys∏uguje jej zatem prawo podmiotowe, z którego pomocà osià9
10
11

Dz. U. Nr 91, poz. 468 ze zm.
Dz. U. z 2005 r., Nr 226, poz. 1943 ze zm.
OczywiÊcie granice tego prawa zosta∏y w ró˝nych systemach prawnych ró˝nie ukszta∏towane.
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gany jest przecie˝ efekt tak˝e (nawet je˝eli nie pierwszoplanowo) w zakresie
planowania rodziny.
Niczego nie zmienia tu spostrze˝enie, i˝ w pewnych sytuacjach lekarz mo˝e powo∏aç si´ na tzw. klauzul´ sumienia (art. 39 ustawy o zawodzie lekarza12)
i aborcji nie przeprowadziç. ˚e tak w∏aÊnie jest (tzn. ˝e na lekarzu cià˝y obowiàzek, a kobiecie s∏u˝y roszczenie) przekonujà trzy spostrze˝enia. Otó˝
po pierwsze, klauzula sumienia jest wyjàtkiem od regu∏y tworzàcej obowiàzek
przerwania cià˝y jeÊli za˝àda tego (w okreÊlonych okolicznoÊciach) kobieta.
Po drugie, z klauzuli tej lekarz mo˝e skorzystaç nie zawsze, ale jedynie wtedy,
gdy rzeczywiÊcie zaistnieje sytuacja konfliktu sumienia. A zatem wówczas, gdy
jego przekonania Êwiatopoglàdowe nie dadzà si´ pogodziç z aborcjà w konkretnym przypadku. Lekarz nie ma tu zatem pe∏nej swobody13. Konflikt sumienia musi rzeczywiÊcie wystàpiç aby móg∏ on „usprawiedliwiç” zwolnienie
z obowiàzku. Niedopuszczalna by∏aby zatem sytuacja, w której lekarz
„przed godz. 15-tà” odmawia przeprowadzenia aborcji, natomiast po tej godzinie, w ramach praktyki prywatnej, ch´tnie zabiegu si´ podejmuje. I po trzecie,
klauzula sumienia zosta∏a w prawie polskim tak skonstruowana, ˝e odmawiajàc przeprowadzenia zabiegu lekarz ma obowiàzek wskazaç pacjentce realnà
mo˝liwoÊç jego wykonania. Konstrukcja obowiàzku lekarza, a tym samym
roszczenia s∏u˝àcego pacjentce jest zatem ewidentna14.
Znaczenie przepisów zezwalajàcych na aborcj´ nie ogranicza si´ wi´c
do stworzenia niezb´dnego kontratypu. Dostrzega to, jak si´ wydaje, równie˝
Sàd Najwy˝szy, gdy pisze o jedynie zbli˝onym do kontratypu charakterze okolicznoÊci wskazanych w art. 4a ust. 1 ustawy o planowaniu rodziny. MyÊli tej
jednak nie rozwija. O ograniczeniu znaczenia tych przepisów wy∏àcznie do roli kontratypu mo˝na by ewentualnie mówiç, gdyby ustawa nie nak∏ada∏a
na okreÊlone podmioty obowiàzku aktywnej pomocy kobiecie jeszcze zanim
„czyn zostanie pope∏niony”, a jedynie ogranicza∏a si´ do tolerowania przeprowadzonej aborcji. Ale tak przecie˝ nie jest.
Trudno w tym miejscu nie zasygnalizowaç istotnej niespójnoÊci stanowiska
Sàdu Najwy˝szego zaprezentowanego w ostatnim orzeczeniu. Otó˝ z jednej
strony, Sàd zdaje si´ doÊç stanowczo negowaç byt prawa do aborcji (sprowadzajàc art. 4a ust. 1 ustawy o planowaniu rodziny do roli kontratypu) z drugiej
zaÊ, wyraênie wskazuje, ˝e lekarz mo˝e odpowiadaç (tylko) za uniemo˝liwienie
kobiecie podj´cia Êwiadomej decyzji co do przerwania cià˝y (i wywodzi to
z treÊci innych przepisów). Czyli jednak potwierdza istnienie prawa do aborcji,
12
13

14

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 28, poz. 152 ze zm.).
Odmiennie, nietrafnie W. Borysiak, którego zdaniem ka˝dy lekarz (zawsze) mo˝e uchyliç si´ od przeprowadzenia zabiegu (glosa do wyroku SN z dnia 13 paêdziernika 2005 r., IV CK 161/05, PiP 2006,
nr 7, s. 119).
Por. T. Justyƒski, glosa do wyroku SN z dnia 13 paêdziernika 2005 r., (IV CK 161/05), PiP 2006, nr 7,
s. 114.
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bo przecie˝ Êwiadomie zadecydowaç o przerwaniu cià˝y mo˝e tylko ten, komu
prawo do jej przerwania s∏u˝y. Mo˝na to wyt∏umaczyç chyba tylko w ten sposób, ˝e Sàd Najwy˝szy w rzeczywistoÊci nie neguje bytu prawa do aborcji a jedynie lokuje je poza treÊcià art. 4a ust. 1 ustawy o planowaniu rodziny.
OczywiÊcie mo˝na spieraç si´ co do tego, czy prawo do aborcji postrzegaç
jako element prawa do planowania rodziny (gdy˝ z pomocà aborcji osiàga si´
przecie˝ efekt w zakresie planowania rodziny), czy te˝, jak chce tego Sàd Najwy˝szy, nie (gdy˝ prawo do planowania rodziny obejmuje, obok aspektu pozytywnego, tylko prawo do powstrzymania si´ od pocz´cia dziecka, nie zaÊ unicestwienie pocz´tego ju˝ ˝ycia). Jednak trudno nie dostrzec tego, ˝e spór ten
pozbawiony by∏by praktycznej donios∏oÊci. W tym drugim przypadku nale˝a∏oby ewentualnie prawo do aborcji ujmowaç jako fragment zdecydowanie szerszego prawa jakim jest prawo do samostanowienia (lub wolnoÊç) albo te˝ przydaç mu pozycj´ ca∏kowicie samodzielnego uprawnienia.
Postrzeganie prawa do planowania rodziny jako obejmujàcego równie˝
aborcj´ mia∏oby jednak istotnà zalet´. Otó˝ umo˝liwia∏oby jednolite potraktowanie wszystkich skarg wrongful conception oraz wrongful birth jako zwiàzanych z naruszeniem tego w∏aÊnie prawa. Obecnie zaÊ (tj. przy wàskim uj´ciu
zaprezentowanym ostatnio przez Sàd Najwy˝szy) niektóre skargi, czemu nie
sposób zaprzeczyç, b´dà rezultatem naruszenia prawa do planowania rodziny15, dla innych zaÊ, trzeba b´dzie poszukiwaç odmiennego uzasadnienia (np.:
w prawie do samostanowienia, wolnoÊci, prawie do podj´cia Êwiadomej decyzji co do aborcji).

4. Koszty utrzymania jako szkoda w sprawach wrongful conception oraz wrongful birth
Zgodnie z powszechnym w kr´gu kultury chrzeÊcijaƒskiej przekonaniem
urodzenie si´ i egzystencja cz∏owieka nie mogà byç traktowane jako szkoda. To
doÊç oczywiste spostrze˝enie nie oznacza jeszcze, i˝ w zwiàzku z egzystencjà
dziecka nie powstaje szkoda majàtkowa w postaci kosztów jego utrzymania.
W tym zakresie wykszta∏ci∏y si´ w piÊmiennictwie zagranicznym dwa przeciwstawne stanowiska. W literaturze niemieckiej zosta∏y one nazwane teorià
jednolitoÊci (Ganzheitslehre albo Einheitslehre) oraz teorià rozdzielnoÊci
(Trennungslehre). Zwolennicy pierwszego poglàdu zdecydowanie zaprzeczajà,
jakoby koszty utrzymania niechcianego dziecka mog∏y stanowiç szkod´. Uzasadniajà to, z grubsza rzecz ujmujàc16, niemo˝noÊcià oddzielenia osoby dziec-

15

16

Chodzi∏oby tu np. o skargi zwiàzane z niew∏aÊciwà antykoncepcjà, które nie by∏y jeszcze przedmiotem rozstrzygni´ç sàdów polskich.
Szeroko: T. Justyƒski, Pocz´cie i urodzenie si´ dziecka…, s. 55 i n.
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ka od kosztów zwiàzanych z jego utrzymaniem. Z kolei w Êwietle stanowiska
drugiego (zdecydowanie obecnie dominujàcego w doktrynie, a tak˝e, co wa˝niejsze, powszechnie przyj´tego w judykaturze paƒstw, które zetkn´∏y si´ ju˝
z roszczeniami rodziców „dzieci niechcianych”) obcià˝enie rodziców ustawowym obowiàzkiem ponoszenia kosztów utrzymania w∏asnego „niechcianego”
dziecka stanowi szkod´. Dostrzeganie w kosztach utrzymania dziecka szkody
umo˝liwione zosta∏o dzi´ki rozró˝nieniu z jednej strony, pomi´dzy osobà
dziecka (jako szczególnà wartoÊcià) oraz kosztami utrzymania z drugiej17.
W orzeczeniu z 21 listopada 2003 r. polski Sàd Najwy˝szy nie by∏ jeszcze
zmuszony udzieliç wià˝àcej odpowiedzi w tej kwestii. Przesàdzi∏ jedynie generalnà zasad´, zgodnie z którà naruszenie prawa kobiety do aborcji rodzi odpowiedzialnoÊç odszkodowawczà. Z uzasadnienia orzeczenia wyczytaç jednak
mo˝na, ˝e Sàd zalicza koszty utrzymania dziecka do pozycji szkody. Negujàc
bowiem istnienie szkody po stronie dziecka, Sàd wskaza∏, i˝: „nie ma tu ani
uszkodzenia cia∏a, ani rozstroju zdrowia, a obcià˝enia alimentacyjne powsta∏e
po urodzeniu dziecka dotyczà innych osób”. Obcià˝enia alimentacyjne potraktowane zosta∏y zatem jako szkoda, tyle, ˝e doznana przez inne osoby.
W obu kolejnych orzeczeniach Sàd Najwy˝szy ju˝ bardzo wyraênie stanà∏
na gruncie teorii rozdzielnoÊci (Trennungstheorie). Expressis verbis wskaza∏, ˝e
w urodzeniu si´ dziecka nie mo˝na postrzegaç szkody, jednak obcià˝ajàce rodziców koszty utrzymania dziecka szkod´ takà stanowià.
W zagranicznej praktyce orzeczniczej nie mniejsze problemy od samego
przesàdzenia bytu szkody w postaci kosztów utrzymania dziecka wiàza∏y si´
z precyzyjnym okreÊleniem tego, co przez owe koszty nale˝y rozumieç. Czyli tego na czym szkoda ta w istocie polega. Wbrew pozorom sprawa nie jest prosta.
Wystarczy zwa˝yç na to, ˝e krzy˝ujà si´ tu dwa zasadniczo ró˝ne obszary prawne, a tak˝e dwie odmienne filozofie za nimi stojàce. Chodzi mianowicie o prawo
odpowiedzialnoÊci odszkodowawczej (którego naczelnym celem jest postawienie poszkodowanego tak, jak „sta∏by” gdyby zdarzenie sprawcze nie nastàpi∏o)
oraz prawo rodzinne z immanentnà mu regulacjà obowiàzku alimentacyjnego
(normujàce stosunki wewnàtrzrodzinne; nakierowane na mo˝liwie sprawiedliwy
podzia∏ dochodów rodzinnych). W tym uk∏adzie znalezienie w∏aÊciwego rozwiàzania nie jest rzeczà ∏atwà. Potwierdza to chocia˝by obserwacja, ˝e w piÊmiennictwie zagranicznym zarysowa∏o si´ ju˝ kilka (istotnie ró˝niàcych si´) konstrukcji, które majà problem rozwiàzywaç. Warto w tym miejscu przywo∏aç dwie, których przydatnoÊç na gruncie prawa polskiego wydaje si´ najwi´ksza18.
Jednym z proponowanych w piÊmiennictwie zagranicznym uj´ç jest rozwiàzanie konkretno-indywidualne albo mieszane (bo ∏àczàce elementy prawa odszkodowawczego i prawa rodzinnego). Najogólniej rzecz ujmujàc pole17
18

Stàd zresztà nazwy obu kierunków: teoria rozdzielnoÊci i teoria jednoÊci.
Na temat pozosta∏ych zob. T. Justyƒski, Pocz´cie i urodzenie si´ dziecka..., s. 114 i n.
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ga ono na ustaleniu zobowiàzaƒ alimentacyjnych poszkodowanych (na podstawie przepisów prawa rodzinnego) i „przeniesieniu” ich w drodze odszkodowawczej na sprawc´ szkody. Uzale˝nia ono wysokoÊç odszkodowania od okolicznoÊci konkretnej sprawy. Zatem w rodzinach lepiej sytuowanych b´dzie
ono wy˝sze, bo przecie˝ roszczenia alimentacyjne dziecka (uzale˝nione
od poziomu ˝ycia rodziców) sà tu wy˝sze19.
W istotnym stopniu odmienne podejÊcie prezentujà zwolennicy metody czysto odszkodowawczej. W tym uj´ciu rozró˝nia si´ mianowicie pomi´dzy obcià˝eniem ustawowym obowiàzkiem alimentacyjnym oraz faktycznie poniesionymi
wydatkami na dziecko (albo potrzebami dziecka lub te˝, jak ujmujà to inni, „przymusem” wydatków). Szkod´ stanowià jedynie te drugie. Z praktycznego punktu
widzenia „metoda czysto odszkodowawcza” nie jest mo˝liwa do przeprowadzenia. Teoretycznie nale˝a∏oby przecie˝ oceniaç zasadnoÊç ka˝dego, pojedynczego wydatku. Nawet jedynie comiesi´czne zasàdzanie odszkodowania by∏oby
niewykonalne. W efekcie zwolennicy tego stanowiska dochodzà do przekonania
o koniecznoÊci takiego, czy innego rycza∏towania odszkodowania. Wydatki sà tu
niejako „prognozowane” w oparciu o konkretny stan faktyczny.
Problem zarysowa∏ si´ ju˝ tak˝e w judykaturze polskiej. OczywiÊcie trudno
mówiç o definitywnym wyznaczeniu kierunku. Jednak w uchwale z dnia 22 lutego 2006 r. Sàd Najwy˝szy wyraênie zaproponowa∏ „metod´ czysto odszkodowawczà”. Uzna∏ bowiem, i˝ „potencjalnà szkodà nie mo˝e byç nieokreÊlony
co do wysokoÊci obowiàzek alimentacyjny, lecz niezb´dne wydatki faktycznie
poniesione na dziecko, których istnienie (powstanie) jest wysoce prawdopodobne w okolicznoÊciach sprawy”.

5. Ograniczona czy pe∏na odpowiedzialnoÊç sprawcy?
W kontekÊcie zakresu odpowiedzialnoÊci sprawcy nie mo˝na zapominaç
o tym, ˝e w prawie cywilnym (tak˝e polskim) zasadà jest pe∏na odpowiedzialnoÊç za szkod´. Ustawodawca formu∏uje jedynie wyjàtki od tej regu∏y. Z oczywistych powodów takiego wyjàtku dla spraw wrongful conception trudno dopatrzyç si´ w polskich ustawach. Mimo to w dwóch wa˝nych orzeczeniach Sàd
Najwy˝szy nie posunà∏ si´ do uznania pe∏nej odpowiedzialnoÊci sprawcy
za spowodowanie szkody w postaci kosztów utrzymania dziecka20.
W wyroku z dnia 13 paêdziernika 2005 r., w którym chodzi∏o o spraw´ wrongful birth, czyli urodzenie niechcianego, gdy˝ upoÊledzonego dziecka, Sàd dostrzeg∏ szkod´ jedynie w kosztach wynikajàcych z upoÊledzenia dziecka21.
19
20
21

Na temat niedoskona∏oÊci tego uj´cia patrz: ibidem, s. 116-117.
W pozosta∏ych nie by∏ zmuszony do rozwa˝enia tej sprawy.
Krytycznie do tego rodzaju ograniczenia odpowiedzialnoÊci sprawcy odnieÊli si´ glosatorzy: M. Nesterowicz (OSP 2006, z. 6, s. 335), T. Justyƒski (PiP 2006, z. 7, s. 115 i 116).
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Prima facie rozstrzygni´cie to mo˝e wydaç si´ s∏uszne. Utrzymanie dziecka
kalekiego kosztuje przecie˝ wi´cej ni˝ dziecka zdrowego. Zatem trudno oprzeç
si´ pokusie ograniczenia roszczeƒ odszkodowawczych rodziców dziecka w∏aÊnie do owej ró˝nicy. Pokusie tej ulega∏y wczeÊniej sàdy zagraniczne22. Nie
oparli si´ jej tak˝e niektórzy przedstawiciele doktryny zagranicznej23. Z czasem
jednak dostrze˝ono, ˝e poprawne dogmatycznie uzasadnienie takiego podejÊcia nie jest mo˝liwe. W szczególnoÊci nie da si´ go pogodziç z akceptacjà dla
istnienia szkody w postaci kosztów utrzymania dziecka.
Rozumowanie polskiego Sàdu Najwy˝szego przebiega nast´pujàco. Otó˝
gdyby p∏ód nie by∏ dotkni´ty wadami genetycznymi, i powodowie nie mieli prawa do przerwania cià˝y, musieliby ponosiç koszty utrzymania dziecka zdrowego. One zatem nie mogà stanowiç szkody.
Konstrukcja ta mo˝e wydaç si´ przekonujàca dopóki nie zastanowiç si´
nad tym w jaki sposób w prawie polskim ustala si´ wysokoÊç szkody. Otó˝,
zgodnie z powszechnie obecnie akceptowanà metodà dyferencyjnà, szkod´
stanowi ró˝nica pomi´dzy aktualnym stanem dobra naruszonego, a stanem
w którym znajdowa∏oby si´ ono, gdyby zdarzenie sprawcze nie mia∏o miejsca.
Ustalenie stanu aktualnego nie budzi oczywiÊcie wàtpliwoÊci. Sà nim istniejàce koszty utrzymania dziecka upoÊledzonego. Powstaje natomiast kardynalne
pytanie jaki to stan istnia∏by w tym zakresie wówczas, gdyby zdarzenie sprawcze nie mia∏o miejsca? Odpowiedê na to pytanie podwa˝a stanowisko zaj´te
przez Sàd Najwy˝szy. Otó˝ swe ustalenia Sàd odniós∏ do sytuacji urodzenia si´
dziecka zdrowego (czyli powstania odpowiednich kosztów jego utrzymania),
nast´pnie zaÊ oba te stany zbilansowa∏. Czy jednak rzeczywiÊcie w sprawach
wrongful birth punktem odniesienia mogà byç koszty utrzymania dziecka zdrowego? Otó˝, co dostrze˝ono ju˝ doÊç dawno w literaturze zagranicznej, nie24.
Jedynym punktem odniesienia dla ustalenia wysokoÊci szkody mo˝e byç nieistnienie dziecka. Taki bowiem stan istnia∏by gdyby zdarzenie sprawcze nie
mia∏o miejsca. Nie mo˝na przecie˝ nie dostrzegaç tego, ˝e zdarzeniem tym
jest nieprawid∏owe zachowanie si´ lekarza, który uniemo˝liwia (jak tu) aborcj´.
Gdyby lekarz zachowa∏ si´ prawid∏owo dziecka nie by∏oby. Sàd Najwy˝szy natomiast, owym zdarzeniem czyni uszkodzenie genetyczne p∏odu. Pisze przecie˝: „gdyby bowiem p∏ód nie by∏ dotkni´ty wadami genetycznymi…”. Takie
odniesienie by∏oby prawid∏owe na tle „klasycznych” ju˝, równie˝ dla judykatury polskiej, spraw prenatal injuries (ewentualnie preconception injuries). Czyli
spraw opierajàcych si´ na stawianym (na ogó∏ lekarzowi, lub personelowi medycznemu) zarzucie uszkodzenia p∏odu. W sprawach wrongful birth zarzut sta-

22
23
24

Szerzej T. Justyƒski, Pocz´cie i urodzenie si´ dziecka..., s. 214-216.
Ibidem.
Por. T. Justyƒski, op. cit., s. 215.
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wiany lekarzowi nie polega jednak na tym, ˝e uszkodzi∏ p∏ód. Chodzi wy∏àcznie o to, ˝e niejako zmusi∏ rodziców, aby wbrew ich woli obcià˝yli si´ utrzymaniem dziecka upoÊledzonego.
Z kolei w uchwale z dnia 22 lutego 2006 r., dotyczàcej sprawy wrongful conception, Sàd Najwy˝szy ograniczy∏ odpowiedzialnoÊç sprawcy dotyczàcà
kosztów utrzymania dziecka do tych usprawiedliwionych jego potrzeb, których nie jest w stanie zaspokoiç matka.
Równie˝ to stanowisko nie mo˝e byç uznane za poprawne. Przeciwko niemu przemawia przede wszystkim spostrze˝enie, ˝e polski ustawodawca, co
do zasady, nie uzale˝nia odszkodowania od sytuacji majàtkowej poszkodowanego. A przecie˝ stanowisko Sàdu Najwy˝szego prowadzi∏oby w konsekwencji do generalnego powiàzania tej odpowiedzialnoÊci z poziomem zamo˝noÊci poszkodowanej matki25. Trudno bowiem nie dostrzec tego, ˝e jeÊli
matka by∏aby w stanie zaspokoiç wszystkie usprawiedliwione potrzeby dziecka to sprawca, mimo wyrzàdzenia szkody (fakt jej wyrzàdzenia potwierdza
równie˝ Sàd Najwy˝szy) musia∏by zostaç od tej odpowiedzialnoÊci uwolniony. JeÊli zaÊ matka by∏aby w stanie pokryç wydatki zwiàzane z utrzymaniem
i wychowaniem tylko w cz´Êci, sprawca odpowiada∏by za szkod´ jedynie
w pozosta∏ej cz´Êci. Dopiero wtedy, gdy kobieta w ogóle nie by∏aby w stanie
ponosiç kosztów utrzymania dziecka, jego odpowiedzialnoÊç by∏aby pe∏na.
Sprawca szkody b´dzie mia∏ si´ zatem lepiej jeÊli „trafi” na kobiet´ zamo˝nà,
jego sytuacja b´dzie natomiast nie do pozazdroszczenia, gdy oka˝e si´, ˝e
kobieta jest biedna. To nadmiernie socjalne podejÊcie przebija si´ tak˝e
w u˝ytym przez Sàd Najwy˝szy sformu∏owaniu, zgodnie z którym przypisanie
sprawcy odpowiedzialnoÊci za szkod´ ma prowadziç do udzielenia matce
wsparcia. Jednak warto pami´taç, ˝e celem prawa odszkodowawczego nie
jest udzielanie komukolwiek wsparcia. To mog∏oby byç przedmiotem prawa
socjalnego. Tutaj natomiast chodzi wy∏àcznie o naprawienie wyrzàdzonej
szkody, a wi´c oddanie kobiecie tego, co jej si´ nale˝y w Êwietle zasad prawa odszkodowawczego.
W uzasadnieniu tego˝ orzeczenia Sàd Najwy˝szy próbowa∏ wesprzeç t´ tez´ dodatkowymi argumentami. W istocie rzeczy zamiast tego stworzy∏ alternatywny poglàd majàcy uzasadniaç innego rodzaju zaw´˝enie odpowiedzialnoÊci sprawcy zwiàzanej z kosztami utrzymania dziecka. Otó˝ Sàd uzna∏, ˝e skoro matka podejmuje decyzj´ o zatrzymaniu dziecka to godzi si´ na ponoszenie kosztów jego utrzymania. W przekonaniu Sàdu wydatki „niechciane”
przed urodzeniem dziecka stajà si´ z chwilà jego urodzenia kosztami „chcianymi”. A skoro tak, to w tym zakresie nie mo˝e byç mowy o szkodzie. Szkodà

25

Co oczywiste „indywidualne” miarkowanie odszkodowania przewidziane w art. 440 k. c. nie znajduje tu zastosowania, ale te˝ SN nie próbowa∏ odwo∏ywaç si´ do tego przepisu.
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jest bowiem uszczerbek w dobrach lub interesach prawnie chronionych poniesiony wbrew woli poszkodowanego26.
Równie˝ tego rodzaju ograniczenia nie sposób zaakceptowaç. Przecie˝
tak˝e po urodzeniu dziecka kobieta wcale nie chce wydatków zwiàzanych
z jego utrzymaniem. Zatem nie stajà si´ one „dobrowolne”. Postawiona przed dramatycznym wyborem: zatrzymaç, czy oddaç dziecko, matka zatrzymuje je, przez co zostaje „wp´dzona” w koniecznoÊç czynienia wydatków. Jak bowiem ju˝ dawno s∏usznie zauwa˝ono w literaturze zagranicznej,
nie mo˝na oczekiwaç od matki aby odda∏a w∏asne dziecko obcym osobom,
nawet jeÊli w ten sposób w pe∏ni unikn´∏aby obcià˝eƒ ekonomicznych. Zatrzymanie dziecka jako urzeczywistnienie najwy˝szych wartoÊci nie mo˝e
byç traktowane w kategoriach egoistycznej ch´ci posiadania, która by∏aby
nie do pogodzenia ze zg∏aszanymi jednoczeÊnie roszczeniami odszkodowawczymi. Brak gotowoÊci do oddania dziecka do adopcji jest zachowaniem
po˝àdanym spo∏ecznie i nie stanowi okolicznoÊci pozbawiajàcej (nawet
w cz´Êci) prawa do odszkodowania27. S∏usznie w literaturze zagranicznej
zwraca si´ równie˝ uwag´ na to, ˝e oddanie dziecka do adopcji nie tworzy
w ˝adnym razie sytuacji identycznej z tà, która istnia∏aby gdyby dziecko
w ogóle si´ nie urodzi∏o28. Nie mo˝na te˝ zapominaç o tym, ˝e w sprawach
wrongful conception, w których zawsze chodzi o tzw. dziecko „niechciane”,
na ogó∏ nie chodzi o dziecko „niekochane”. Matka ma naturalne prawo i swoisty przymus moralny zatrzymania dziecka. Ona nie chce wydatków (zwiàzanych z kosztami utrzymania) i ich nie akceptuje, ale „musi” zatrzymaç dziecko. Wprawdzie zatem czyni wydatki, jednak nie robi tego wcale dobrowolnie
w znaczeniu uchylajàcym byt szkody. To one w∏aÊnie sà szkodà. Kobieta
akceptuje jedynie dziecko, nie zaÊ wydatki. Takie rozdzielne traktowanie
z jednej strony dziecka (jako najwy˝szej wartoÊci) i kosztów jego utrzymania
z drugiej, umo˝liwia przecie˝ w ogóle postrzeganie szkody w tych˝e kosztach (Trennungstheorie). Akceptuje to expressis verbis równie˝ Sàd Najwy˝szy, piszàc m. in.: „czym innym jest urodzenie dziecka, a czym innym szkoda w postaci obowiàzku ponoszenia kosztów utrzymania dziecka”. Nie wyciàga jednak z tego spostrze˝enia konsekwentnie wniosków. Skoro jednak
raz rozdzielone zosta∏y koszty utrzymania dziecka od samego dziecka, to nale˝y bezwzgl´dnie o zabiegu tym pami´taç. Zupe∏nie oczywista jest zatem
26

27

28

Gwoli Êcis∏oÊci nale˝y zwróciç uwag´ na to, ˝e Sàd Najwy˝szy wcale nie twierdzi, ˝e matka zatrzymujàca dziecko akceptuje tym samym wszystkie koszty jego utrzymania. Jednak formu∏a, którà pos∏uguje si´ Sàd jest doÊç niejasna a przy tym okolicznoÊç ta jest bez znaczenia dla dalszego wywodu. Zostanie zatem pomini´ta. Szeroko wàtek ten rozwija T. Justyƒski w glosie do uchwa∏y z 22 lutego 2006 r. (OSP w druku).
Por. np. H-J. Mertens, Ein Kind als Schadensfall? FamRZ 1969, s. 251. Podobnie SN w wyroku
z dnia 21 listopada 2003.
Por. K. Waibl, Kindesunterhalt als Schaden, München 1987, s. 171.
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akceptacja bytu dziecka przy jednoczesnym braku zgody na ponoszenie
kosztów jego utrzymania29.
Problem dobrowolnoÊci pewnych wydatków powstaje oczywiÊcie, ale
w zdecydowanie innej konfiguracji. Otó˝, co zauwa˝ono ju˝ dawno w judykaturze i piÊmiennictwie zagranicznym30, wydatki na dziecko „nie znajà granic”.
Nies∏uszne i niedopuszczalne by∏oby zatem zezwolenie na nieograniczony luksus kosztem sprawcy. W sprawach tego rodzaju konieczne jest zatem oddzielenie w jakiÊ sposób „sfery szkody” od „sfery prywatnej” (tj. rzeczywiÊcie dobrowolnej) rodziców. W tym miejscu nale˝y poprzestaç na stwierdzeniu, ˝e
za wchodzàce do „sfery szkody” (obcià˝ajàcej sprawc´) uznawane sà na ogó∏
zwyk∏e wydatki zwiàzane z utrzymaniem dziecka, natomiast do „sfery prywatnej” (obcià˝ajàcej wy∏àcznie rodziców) wydatki luksusowe31. Rozwijanie tego
wàtku przekracza ramy opracowania32. ¸atwo dostrzec, ˝e podzia∏ „sfer” zaproponowany przez Sàd Najwy˝szy nie ma nic wspólnego z tym wypracowanym
w judykaturze zagranicznej.

6. Skarga upoÊledzonego dziecka (wrongful life)
Termin wrongful life pochodzi z literatury, a przede wszystkim z judykatury
amerykaƒskiej. Po raz pierwszy u˝y∏ go sàd w Illinois w 1963 r. jako przeciwstawienie do funkcjonujàcego w amerykaƒskim j´zyku prawniczym okreÊlenia
wrongful death (bezprawne spowodowanie Êmierci) na oznaczenie skargi
dziecka zwiàzanej z niedozwolonym spowodowaniem jego urodzenia si´ (˝ycia) w stanie pokrzywdzenia.
W procesach wrongful life lekarzowi nie przypisuje si´ odpowiedzialnoÊci
zwiàzanej z „uszkodzeniem” dziecka. Chodzi natomiast o odpowiedzialnoÊç
za to, ˝e dziecko mimo istniejàcych defektów urodzi∏o si´ i cierpi, a urodzenie
to mia∏o miejsce ze wzgl´du na niew∏aÊciwe post´powanie lekarza.
Skargi wrongful life sà w judykaturze zagranicznej oddalane. Najcz´Êciej
obecnie wskazywanà przyczynà, dla której roszczenie dziecka musi byç oddalone jest brak szkody. ˚ycie bowiem (nawet z ci´˝kim upoÊledzeniem) jest
w ka˝dym przypadku cenniejsze od pustki nieistnienia. Ewentualnie wskazuje
si´ na niemo˝noÊç oszacowania wysokoÊci szkody. Na przyk∏ad Sàd Apelacyj29

30

31
32

Na marginesie warto zwróciç uwag´ na to, ˝e wyjàtkowo mo˝liwe by∏oby przyj´cie akceptacji równie˝ kosztów utrzymania dziecka. W judykaturze zagranicznej wskazuje si´ na przypadki nag∏ej
Êmierci posiadanych przez rodziców dzieci, w wyniku czego niechciane i nieoczekiwane, ze wzgl´du
na brak mo˝liwoÊci pokrycia kosztów utrzymania, dziecko staje si´ chciane i oczekiwane wraz z kosztami z tego wynikajàcymi. Ibidem, s. 112.
Por. np. H-J. Mertens, Der Begriff des Vermögensschadens im Bürgerlichen Recht, Stuttgart 1967,
s. 181.
OczywiÊcie w uj´ciu subiektywnym, uwzgl´dniajàcym poziom ˝ycia poszkodowanych rodziców.
Szeroko: T. Justyƒski, Pocz´cie i urodzenie si´ dziecka…, s. 118, 119.
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ny w Nowym Jorku w sprawie Becker v. Schwartz stwierdzi∏, ˝e to, czy lepiej
jest nie byç w ogóle urodzonym, czy byç urodzonym z powa˝nymi wadami,
jest tajemnicà, którà nale˝y pozostawiç filozofom i teologom.
Tym bardziej zaskakujàce na tym tle sà dwa orzeczenia sàdów polskich.
Chodzi mianowicie o wyroki Sàdu Okr´gowego i Sàdu Apelacyjnego w Bia∏ymstoku w tzw. „sprawie ∏om˝yƒskiej”. Oba sàdy zaj´∏y nieoczekiwane stanowisko, zgodnie z którym za poszkodowanego nale˝y uznaç dziecko urodzone
z upoÊledzeniem, nie zaÊ rodziców, którzy zg∏osili roszczenie. Rodzice nie zostali uznani za czynnie legitymowanych do dochodzenia roszczeƒ odszkodowawczych, nawet jeÊli ponoszà zwi´kszone koszty utrzymania upoÊledzonego
dziecka. W ten sposób oba sàdy uzna∏y zatem dopuszczalnoÊç skargi wrongful life.
Argumentacji tej zdecydowanie nie podziela Sàd Najwy˝szy. Otó˝ rozpoznajàc kasacj´ od wspomnianego wyroku Sàdu Apelacyjnego w Bia∏ymstoku Sàd Najwy˝szy s∏usznie stanà∏ na gruncie skargi wrongful birth i uchyli∏
wyrok do ponownego rozpoznania w tej cz´Êci. Przesàdzi∏ bowiem, ˝e to wy∏àcznie rodzice majà legitymacj´ czynnà w procesie, nie s∏u˝y ona natomiast
dziecku.
Na marginesie warto równie˝ wspomnieç o wczeÊniejszym oddaleniu przez
Sàd Najwy˝szy tak˝e skargi dziecka zdrowego pokrzywdzonego swym niechcianym urodzeniem (zaliczanej do wrongful life sensu largo)33. Sàd s∏usznie
przyjà∏, ˝e zdrowo urodzonemu dziecku nie mogà s∏u˝yç roszczenia tylko z tego tytu∏u, ˝e istnieje. Zdrowe dziecko nie mo˝e zatem domagaç si´ pokrycia
kosztów swego utrzymania. Nie ma tu bowiem „ani uszkodzenia cia∏a, ani rozstroju zdrowia, a obcià˝enia alimentacyjne powsta∏e po urodzeniu dziecka dotyczà innych osób”. Poglàd taki jest powszechny zarówno w judykaturze, jak
i piÊmiennictwie zagranicznym.

7. Na koniec jeszcze jedno spostrze˝enie. Otó˝ w pe∏ni podzieliç nale˝y
poglàd Sàdu Najwy˝szego co do potrzeby ustawowego uregulowania tego
niezwykle kontrowersyjnego z moralnego punktu widzenia oraz z∏o˝onego jurydycznie zagadnienia. Oczywiste wydaje si´ stwierdzenie, ˝e brak w∏aÊciwej
starannoÊci przy Êwiadczeniu us∏ug medycznych prowadzàcy w konsekwencji
do uniemo˝liwienia kobiecie zadecydowania o pocz´ciu bàdê urodzeniu dziecka nie mo˝e pozostaç bez sankcji odszkodowawczej. Konsekwencje niestarannego zachowania sprawcy nie mogà przecie˝ obcià˝aç wy∏àcznie rodziców.
Moralna dwuznacznoÊç procesów odszkodowawczych oraz w szczególnoÊci
ich przewlek∏oÊç a tak˝e powa˝ne finansowe obcià˝enie podmiotów Êwiadczàcych us∏ugi (ewentualnie ubezpieczycieli) sk∏aniajà do poszukiwania nowych
33

W wyroku SN z dnia 21 listopada 2003 r. (powo∏anym w przypisie nr 2).
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rozwiàzaƒ. Mog∏oby nim byç np. przej´cie przez paƒstwo kosztów utrzymania
dziecka (poprzez stworzenie – jak we Francji – odpowiedniego funduszu) lub
wprowadzenie jakiegoÊ modelu ubezpieczeniowego (np. na wzór skandynawski lub nowozelandzki). Ustawowe uregulowanie tej kwestii mia∏oby i t´ zalet´,
˝e pozwala∏oby na ewentualne ograniczenie wysokoÊci „odszkodowaƒ” czego
de lege lata zrobiç si´ nie da.
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OdpowiedzialnoÊç majàtkiem wspólnym za zobowiàzania
jednego z ma∏˝onków
Uwagi wst´pne
Ustawà z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych ustaw1, (wesz∏a w ˝ycie 20 stycznia 2005 r.),
zmieniono m.in. przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego2 w zakresie ma∏˝eƒskich ustrojów majàtkowych oraz przepisy Kodeksu post´powania cywilnego, w cz´Êci dotyczàcej post´powania o nadanie klauzuli wykonalnoÊci przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika.
Prace nad nowelizacjà k. r. o., podj´te zosta∏y w roku 1998, przez Komisj´
Kodyfikacyjnà Prawa Cywilnego, dzia∏ajàcà przy Ministrze SprawiedliwoÊci,
a ich celem by∏o takie zreformowanie ma∏˝eƒskiego prawa majàtkowego, by
odpowiada∏o ono aktualnie panujàcym warunkom gospodarki rynkowej3. Chodzi∏o przy tym zarówno o zapewnienie nale˝ytej ochrony dla interesów majàtkowych rodziny, jak i o w∏aÊciwe ukszta∏towanie stosunków ma∏˝onków z osobami trzecimi; przede wszystkim z wierzycielami. Komisja Kodyfikacyjna debatowa∏a tak˝e nad wyborem ustawowego ustroju majàtkowego ma∏˝onków.
Ostatecznie pozostano jednak przy ustroju wspólnoÊci majàtkowej ma∏˝eƒskiej, jako ustroju ustawowym, argumentujàc, i˝ ustrój ten lepiej ni˝ ustrój rozdzielnoÊci z rozliczeniem dorobku chroni interesy ma∏˝onka s∏abszego, tj. niezarobkujàcego, albo osiàgajàcego dochody mniejsze ni˝ drugi ma∏˝onek.
Ustawodawca nie zdecydowa∏ si´ zatem na wprowadzenie ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej z obowiàzkiem rozliczenia dorobku i wyrównania w nim udzia∏ów w momencie ustania tego ustroju, na wzór prawa niemieckiego czy szwajcarskiego i na powrót tym samym do ustroju jaki w Polsce obowiàzywa∏ do roku 1950, na podstawie dekretu Prawo ma∏˝eƒskie majàtkowe z dnia 29 maja 1949 r.4 W uzasadnieniu projektu noweli czerwcowej wskazano natomiast, i˝
1
2
3

4

Dz. U. Nr 162, poz. 1691, dalej jako nowela czerwcowa.
Dalej jako k. r. o.
Szerzej na ten temat: M. Sychowicz, Stosunki majàtkowe ∏àczàce ma∏˝onków w Êwietle nowych
uregulowaƒ Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, Rodzina i Prawo 1/2006, s. 7.
T. Smyczyƒski, Reforma ma∏˝eƒskiego prawa majàtkowego, Monitor Prawniczy 18/2004, s. 827.
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ustrój majàtkowej ma∏˝eƒskiej wspólnoÊci ustawowej, wyst´pujàcy m.in. we
Francji, W∏oszech, czy w Holandii:,, funkcjonujàc w warunkach gospodarki rynkowej, nie os∏abia pewnoÊci i szybkoÊci obrotu, nie ogranicza autonomii prywatnej i swobody dzia∏ania ma∏˝onków, zw∏aszcza w sferze gospodarczej”5.

Unormowania wprowadzone w artykule 41 k. r. o.
Powo∏ywana nowela czerwcowa w sposób radykalny zmieni∏a zasady odpowiedzialnoÊci majàtkiem wspólnym za zobowiàzania zaciàgni´te przez jednego z ma∏˝onków. Na podkreÊlenie zas∏uguje przy tym fakt, i˝ brzmienie art. 41 k. r. o., zmienia∏o si´ pod wp∏ywem kolejnych nowelizacji prawa rodzinnego i opiekuƒczego,
dajàc tym samym wyraz tendencji przechodzenia od pe∏nej odpowiedzialnoÊci
majàtkiem wspólnym za zobowiàzania zaciàgni´te przez jednego z ma∏˝onków
w czasie trwania wspólnoÊci ustawowej do uzale˝nienia tej odpowiedzialnoÊci
od zgody drugiego ma∏˝onka na zaciàgni´cie zobowiàzania. Artyku∏ 41 zawarty
w ustawie z 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuƒczy6, w swym pierwotnym
brzmieniu, stanowi∏, ˝e zaspokojenia z majàtku wspólnego ma∏˝onków mo˝e ˝àdaç tak˝e wierzyciel, którego d∏u˝nikiem jest tylko jeden z ma∏˝onków. Przepis ten
nie przewidywa∏ natomiast ˝adnych uregulowaƒ pozwalajàcych na wy∏àczenie lub
ograniczenie odpowiedzialnoÊci majàtkiem wspólnym ma∏˝onków. Ograniczenie
odpowiedzialnoÊci do majàtku odr´bnego ma∏˝onka – d∏u˝nika oraz do niektórych
tylko sk∏adników majàtku wspólnego, art. 41 § 2 k. r. o., odnosi∏ jedynie do wierzytelnoÊci powsta∏ych przed powstaniem wspólnoÊci ustawowej oraz do tych wierzytelnoÊci, które dotyczy∏y majàtku odr´bnego ma∏˝onka – d∏u˝nika.
Taka regulacja art. 41 k. r. o., dajàca wierzycielowi bez ˝adnych ograniczeƒ,
prawo do zaspokojenia z majàtku wspólnego i nie pozwalajàca na wy∏àczenie
lub ograniczenie odpowiedzialnoÊci majàtkiem wspólnym w sytuacjach, w których przemawia za tym wzglàd na dobro rodziny (wzgl´dy s∏usznoÊci), wywo∏ywa∏a w doktrynie bardzo powa˝ne zastrze˝enia i g∏osy krytyki. Tak˝e Sàd Najwy˝szy w uchwale pe∏nego sk∏adu Izby Cywilnej Sàdu Najwy˝szego, z dnia
9 czerwca 1976 r.7, wskaza∏, i˝:,, Wprowadzajàc jako ustawowy ustrój majàtkowy ma∏˝eƒski wspólnoÊç dorobku, ustawodawca mia∏ na celu umocnienie rodziny i zapewnienie jej ustabilizowanej bazy materialnej. (…) Przy ocenie zakresu odpowiedzialnoÊci majàtkiem wspólnym za d∏ugi jednego z ma∏˝onków
zachodzi niekiedy sprzecznoÊç mi´dzy postulatem ochrony rodziny a interesem wierzyciela. Przyznanie wierzycielowi bez ˝adnych ograniczeƒ prawa
do zaspokojenia z majàtku wspólnego mo˝e doprowadziç rodzin´ do niemo˝noÊci zaspokojenia podstawowych jej potrzeb.”
5
6
7

Uzasadnienie projektu ustawy, dost´pne w druku nr 1566 Sejmu RP.
Dz. U. Nr 9, poz. 59, z póên. zm.
III CZP 46/75, OSNCP 1976, Nr 9, poz. 184 – pkt. III. 1.
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Z uwagi na krytycznà ocen´ funkcjonowania w praktyce nieograniczonego
prawa wierzyciela do ˝àdania zaspokojenia z majàtku wspólnego ma∏˝onków,
ustawà z dnia 19 grudnia 1975 r., o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuƒczy8, znowelizowano art. 41 k. r. o., dodajàc w paragrafie 3 tego artyku∏u zapis,
zgodnie z którym sàdowi przyznano uprawnienie do ograniczania bàdê wy∏àczania mo˝liwoÊci zaspokojenia si´ wierzyciela jednego z ma∏˝onków z majàtku wspólnego ma∏˝onków. Opisane powy˝ej uprawnienie sàdu odnosi∏o si´
do takich sytuacji, w których ze wzgl´du na charakter wierzytelnoÊci lub stopieƒ przyczynienia si´ ma∏˝onka b´dàcego d∏u˝nikiem do powstania majàtku
wspólnego, zaspokojenie wierzyciela z majàtku wspólnego ma∏˝onków by∏oby
sprzeczne z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego. Stosownie do nowelizacji prawa materialnego, zmieniono tak˝e przepisy proceduralne. W art. 787 § 2 Kodeksu post´powania cywilnego, ustawodawca przewidzia∏ mianowicie, i˝
w post´powaniu o nadanie klauzuli wykonalnoÊci przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika, sàd na wniosek tego ma∏˝onka, b´dzie orzeka∏ tak˝e o ograniczeniu lub
wy∏àczeniu mo˝liwoÊci zaspokojenia si´ wierzyciela z majàtku wspólnego ma∏˝onków.
A zatem zgodnie z postulatami g∏oszonymi w doktrynie i w orzecznictwie,
ograniczono mo˝liwoÊç zaspokojenia si´ wierzyciela z majàtku wspólnego
ma∏˝onków w sytuacji, gdy przemawia∏y za tym wzgl´dy s∏usznoÊci. Jak podnoszono w literaturze mankamentem tego rozwiàzania by∏o znaczne wyd∏u˝enie post´powania klauzulowego, a co za tym idzie, opóênienie wszcz´cia i skutecznego prowadzenia post´powania egzekucyjnego9.
Nowelà czerwcowà ustawodawca dokona∏ zasadniczego zwrotu w sferze
odpowiedzialnoÊci majàtkiem wspólnym za zobowiàzania zaciàgni´te przez
jednego z ma∏˝onków. Przyj´to bowiem, ˝e wierzyciel b´dzie móg∏ ˝àdaç zaspokojenia tak˝e z majàtku wspólnego ma∏˝onków, je˝eli ma∏˝onek zaciàgnà∏
zobowiàzanie za zgodà drugiego ma∏˝onka10.
Zgoda, którà przewiduje art. 41 § 1 k. r. o., jest zgodà o charakterze fakultatywnym, co oznacza, ˝e jej brak pozostaje bez znaczenia dla samej czynnoÊci
prawnej i nie powoduje niewa˝noÊci tej czynnoÊci, przesàdza natomiast o zakresie odpowiedzialnoÊci za zaciàgni´te zobowiàzanie. W sytuacji bowiem,
gdy takiej zgody nie ma, tj. gdy – jak mówi art. 41 § 2 zdanie pierwsze k. r. o.11
– ma∏˝onek zaciàgnà∏ zobowiàzanie bez zgody drugiego ma∏˝onka, ma∏˝onek
– d∏u˝nik, odpowiada wobec wierzyciela swoim majàtkiem osobistym oraz niektórymi tylko sk∏adnikami majàtku wspólnego, w postaci: wynagrodzenia
8
9

10
11

Dz. U. Nr 45, poz. 234.
M. Sorysz, Ma∏˝onek d∏u˝nika w post´powaniu egzekucyjnym w Êwietle nowelizacji KPC z 2004 r.
– wybrane zagadnienia, Monitor Prawniczy 14/2005, s. 692.
Artyku∏ 41 § 1 k. r. o. w brzmieniu nadanym nowelà czerwcowà.
Artyku∏ 41 § 2 k. r. o. w brzmieniu nadanym nowelà czerwcowà.
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za prac´ lub dochodów uzyskanych przez d∏u˝nika z innej dzia∏alnoÊci zarobkowej, jak równie˝ korzyÊci uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33
pkt. 9 k. r. o.
Instytucji zgody ma∏˝onka na zaciàgni´cie zobowiàzania przez drugiego
ma∏˝onka, ustawodawca nie przewiduje natomiast w odniesieniu do:
– zobowiàzaƒ jednego z ma∏˝onków niewynikajàcych z czynnoÊci prawnych
– art. 41 § 2 k. r. o.,
– wierzytelnoÊci powsta∏ych przed powstaniem wspólnoÊci – art. 41 § 3 k. r. o.,
– wierzytelnoÊci dotyczàcych majàtku osobistego jednego z ma∏˝onków
– art. 41 § 3 k. r. o.
W literaturze przyjmuje si´, i˝ art. 41 § 2 i § 3 k. r. o., jest lex specialis w stosunku do art. 41 § 1 k. r. o., w tym sensie, i˝ ustawodawca w ogóle nie dopuszcza mo˝liwoÊci wyra˝enia przez wspó∏ma∏˝onka zgody na odpowiedzialnoÊç
tak˝e majàtkiem wspólnym w odniesieniu do zobowiàzaƒ niewynikajàcych
z czynnoÊci prawnych, powsta∏ych jeszcze przed powstaniem wspólnoÊci
ustawowej lub dotyczàcych majàtku osobistego drugiego ma∏˝onka, a przepisy § 2 i 3 art. 41 k. r. o., ustanawiajà swoisty zakaz udzielania takiej zgody12.
Gdyby ustawodawca nie przewidywa∏ braku mo˝liwoÊci wyra˝ania przez
wspó∏ma∏˝onka zgody z art. 41 § 1 k. r. o., na zobowiàzania powsta∏e ze êróde∏
powo∏anych powy˝ej, nie wprowadza∏by w ogóle regulacji uj´tych w art. 41 § 2
i 3 k. r. o., ograniczajàc si´ do podzia∏u zobowiàzaƒ na te, które zosta∏y zaciàgni´te za zgodà wspó∏ma∏˝onka oraz takie, które nie uzyska∏y przedmiotowej
zgody, niezale˝nie od êród∏a powstania i rodzaju tych ostatnich13.
Z powy˝szego nie mo˝na jednak wyprowadziç wniosku, i˝ brak mo˝liwoÊci
rozciàgni´cia odpowiedzialnoÊci majàtkiem wspólnym na zobowiàzania, o których mowa w art. 41 § 2 i 3 k. r. o., powoduje, ˝e wierzyciel w odniesieniu
do przedmiotowych zobowiàzaƒ, w ogóle nie b´dzie móg∏ poszukiwaç zaspokojenia w sk∏adnikach majàtkowych innych ni˝ te wymienione w powo∏anym
powy˝ej przepisie, a zw∏aszcza w majàtku wspólnym ma∏˝onków. Przeciwnie,
przyjàç nale˝y, i˝ w przedmiocie wykonania zobowiàzaƒ jednego z ma∏˝onków
(art. 41 § 2 i 3 k. r. o.), drugi ma∏˝onek mo˝e udzieliç zabezpieczenia w drodze
samodzielnej czynnoÊci prawnej, która dotyczyç b´dzie jego majàtku osobistego. Zabezpieczenie takie mo˝e nastàpiç, np. w drodze por´czenia14 lub wystawienia weksla w∏asnego, jak równie˝ w drodze zabezpieczenia przedmiotami
12

13
14

J. Strzebiƒczyk, Nowelizacja przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego w zakresie ma∏˝eƒskiego
prawa majàtkowego (cz. I), Rejent 8/2004, s. 161.
J. Strzebiƒczyk, op. cit., s. 162.
Por´czenie traktowane jest, jako czynnoÊç niedotyczàca okreÊlonych sk∏adników majàtku
wspólnego; tak w: Uzasadnienie projektu ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy, przygotowanym
przez Komisj´ Kodyfikacyjnà Prawa Cywilnego, Przeglàd Legislacyjny 2002/2, s. 169, tak
te˝: M. ¸àczkowska, Prowadzenie przedsi´biorstwa nale˝àcego do majàtku wspólnego ma∏˝onków
w Êwietle nowych przepisów k. r. o., Przeglàd Prawa Handlowego 4/2005, s. 8.
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wchodzàcymi do majàtku wspólnego, np. poprzez dokonanie przew∏aszczenia
na zabezpieczenie15. W tym ostatnim przypadku wa˝noÊç czynnoÊci prawnej
b´dzie jednak uzale˝niona od tego, czy rozporzàdzenie okreÊlonym sk∏adnikiem majàtku wspólnego by∏o obj´te obligatoryjnà zgodà wspó∏ma∏˝onka
na dokonanie tej czynnoÊci, wynikajàcà z art. 37 § 1 k. r. o.
Istotnà nowoÊcià w stosunku do unormowaƒ dotychczasowych jest wyró˝nienie przez ustawodawc´ czynnoÊci prawnych zwiàzanych z prowadzeniem
przedsi´biorstwa oraz odpowiedzialnoÊci za zobowiàzania wynikajàce z tych
czynnoÊci.
Przepisy k. r. o. w brzmieniu obowiàzujàcym przed nowelà czerwcowà w ˝aden sposób nie ró˝nicowa∏y czynnoÊci prawnych zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
gospodarczà prowadzonà przez ma∏˝onków. Nie zajmowa∏y si´ tak˝e kwestià
odpowiedzialnoÊci za zobowiàzania powsta∏e w zwiàzku z prowadzeniem takiej dzia∏alnoÊci, co nie sprzyja∏o pewnoÊci obrotu i nie odpowiada∏o potrzebom gospodarki wolnorynkowej16. Artyku∏em 41 § 2 k. r. o. w brzmieniu nadanym nowelà czerwcowà, ustawodawca uzupe∏ni∏ t´ luk´, przewidujàc, i˝
w przypadku, gdy ma∏˝onek zaciàgnà∏ zobowiàzanie bez zgody drugiego ma∏˝onka, jak równie˝ w takich sytuacjach, gdy zobowiàzanie nie wynika z czynnoÊci prawnej, jeÊli tylko przedmiotowa wierzytelnoÊç powsta∏a w zwiàzku
z prowadzeniem przez ma∏˝onka – d∏u˝nika przedsi´biorstwa, wierzyciel b´dzie móg∏ ˝àdaç zaspokojenia z majàtku osobistego d∏u˝nika, z wynagrodzenia za prac´ lub z dochodów uzyskanych przez d∏u˝nika z innej dzia∏alnoÊci
zarobkowej, z korzyÊci uzyskanych przez d∏u˝nika z jego praw autorskich i pokrewnych, praw w∏asnoÊci przemys∏owej oraz innych praw twórcy, a tak˝e
z przedmiotów majàtkowych wchodzàcych w sk∏ad przedsi´biorstwa.
W literaturze podkreÊlono, i˝ pewnym mankamentem jest nieprecyzyjnoÊç
art. 41 § 2 k. r. o. Nie stanowi on bowiem w sposób jasny i niebudzàcy wàtpliwoÊci, czy odpowiedzialnoÊç tak˝e przedmiotami majàtkowymi wchodzàcymi
w sk∏ad przedsi´biorstwa, powstaje zarówno w stosunku do pozostajàcych
w zwiàzku z prowadzeniem tego przedsi´biorstwa zobowiàzaƒ zaciàgni´tych
samodzielnie przez jednego z ma∏˝onków bez zgody drugiego jak i do zobowiàzaƒ niewynikajàcych z czynnoÊci prawnych, czy te˝ tylko w stosunku
do tych ostatnich17.
Wydaje si´ jednak, i˝ mo˝liwoÊç ˝àdania dodatkowo zaspokojenia si´ przez
wierzyciela tak˝e z przedmiotów wchodzàcych w sk∏ad przedsi´biorstwa, dotyczy obu wymienionych w art. 41 § 2 k. r. o., przypadków, gdy˝ przemawiajà
15

16
17

J. Zra∏ek, OdpowiedzialnoÊç ma∏˝onków za zobowiàzania po nowelizacji przepisów o ustawowej
wspólnoÊci majàtkowej, Rejent 9/2005, s. 361.
Tak te˝ M. ¸àczkowska, op. cit. s. 8.
J. Strzebiƒczyk, op. cit. s. 161, tak te˝: J. Zra∏ek, op. cit., s. 360.
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za tym regu∏y racjonalnej wyk∏adni. W praktyce w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci
b´dziemy mieli bowiem do czynienia ze zobowiàzaniami zaciàganymi samodzielnie przez jednego z ma∏˝onków bez zgody drugiego i w zwiàzku z prowadzeniem przedsi´biorstwa. Intencjà ustawodawcy z pewnoÊcià by∏o natomiast
przyznanie wierzycielowi w takich przypadkach, jak najszerszego uprawnienia
do zaspokojenia si´ tak˝e z przedmiotów majàtkowych wchodzàcych w sk∏ad
przedsi´biorstwa.
Ustawodawca nie pominà∏ przy tym tak˝e tych zobowiàzaƒ, które nie wynikajà z czynnoÊci prawnej, czyli takich, które powsta∏y np. na skutek szkody
spowodowanej funkcjonowaniem przedsi´biorstwa.
Zgodnie z art. 36 § 2 k. r. o., w brzmieniu nadanym nowelà czerwcowà ka˝dy z ma∏˝onków mo˝e samodzielnie zarzàdzaç majàtkiem wspólnym. Od tej
regu∏y ustawodawca przewidzia∏ trzy wyjàtki, mianowicie:
1) Ma∏˝onek mo˝e samodzielnie zarzàdzaç przedmiotami s∏u˝àcymi mu
do wykonywania zawodu lub prowadzenia dzia∏alnoÊci zarobkowej, a drugi
z ma∏˝onków w odniesieniu do powo∏anych przedmiotów posiada jedynie
uprawnienie do dokonywania z ich udzia∏em niezb´dnych, bie˝àcych czynnoÊci i tylko w razie zaistnienia przemijajàcej przeszkody po stronie tego
z ma∏˝onków, który nimi dysponuje w ramach wykonywania zawodu lub
prowadzenia dzia∏alnoÊci zarobkowej (art. 36 § 3 k. r. o.).
Wspó∏ma∏˝onek nie mo˝e tak˝e sprzeciwiç si´ czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym, dokonywanej przez drugiego ma∏˝onka w ramach dzia∏alnoÊci zarobkowej (art. 361 § 1 k. r. o.). Na marginesie warto dodaç, i˝ takie
rozwiàzanie wprowadzone przez ustawodawc´ w pe∏ni zas∏uguje na ocen´
aprobujàca. Nie stwarza bowiem dodatkowych ograniczeƒ wspó∏ma∏˝onka
w wykonywaniu zawodu, czy prowadzeniu dzia∏alnoÊci zarobkowej, które to
czynnoÊci prowadzà przecie˝ do pomna˝ania majàtku wspólnego ma∏˝onków18. Chodzi tu bowiem o takie czynnoÊci prawne, które dokonywane sà
z udzia∏em przedmiotów nale˝àcych do majàtku wspólnego ma∏˝onków,
a tylko ze wzgl´du na wykonywanà dzia∏alnoÊç zawodowà lub zarobkowà
pozostajà wy∏àcznie w zarzàdzie tego ma∏˝onka, który dzia∏alnoÊç t´ wykonuje. Artyku∏ 36 § 3 k. r. o., nie ma natomiast zastosowania do sytuacji, gdy
dzia∏alnoÊç zawodowà lub zarobkowà, ma∏˝onek wykonuje wy∏àcznie z zastosowaniem przedmiotów wchodzàcych w sk∏ad jego majàtku osobistego,
bàdê przedmiotów majàtkowych, które nale˝à do majàtku wspólnego ma∏˝onków i obojgu ma∏˝onkom s∏u˝à do wykonywania zawodu lub prowadzenia przez nich dzia∏alnoÊci zarobkowej.
18

Odmiennie: J. Strzebiƒczyk, op. cit. s. 153,:,,(…) regulacja z art. 36 § 3 k. r. o., jest przejawem
nieuprawnionego ograniczenia prawa jednego z ma∏˝onków do zarzàdzania niektórymi sk∏adnikami
majàtku wspólnego ma∏˝onków”.
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2) Dokonywanie przez ma∏˝onka jednej z czynnoÊci enumeratywnie wymienionych w art. 37 k. r. o., wymaga obligatoryjnej zgody drugiego ma∏˝onka,
pod rygorem niewa˝noÊci (art. 37 k. r. o.).
3) Ma∏˝onek mo˝e sprzeciwiç si´ czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym zamierzonej przez drugiego ma∏˝onka, z wyjàtkiem czynnoÊci podejmowanych w bie˝àcych sprawach ˝ycia codziennego lub zmierzajàcych do zaspokojenia zwyk∏ych potrzeb rodziny (art. 361 § 1 k. r. o.). Sprzeciw jest
przy tym skuteczny wobec osoby trzeciej, je˝eli mog∏a si´ z nim zapoznaç
przed dokonaniem czynnoÊci prawnej (art. 361 § 2 k. r. o.). W przypadku
zg∏oszenia przez jednego z ma∏˝onków przedmiotowego sprzeciwu do dokonania przez drugiego ma∏˝onka okreÊlonej czynnoÊci zarzàdu majàtkiem
wspólnym, sàd na wniosek drugiego ma∏˝onka udzieli zezwolenia na dokonanie czynnoÊci, jeÊli dokonania tej czynnoÊci wymagaç b´dzie dobro rodziny (art. 39 k. r. o.)
W Êwietle wyra˝onej w art. 36 § 2 k. r. o. zasady samodzielnoÊci ma∏˝onków
w zarzàdzaniu majàtkiem wspólnym – poza wyjàtkami opisanymi powy˝ej – regu∏à b´dzie, ˝e w przypadku przedsi´biorstwa nale˝àcego do majàtku wspólnego ma∏˝onków, ma∏˝onek – przedsi´biorca, b´dzie dokonywa∏ czynnoÊci
prawnych zwiàzanych z prowadzeniem tego przedsi´biorstwa samodzielnie,
bez zgody wspó∏ma∏˝onka. CzynnoÊci prawnych opisanych powy˝ej ma∏˝onek
– przedsi´biorca b´dzie móg∏ dokonywaç nawet wbrew woli drugiego ma∏˝onka. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 361 § 1 k. r. o., wspó∏ma∏˝onek nie mo˝e si´ sprzeciwiç czynnoÊci zarzàdu majàtkiem wspólnym podejmowanej w ramach dzia∏alnoÊci zarobkowej. Natomiast prowadzenie przedsi´biorstwa niewàtpliwie nale˝y zakwalifikowaç jako dzia∏alnoÊç zarobkowà.
OdpowiedzialnoÊç za zobowiàzania powsta∏e w zwiàzku z prowadzeniem
przedsi´biorstwa nie b´dzie obejmowa∏a ca∏ego majàtku wspólnego ma∏˝onków, a jedynie niektóre jego sk∏adniki, wskazane w art. 41 § 2 k. r. o., oraz majàtek osobisty d∏u˝nika. Za zobowiàzania wynikajàce z czynnoÊci prawnych,
dokonywanych w zwiàzku z prowadzonà dzia∏alnoÊcià gospodarczà, ma∏˝onkowie nie b´dà zatem odpowiadaç majàtkiem wspólnym. Ma∏˝onek – przedsi´biorca nie ma bowiem obowiàzku uzyskiwania zgody wspó∏ma∏˝onka na skuteczne dokonywanie czynnoÊci prawnych, zwiàzanych z prowadzeniem przedsi´biorstwa. Tylko od inicjatywy wierzyciela zale˝y, czy przy dokonywaniu czynnoÊci prawnej z przedsi´biorcà – ma∏˝onkiem, zadba o uzyskanie zgody
wspó∏ma∏˝onka przedsi´biorcy na dokonanie przedmiotowej czynnoÊci prawnej. Je˝eli ma∏˝onek przysz∏ego d∏u˝nika takà zgod´ wyrazi, wówczas odpowiedzialnoÊç za zobowiàzanie rozszerzona zostanie tak˝e na ca∏y majàtek
wspólny ma∏˝onków.
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W literaturze zwrócono uwag´, na to, i˝ zgod´ z art. 41 § 1 k. r. o., nale˝y
traktowaç jako jednostkowà, tzn. dotyczàcà pojedynczej czynnoÊci zamierzonej przez ma∏˝onka, a nie jako kompleksowà, tzn. nie jako zgod´ na ca∏y ciàg
powtarzajàcych si´ czynnoÊci, np. na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej.
A zatem nie wystarczy, ˝e ma∏˝onek przedsi´biorcy akceptuje fakt prowadzenia przez niego dzia∏alnoÊci gospodarczej i czerpie z niej korzyÊci, aby wierzyciel móg∏ szukaç zaspokojenia w ca∏ym majàtku wspólnym ma∏˝onków19. Wierzyciel b´dzie móg∏ szukaç zaspokojenia w majàtku wspólnym ma∏˝onków, tylko w odniesieniu do konkretnego zobowiàzania i tylko w takiej sytuacji, gdy
wspó∏ma∏˝onek przedsi´biorcy wyrazi∏ zgod´ na zaciàgniecie tego w∏aÊnie,
okreÊlonego zobowiàzania. Mo˝liwa natomiast i w praktyce nierzadka jest sytuacja, w której ∏àcznie wyst´pujà wszystkie opisane poni˝ej okolicznoÊci, mianowicie:
a) zobowiàzanie powsta∏o w zwiàzku z prowadzeniem przedsi´biorstwa,
b) wierzyciel nie zadba∏ o uzyskanie zgody wspó∏ma∏˝onka przedsi´biorcy
na zaciàgni´cie przedmiotowego zobowiàzania,
c) d∏u˝nik nie posiada majàtku osobistego, nie dysponuje prawami, o których
mowa w art. 33 pkt. 9 k. r. o.,
d) przedsi´biorstwo d∏u˝nika przynosi niewielkie dochody bàdê nawet straty,
zaÊ sk∏adniki przedsi´biorstwa nie przedstawiajà wi´kszej wartoÊci,
e) przedsi´biorca i jego ma∏˝onek zgromadzili znaczny majàtek wspólny,
w sk∏ad którego wchodzà nieruchomoÊci i inne sk∏adniki majàtkowe, nabyte w okresie, gdy przedsi´biorstwo przynosi∏o dochody.
Pozostaje oczywistym, i˝ w powo∏anym powy˝ej przypadku wierzyciel mo˝e nie znaleêç zaspokojenia w sk∏adnikach majàtkowych wskazanych w art. 41
§ 2 k. r. o. Problem ten zosta∏ rozwiàzany w przypadku upad∏oÊci przedsi´biorcy – d∏u˝nika. Zgodnie bowiem z art. 124 ust. 4 Prawa upad∏oÊciowego i naprawczego20, istnieje domniemanie, ˝e majàtek wspólny powsta∏y w okresie
prowadzenia przedsi´biorstwa przez upad∏ego, zosta∏ nabyty ze Êrodków pochodzàcych z dochodów tego przedsi´biorstwa. W razie og∏oszenia upad∏oÊci
jednego z ma∏˝onków, wspólnoÊç ustawowa mi´dzy ma∏˝onkami ustaje z mocy prawa z dniem og∏oszenia upad∏oÊci, a majàtek wspólny wchodzi do masy
upad∏oÊci. Podzia∏ majàtku wspólnego po og∏oszeniu upad∏oÊci jednego
z ma∏˝onków jest wy∏àczony (art. 124 ust. 1 PrUpadNapr). Natomiast zgodnie
z art. 124 ust. 3 powo∏ywanej ustawy, ma∏˝onek upad∏ego ma mo˝liwoÊç dochodzenia w post´powaniu upad∏oÊciowym nale˝noÊci z tytu∏u udzia∏u w majàtku wspólnym przez zg∏oszenie tej wierzytelnoÊci s´dziemu – komisarzowi.
Przepisy PrUpadNapr chronià wierzycieli upad∏ego tak˝e przed skutkami sàdo19
20

M. ¸àczkowska, op. cit., s. 10.
Ustawa z dnia 28.02.2003 r., – Prawo upad∏oÊciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z póên. zm.),
dalej jako: PrUpadNapr.
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wego i umownego ustanowienia rozdzielnoÊci majàtkowej, przewidujàc, i˝
zniesienie wspólnoÊci majàtkowej na podstawie orzeczenia sàdu w ciàgu roku
przed dniem z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci jest bezskuteczne w stosunku do wierzycieli upad∏ego (art. 125 ust. 1 PrUpadNapr). A po og∏oszeniu
upad∏oÊci nie mo˝na znieÊç wspólnoÊci ustawowej z datà wczeÊniejszà w stosunku do daty og∏oszenia upad∏oÊci (art. 125 ust. 2 PrUpadNapr). JeÊli zaÊ
chodzi o ustanowienie rozdzielnoÊci majàtkowej w drodze zawartej umowy, to
umowa taka jest skuteczna w stosunku do masy upad∏oÊci, tylko wtedy, gdy
zawarta zosta∏a co najmniej dwa lata przed dniem z∏o˝enia wniosku o og∏oszenie upad∏oÊci21.
Przedstawione powy˝ej regulacje, majà jednak zastosowanie tylko w przypadku og∏oszenia upad∏oÊci jednego z ma∏˝onków. JeÊli jednak prowadzone
przedsi´biorstwo nie b´dzie przynosi∏o strat i nie zostanie z∏o˝ony wniosek
o og∏oszenie upad∏oÊci, ale jednoczeÊnie b´dzie ono przynosi∏o dochody tak
nieznacznie, i˝ nie wystarczà one na zaspokojenie wierzyciela i nie b´dzie
mo˝liwe dokonanie takiego zaspokojenia z innych êróde∏ wskazanych w art. 41
§ 2 k. r. o., to w konsekwencji zaspokojenie wierzyciela mo˝e okazaç si´ w ogóle niemo˝liwe. Nie jest bowiem dopuszczalne by w takiej sytuacji wierzyciel
móg∏ szukaç zaspokojenia w tych sk∏adnikach majàtku wspólnego ma∏˝onków,
które nabyte zosta∏y z wynagrodzenia d∏u˝nika, z korzyÊci majàtkowych uzyskanych z prowadzonego przedsi´biorstwa, w okresie, gdy przynosi∏o ono
jeszcze znaczniejsze przychody, czy te˝ z innych dochodów pochodzàcych ze
êróde∏, o których mowa w art. 41 § 2 k. r. o. W doktrynie wskazuje si´ bowiem,
i˝ odpowiedzialnoÊç ma∏˝onka – d∏u˝nika nie obejmuje przedmiotów nale˝àcych do majàtku wspólnego, a nabytych w zamian za pobrane wynagrodzenie
lub inne korzyÊci uzyskane przez d∏u˝nika22.
W zwiàzku z niekorzystnà sytuacjà wierzyciela w razie niemo˝noÊci zaspokojenia si´ ze sk∏adników wskazanych w art. 41 § 2 i § 3 k. r. o., M. ¸àczkowska
proponuje wprowadzenie do kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, przepisu
zgodnie, z którym w opisanej powy˝ej sytuacji, tj. w sytuacji braku mo˝liwoÊci
zaspokojenia si´, wierzyciel móg∏by skierowaç swoje roszczenie do przedmiotów nale˝àcych do majàtku wspólnego ma∏˝onków, nabytych po dacie powstania wierzytelnoÊci. Temu celowi mog∏oby s∏u˝yç domniemanie podobne do tego, jakie zastosowane zosta∏o w art. 124 ust. 4 PrUpadNapr, a mianowicie domniemanie, ˝e sk∏adniki majàtku wspólnego, które pojawi∏y si´ w tym majàtku
po dacie powstania wierzytelnoÊci, zosta∏y nabyte w zamian za wynagrodzenie
za prac´ lub dochody z innej dzia∏alnoÊci zarobkowej ma∏˝onka – d∏u˝nika23.
21

22
23

Artyku∏ 126 ust. 1 PrUpadNapr – przepis ten ma odpowiednie zastosowanie tak˝e wtedy, gdy umowà
majàtkowà ograniczono wspólnoÊç majàtkowà – co przewiduje art. 126 ust. 2 PrUpadNapr.
J. S. Piàtowski, System prawa rodzinnego i opiekuƒczego, Warszawa 1976, s. 154.
M. ¸àczkowska, op. cit., s. 10.
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W literaturze aprobowany jest poglàd zgodnie, z którym skoro ma∏˝onkowie
pozostajà we wspólnym po˝yciu, czerpià dochody z przedsi´biorstwa i zaspokajajà z nich potrzeby rodziny, nale˝a∏oby uznaç, ˝e ponoszà oni równie˝ odpowiedzialnoÊç za zobowiàzania zwiàzane z dzia∏alnoÊcià tego przedsi´biorstwa, chocia˝by bie˝àce decyzje podejmowa∏ tylko jeden z ma∏˝onków24.
W porównaniu do wczeÊniejszej regulacji, art. 41 k. r. o., nie przewiduje
obecnie mo˝liwoÊci sàdowego ograniczenia lub wy∏àczenia odpowiedzialnoÊci
majàtkiem wspólnym ze wzgl´du na charakter wierzytelnoÊci, albo stopieƒ
przyczynienia si´ ma∏˝onka b´dàcego d∏u˝nikiem do powstania majàtku
wspólnego. Obrona wspó∏ma∏˝onka przed skierowaniem egzekucji tak˝e
do majàtku wspólnego ma∏˝onków obecnie mo˝e nastàpiç tylko w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego.
Zmodyfikowanie zakresu orzekania przez sàd, poprzez zniesienie orzekania
o ograniczeniu lub wy∏àczeniu mo˝liwoÊci zaspokojenia si´ przez wierzyciela
z majàtku wspólnego ze wzgl´du na zasady s∏usznoÊci, oceniç nale˝y pozytywnie. Wydaje si´, i˝ celem ustawodawcy, przy wprowadzaniu omawianej tu
zmiany brzmienia art. 41 k. r. o., by∏o przyspieszenie post´powania klauzulowego i zapewnienie wierzycielowi, mo˝liwie jak najszybszego wszcz´cia post´powania egzekucyjnego25. Taka decyzja ustawodawcy jest w pe∏ni uzasadniona26, tak˝e z uwagi na zaistnia∏à koniecznoÊç zrównowa˝enia ochrony rodziny
oraz interesów wierzyciela. Wprowadzenie instytucji zgody wspó∏ma∏˝onka
na zaciàgni´cie zobowiàzania, jako przes∏anki odpowiedzialnoÊci majàtkiem
wspólnym ma∏˝onków, pogorszy∏o bowiem sytuacj´ wierzyciela w stosunku
do tej, jakà posiada∏ na gruncie regulacji k. r. o., sprzed noweli czerwcowej.
Przyjmuje si´, i˝ art. 41 k. r. o., dotyczy tylko odpowiedzialnoÊci za zobowiàzania cywilnoprawne w szerokim rozumieniu tego s∏owa. Przepis art. 41 k. r. o.,
znajduje zastosowanie, gdy êród∏em zobowiàzania jest czynnoÊç prawna,
a tak˝e inne zdarzenie, np. czyn niedozwolony, bezpodstawne wzbogacenie,
niezale˝nie od tego, czy podstawà stosunku cywilnoprawnego, z którego powsta∏o zobowiàzanie, sà przepisy Kodeksu cywilnego, czy te˝ inne przepisy.
Dla zastosowania art. 41 k. r. o., nie ma równie˝ znaczenia tryb zasàdzenia
24
25
26

T. Smyczyƒski, op. cit., s. 832.
Tak te˝: M. Sorysz, op. cit., s. 692.
Odmiennie: J. Strzebiƒczyk, op. cit., s. 162, zdaniem którego usuni´cie tego swoistego,, wentyla
bezpieczeƒstwa”, nie znajduje pe∏nego uzasadnienia w tym, ˝e wspó∏odpowiedzialnoÊç majàtkiem
wspólnym, ma∏˝onka nieb´dàcego d∏u˝nikiem za d∏ug wspó∏ma∏˝onka, zale˝y od woli pierwszego,
który mo˝e odmówiç zgody na zaciàgni´cie zobowiàzania. A nie znajduje zdaniem tego autora,
pe∏nego uzasadnienia, dlatego, i˝ nie wszystkie d∏ugi wynikaç muszà z czynnoÊci prawnych,
a ponadto w ka˝dym przypadku odpowiedzialnoÊci powsta∏ej wbrew woli ma∏˝onka nieb´dàcego
d∏u˝nikiem, co najmniej cz´Êç majàtku wspólnego zagro˝ona jest egzekucjà.
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Êwiadczenia, a mianowicie, czy jest to tryb post´powania cywilnego, post´powania karnego, czy post´powania administracyjnego. Zasady odpowiedzialnoÊci majàtkiem wspólnym za kar´ grzywny, nawiàzk´ i nale˝noÊci sàdowe, zasàdzone w post´powaniu karnym, karnym skarbowym i w post´powaniu
w sprawach o wykroczenia, od ma∏˝onka pozostajàcego we wspólnoÊci majàtkowej, okreÊlajà natomiast przepisy kodeksu karnego wykonawczego, a odpowiedzialnoÊç majàtkiem wspólnym za zobowiàzania podatkowe i z nimi zwiàzane inne zobowiàzania podatnika, p∏atnika i inkasenta, regulujà przepisy ordynacji podatkowej27.

Post´powanie klauzulowe
W Êlad za zmianà przepisów materialnych, regulujàcych stosunki majàtkowe mi´dzy ma∏˝onkami, wprowadzono tak˝e zmiany w przepisach procesowych28. Przede wszystkim ustawodawca znowelizowa∏ przepisy dotyczàce post´powania o nadanie klauzuli wykonalnoÊci przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika, które uregulowane zosta∏o w przepisach: art. 787, art. 7871 i art. 7872 Kodeksu post´powania cywilnego29.
Zgodnie z art. 787 k. p. c., – w brzmieniu nadanym mu nowelà czerwcowà
– tytu∏owi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko d∏u˝nikowi pozostajàcemu
w zwiàzku ma∏˝eƒskim, sàd nada klauzul´ wykonalnoÊci tak˝e przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika, z ograniczeniem odpowiedzialnoÊci tego ma∏˝onka do majàtku wspólnego, je˝eli wierzyciel wyka˝e dokumentem urz´dowym lub prywatnym, ˝e stwierdzona tytu∏em egzekucyjnym wierzytelnoÊç powsta∏a z czynnoÊci prawnej dokonanej za zgodà ma∏˝onka d∏u˝nika. A zatem, jak wynika z powy˝szego, rozszerzenie odpowiedzialnoÊci tak˝e na majàtek wspólny ma∏˝onków, po 20 stycznia 2005 r.30, jest mo˝liwe w praktyce, tylko w przypadku udowodnienia przez wierzyciela, poprzez dokument urz´dowy lub prywatny, ˝e
wspó∏ma∏˝onek d∏u˝nika wyrazi∏ zgod´ na zaciàgni´cie zobowiàzania, a co
za tym idzie, wyrazi∏ zgod´ na odpowiedzialnoÊç ma∏˝onków majàtkiem wspólnym.
Znowelizowany art. 787 k. p. c., uzale˝nia nadanie tytu∏owi egzekucyjnemu
klauzuli wykonalnoÊci tak˝e przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika, od jednoczesnego spe∏nienia pi´ciu przes∏anek, mianowicie:
1. pozostawanie d∏u˝nika w zwiàzku ma∏˝eƒskim,
27

28
29

30

M. Sychowicz, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Komentarz pod redakcjà K. Piaseckiego,
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 220.
Zmiany dokonane nowelà czerwcowà.
Ustawa z dnia 17.11.1964 r., – Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296
z póên. zm.), dalej, jako: k. p. c.
Jako dacie wejÊcia w ˝ycie przedmiotowych zmian, wprowadzonych nowelà czerwcowà.
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2. pozostawanie d∏u˝nika i jego ma∏˝onka we wspólnoÊci majàtkowej (ustawowej lub umownej),
3. êród∏em wierzytelnoÊci stwierdzonej tytu∏em egzekucyjnym, musi byç czynnoÊç prawna,
4. ma∏˝onek d∏u˝nika wyrazi∏ zgod´ na dokonanie przedmiotowej czynnoÊci
prawnej,
5. zgoda ma∏˝onka d∏u˝nika zostanie wykazana przez wierzyciela dokumentem urz´dowym lub prywatnym.
W praktyce najwi´cej wàtpliwoÊci i dyskusji wywo∏uje koniecznoÊç wykazywania przez wierzyciela istnienia zgody, poprzez przed∏o˝enie dokumentu
urz´dowego lub prywatnego.
Nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ na∏o˝enie przez ustawodawc´ na wierzyciela, obowiàzku dowodzenia w post´powaniu klauzulowym przeciwko ma∏˝onkowi
d∏u˝nika, istnienia zgody tego ma∏˝onka na zaciàgni´te zobowiàzanie i to koniecznoÊç wykazania tej zgody w drodze ÊciÊle okreÊlonych Êrodków dowodowych, pogorszy∏o sytuacj´ wierzyciela w stosunku do tej, jakà posiada∏
na gruncie unormowaƒ sprzed noweli czerwcowej. Ochrona interesów wierzyciela uzale˝niona zosta∏a de facto od samego wierzyciela, tj. od jego inicjatywy i zaradnoÊci, od tego czy wierzyciel b´dzie na tyle aktywny i przezorny, aby
zapewniç sobie mo˝liwoÊç dochodzenia zaspokojenia tak˝e z majàtku wspólnego ma∏˝onków, poprzez uzyskanie zgody ma∏˝onka d∏u˝nika na zaciàgni´cie przez tego ostatniego konkretnego zobowiàzania.
Omawiane tu, pewne utrudnienia po stronie wierzyciela nie mogà jednak
prowadziç do wniosku, jaki zaprezentowa∏ P. Body∏-Szymala. Autor ten proponuje odrzuciç literalnà wyk∏adni´ zarówno art. 41 k. r. o., jak i s∏u˝àcego jego
wykonaniu art. 787 k. p. c., gdy˝ jak wskazuje przyj´cie literalnej wyk∏adni powo∏ywanych powy˝ej artyku∏ów w praktyce prowadzi∏oby do sytuacji absurdalnych31. P. Body∏-Szymala neguje zatem wyk∏adni´ zgodnie, z którà sàd nada tytu∏owi egzekucyjnemu klauzul´ wykonalnoÊci tak˝e przeciwko ma∏˝onkowi
d∏u˝nika, tylko w sytuacji, gdy wierzyciel wyka˝e dokumentem urz´dowym lub
prywatnym, ˝e zobowiàzanie zaciàgni´te zasta∏o za zgodà ma∏˝onka d∏u˝nika.
Jak argumentuje powo∏ywany autor, trudno pogodziç si´ z faktem, ˝e mà˝,
idàc do krawca obstalowaç garnitur, musia∏by braç ze sobà ˝on´, aby wyrazi∏a zgod´ na zaciàgni´cie zobowiàzania m´˝a, generujàcego d∏ug p∏atny
w przysz∏oÊci. P. Body∏-Szymala wskaza∏, i˝ w celu ustrze˝enia si´ przed absurdalnoÊcià literalnej wyk∏adni art. 787 k. p. c., nale˝y t´ wyk∏adni´ odrzuciç.
Przyjàç nale˝y natomiast wyk∏adni´, zgodnie, z którà przes∏ankà nadania klauzuli wykonalnoÊci przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika, jest wykazanie przez wierzyciela, istnienia zgody, ale tylko wtedy, gdy zgodnie z art. 37 § 1 k. r. o., by∏a
31

P. Body∏-Szymala, Garnitur zamówiony bez wiedzy ˝ony, Rzeczpospolita nr 222 (6905) z dnia
21.09.2004 r., s. C4.
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ona przes∏ankà wa˝noÊci czynnoÊci prawnej. W pozosta∏ych zaÊ przypadkach,
tj. w odniesieniu do czynnoÊci prawnych nie obj´tych art. 37 § 1 k. r. o., sàd b´dzie nadawa∏ klauzul´ wykonalnoÊci przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika, niezale˝nie od tego, czy zgoda na zaciàgni´cie zobowiàzania zosta∏a przez ma∏˝onka
d∏u˝nika wyra˝ona, czy te˝ nie. W konsekwencji prowadzi to do wniosku, i˝
w tym drugim przypadku, wierzyciel istnienia takiej zgody wykazywaç nie musi. Na poparcie zaprezentowanej przez siebie tezy, jej autor nietrafnie powo∏a∏
si´ tak˝e na art. 36 § 1 k. r. o., wskazujàc, i˝ gdyby z art. 787 k. p. c., faktycznie wynika∏a koniecznoÊç wyra˝ania ka˝dorazowo zgody na dokonanie czynnoÊci prawnej, obcià˝ajàcej majàtek wspólny, to wówczas wiedz´ o przedmiotowych czynnoÊciach mieliby oboje ma∏˝onkowie, a zatem nie musia∏by istnieç
wyra˝ony w art. 36 § 1 k. r. o., obowiàzek udzielania sobie wzajemnie przez
ma∏˝onków informacji o zobowiàzaniach obcià˝ajàcych majàtek wspólny.
Argumentacja taka nie znajduje jednak uzasadnienia. Nale˝y bowiem pami´taç, i˝ instytucja zgody na zaciàgni´cie zobowiàzania przez jednego z ma∏˝onków, zosta∏a wprowadzona nowelà czerwcowà, nie jako przes∏anka determinujàca wa˝ne dokonywanie wszelkich czynnoÊci prawnych, podejmowanych
przez osoby pozostajàce w zwiàzku ma∏˝eƒskim, lecz jako warunek dochodzenia przez wierzyciela zaspokojenia tak˝e z majàtku wspólnego ma∏˝onków.
W praktyce oznacza to, i˝ dla ma∏˝onków dokonujàcych czynnoÊci prawnych,
poza tymi, które dla swej wa˝noÊci obligatoryjnie wymagajà zgody – enumeratywnie wskazanymi w art. 37 § 1 k. r. o. – instytucja zgody pozostaje w zasadzie
bez znaczenia. Poza czynnoÊciami prawnymi z art. 37 § 1 k. r. o., ma∏˝onkowie
samodzielnie mogà bowiem, skutecznie dokonywaç wszelkich czynnoÊci prawnych. W zwiàzku z powy˝szym, wprowadzony w art. 36 § 1 k. r. o., obowiàzek
udzielania sobie wzajemnie przez ma∏˝onków, informacji o stanie majàtku
wspólnego, o wykonywaniu zarzàdu majàtkiem wspólnym i o zobowiàzaniach
obcià˝ajàcych majàtek wspólny, znajduje pe∏ne uzasadnienie.
To wierzyciel natomiast powinien byç zainteresowany zadbaniem o to, by
dokonujàc czynnoÊci prawnej z osobà pozostajàca w zwiàzku ma∏˝eƒskim, zapewniç sobie zgod´ ma∏˝onka tej osoby na dokonanie przedmiotowej czynnoÊci, a wi´c w praktyce zgod´, na dochodzenie zaspokojenia tak˝e z majàtku
wspólnego ma∏˝onków.
Na podkreÊlenie zas∏uguje natomiast fakt, i˝ zaproponowana przez P. Body∏a – Szymal´, wyk∏adnia art. 787 k. p. c., w zwiàzku z art. 41 k. r. o., prowadzi
do pytania, nie o zasadnoÊç art. 36 § 1 k. r. o., lecz o zasadnoÊç art. 41 k. r. o.,
i z tego m.in. powodu jest nie do zaakceptowania. Gdyby bowiem przyjàç, ˝e
nadanie klauzuli wykonalnoÊci tak˝e przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika uzale˝nione jest od wykazania przez wierzyciela istnienia zgody tego ma∏˝onka, ale
tylko w takich przypadkach, gdy zgoda ta by∏a przes∏ankà wa˝noÊci czynnoÊci
prawnej (art. 37 § 1 k. r. o.), to konieczne by∏oby tak˝e przyj´cie, i˝ na czynno-
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Êci prawne inne ni˝ wskazane w art. 37 § 1 k. r. o., zgoda nie jest potrzeba, a zatem w stosunku do wierzytelnoÊci z nich wynikajàcych klauzula b´dzie zawsze
nadawana bez zgody wspó∏ma∏˝onka d∏u˝nika na danà czynnoÊç. To z kolei
prowadzi∏oby do wniosku, ˝e art. 41 § 1 k. r. o., jest zb´dny i ˝e zupe∏nie niepotrzebnie wskazuje kiedy wierzyciel b´dzie móg∏ szukaç zaspokojenia tak˝e
z majàtku wspólnego ma∏˝onków. Dochodzenie zaspokojenia z majàtku wspólnego, by∏oby bowiem mo˝liwe zawsze, z uwagi na poni˝sze okolicznoÊci.
Po pierwsze dlatego, ˝e skoro wierzyciel móg∏by si´ zaspokoiç z majàtku
wspólnego, gdyby zgody wspó∏ma∏˝onka d∏u˝nika nie by∏o, to tym bardziej
móg∏by szukaç takiego zaspokojenia, gdyby wierzytelnoÊç powsta∏a wskutek
czynnoÊci prawnej dokonanej za zgodà ma∏˝onka d∏u˝nika. Po drugie natomiast z uwagi na fakt, ˝e brak zgody na dokonanie czynnoÊci z art. 37 § 1
k. r. o., rodzi skutek w postaci niewa˝noÊci tej czynnoÊci prawnej, a zatem zagadnienie, czy wierzyciel mo˝e skierowaç egzekucj´ do majàtku wspólnego
ma∏˝onków, czy te˝ nie, w ogóle nie powstaje32.
Skutek braku zgody na dokonanie czynnoÊci prawnej z art. 37 k. r. o., w postaci niewa˝noÊci tej czynnoÊci, nale˝y wyraênie odró˝niç od skutków braku
zgody, jakie art. 41 § 2 k. r. o., przewiduje dla czynnoÊci opisanych w art. 41 § 1
k. r. o. Zakres przedmiotowy art. 41 § 1 k. r. o., jest znacznie szerszy ni˝ zakres
art. 37 § 1 k. r. o., co oznacza, ˝e wierzyciel zawsze b´dzie móg∏ z majàtku
wspólnego ma∏˝onków, dochodziç wierzytelnoÊci, której êród∏em jest czynnoÊç prawna, enumeratywnie wskazana w art. 37 § 1 k. r. o., bo taka czynnoÊç
prawna dla swej wa˝noÊci zawsze wymagaç b´dzie zgody ma∏˝onka d∏u˝nika.
Nie zawsze natomiast mo˝liwe b´dzie zaspokojenie si´ wierzyciela z majàtku
wspólnego ma∏˝onków, gdy êród∏em zobowiàzania b´dzie czynnoÊç prawna,
której wa˝noÊci ustawa nie uzale˝nia od zgody wspó∏ma∏˝onka d∏u˝nika.
W tym ostatnim przypadku, jak ju˝ by∏a o tym mowa, mo˝liwoÊç zaspokojenia
si´ wierzyciela tak˝e z majàtku wspólnego ma∏˝onków (art. 41 § 1 k. r. o.), uzale˝niona jest od istnienia zgody ma∏˝onka d∏u˝nika za zobowiàzanie.
Ponadto, gdyby przyjàç, ˝e zgoda ma∏˝onka d∏u˝nika na dokonanie czynnoÊci
prawnej, innej ni˝ wskazana w art. 37 § 1 k. r. o., nie jest wierzycielowi konieczna do poszukiwania zaspokojenia tak˝e w majàtku wspólnym ma∏˝onków, to wówczas nie mia∏by racji bytu równie˝ art. 41 § 2 k. r. o., który okreÊla skutki zaciàgni´cia zobowiàzania bez zgody wspó∏ma∏˝onka, o której mówi art. 41 § 1 k. r. o. Zgodnie z art. 37 § 2 i 3 k. r. o., czynnoÊç prawna dokonana bez wymaganej zgody, b´dzie wa˝na jeÊli zostanie potwierdzona przez wspó∏ma∏˝onka, ale bezskuteczny
up∏yw terminu do jej potwierdzenia i brak wymaganego potwierdzenia, powoduje
jej bezwzgl´dnà niewa˝noÊç, nie zaÊ skutki przewidziane w art. 41 § 2 k. r. o.
32

Krytycznie na temat wyk∏adni, jakà zaproponowa∏ P. Body∏-Szymala, tak˝e E. Skowroƒska-Bocian,
Rozliczenia majàtkowe ma∏˝onków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich,
Warszawa 2005, s. 116.
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Sàd Najwy˝szy w uchwale z dnia 25 listopada 2003 r., wskaza∏, i˝:,,(…) wed∏ug utrwalonych w orzecznictwie zasad interpretacji prawa, podstawowe znaczenia ma wyk∏adnia j´zykowa, a dopiero gdy ta zawodzi (…), si´ga si´ do dyrektyw wyk∏adni systemowej i funkcjonalnej. Ka˝da wyk∏adnia zmierza do prawid∏owego okreÊlenia i zastosowania norm prawnych, przy czym nie jest mo˝liwe
uzyskanie poprawnej wyk∏adni poszczególnych wyra˝eƒ i zwrotów zawartych
w przepisach prawa w oderwaniu od ca∏oÊci porzàdku prawnego. Nie mo˝na poznaç znaczenia przepisów bez poznania funkcji jakie majà one spe∏niaç (…)”33.
W Êwietle powy˝szego nie budzi najmniejszych wàtpliwoÊci, i˝ do art. 787
k. p. c., w zwiàzku z art. 41 § 1 k. r. o., – zmienionych nowelà czerwcowà – stosowaç nale˝y wyk∏adni´ j´zykowà, która jest jasna, jednoznaczna i nie pozostaje w sprzecznoÊci z innymi regulacjami w tym zakresie.
Celem, jaki przyÊwieca∏ ustawodawcy przy wprowadzaniu noweli czerwcowej, by∏o niewàtpliwie zapewnienie pe∏niejszej ochrony interesom rodziny,
przy jednoczesnym za∏o˝eniu, ˝e przyjmowane unormowania tak˝e z punktu
widzenia wierzyciela sà wystarczajàce do skutecznej ochrony jego praw.
Z uwagi na powy˝sze, wyk∏adnia jakà zaproponowa∏ P. Body∏-Szymala, nie
mo˝e zostaç zaakceptowana i nale˝y jà odrzuciç.
W przypadku poszukiwania przez wierzyciela zaspokojenia z przedmiotów
majàtkowych, wchodzàcych w sk∏ad przedsi´biorstwa, wierzyciel celem uzyskania klauzuli wykonalnoÊci przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika – przedsi´biorcy
z ograniczeniem odpowiedzialnoÊci tego ma∏˝onka do przedsi´biorstwa wchodzàcego w sk∏ad majàtku wspólnego, ma tak˝e obowiàzek wykazania dokumentem urz´dowym lub prywatnym, ˝e stwierdzona tytu∏em egzekucyjnym wierzytelnoÊç powsta∏a w zwiàzku z prowadzeniem przedsi´biorstwa (art. 7871 k. p. c.). Regulacje art. 787 k. p. c. oraz 7871 k. p. c. majà natomiast zastosowanie niezale˝nie od ustroju majàtkowego panujàcego mi´dzy ma∏˝onkami. Artyku∏ 7872 k. p. c.,
przewiduje bowiem, i˝ zawarcie umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej nie stanowi przeszkody do nadania klauzuli wykonalnoÊci wed∏ug przepisów art. 787 k. p. c.
i art. 7871 k. p. c. oraz do prowadzenia egzekucji na podstawie uzyskanego tytu∏u wykonawczego do tych sk∏adników, które nale˝a∏yby do majàtku wspólnego,
gdyby umowy majàtkowej nie zawarto. Ma∏˝onkowi d∏u˝nika przys∏uguje natomiast prawo do obrony w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego, jeÊli umowa majàtkowa ma∏˝eƒska by∏a skuteczna wobec wierzyciela (art. 7872 k. p. c).
W publicystyce pewne wàtpliwoÊci wywo∏a∏a kwestia formy zgody ma∏˝onka d∏u˝nika na zaciàgni´cie zobowiàzania34. Jak wskazuje art. 787 k. p. c., ist33
34

III CZP 75/03, OSNC 2005/1/3, uchwa∏a z dnia: 25.11.2003 r.
J. Ignaczewski, Zgoda ma∏˝onka na d∏ug, Rzeczpospolita 2005/6/17, J. Ignaczewski, Forma dowolna
lub dokument, Rzeczpospolita 2005/1/8, W. Grajdura, Zgoda zgodzie nierówna, Rzeczpospolita
2004/12/30.
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nienie zgody ma∏˝onka d∏u˝nika wierzyciel musi wykazaç dokumentem urz´dowym lub prywatnym. Nie ma tu zatem wymogu, i˝ forma zgody powinna odpowiadaç formie czynnoÊci prawnej, z której wynika wierzytelnoÊç, co mo˝e
prowadziç do wniosku, i˝ kwesti´ formy zgody na czynnoÊç prawnà ustawodawca pozostawi∏ zapobiegliwoÊci wierzyciela35. Nie wyjaÊnia to jednak kwestii,
w jakim czasie przedmiotowa zgoda powinna zostaç wyra˝ona. Skoro ustawodawca nie zakreÊli∏ takiego czasu przyjmuje si´, i˝ zgoda ma∏˝onka d∏u˝nika
mo˝e byç wyra˝ona nie tylko przed lub jednoczeÊnie z czynnoÊcià prawnà, ale
tak˝e po jej dokonaniu36.
Najwi´ksze wàtpliwoÊci wywo∏ane zosta∏y jednak mo˝liwoÊcià wykazania
zgody przy pomocy dokumentu prywatnego. Pojawi∏y si´ pytania o to, czy
przedmiotowy dokument prywatny mo˝e zostaç sporzàdzony wy∏àczenie
przez ma∏˝onka d∏u˝nika, czy te˝ mo˝e pochodziç równie˝ od d∏u˝nika, osób
oÊwiadczajàcych w nim, ˝e ma∏˝onek d∏u˝nika wyrazi∏ zgod´ na zaciàgni´cie
zobowiàzania, czy te˝ nawet od samego wierzyciela.
Zgodnie z art. 245 k. p. c., dokument prywatny stanowi dowód tego, ˝e osoba, która go podpisa∏a, z∏o˝y∏a oÊwiadczenie zawarte w dokumencie. W zwiàzku z tym oczywistym pozostaje fakt, i˝ sporzàdzone na piÊmie przez ma∏˝onka
d∏u˝nika, oÊwiadczenie woli uj´te czy to w samej umowie, czy w odr´bnym piÊmie, o takiej treÊci, ˝e wyra˝a on zgod´ na zaciàgni´cie przez swojego wspó∏ma∏˝onka zobowiàzania, jest dokumentem prywatnym i bezspornym dowodem na to, ˝e ma∏˝onek d∏u˝nika wyrazi∏ zgod´ na odpowiedzialnoÊç majàtkiem wspólnym. G∏oszone jest jednak i takie przekonanie, ˝e wymóg z art. 787
k. p. c., zostanie w pe∏ni spe∏niony równie˝ wtedy, gdy d∏u˝nik lub nawet sam
wierzyciel, sporzàdzi dokument prywatny. W przedmiotowym dokumencie
oÊwiadczy natomiast, ˝e b´dàca êród∏em zobowiàzania czynnoÊç prawna, której jest stronà dokonana zosta∏a za zgodà ma∏˝onka d∏u˝nika. OÊwiadczenie
takie wierzyciel opatrzy w∏asnor´cznym podpisem, a zatem wymóg dokumentu prywatnego zostanie spe∏niony37.
Zaprezentowane powy˝ej stanowisko budzi jednak pewne wàtpliwoÊci. Dokument prywatny nie korzysta bowiem z domniemania prawnego, ˝e zawarty
w nim stan faktyczny jest zgodny z prawdà, stanowi jedynie dowód tego, ˝e
osoba która dokument ten podpisa∏a z∏o˝y∏a oÊwiadczenie o okreÊlonej treÊci
dokumentem tym obj´tej. Oznacza to, ˝e je˝eli wierzyciel sam wystawi dokument prywatny, w którym osobiÊcie zaÊwiadczy, ˝e zobowiàzanie zaciàgni´te
zosta∏o za zgodà ma∏˝onka d∏u˝nika, to spe∏ni w ten sposób jedynie wymóg
z art. 787 k. p. c., dotyczàcy formy dokumentu, nie spe∏ni jednak jeszcze prze35
36

37

J. Ignaczewski, Forma dowolna…, Rzeczpospolita 2005/1/8.
J. Ignaczewski, Forma dowolna…, Rzeczpospolita 2005/1/8, W. Grajdura, op. cit., Rzeczpospolita
2004/12/30.
Taki poglàd wyrazi∏ m.in. W. Grajdura, op. cit., Rzeczpospolita 2004/12/30.
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s∏anki dotyczàcej treÊci dokumentu, a tej pierwszej, jak si´ wydaje, nie nale˝y
rozpatrywaç w oderwaniu od tej drugiej. Trudno bowiem przyjàç, ˝e istnienie
zgody ma∏˝onka d∏u˝nika, zaÊwiadczone wy∏àcznie przez stron´ post´powania, majàcà interes prawny w istnieniu tej okolicznoÊci jest dostatecznie udowodnione38. Dlatego te˝ nie mo˝na zgodziç si´ z W. Grajdurà39, zdaniem którego nie ma przeszkód, by wystawcà dokumentu wymaganego przez art. 787
k. p. c., by∏ nawet sam wierzyciel, aby tylko treÊç takiego dokumentu zawiera∏a stwierdzenie, ˝e dana czynnoÊç dokonana zosta∏a za zgodà wspó∏ma∏˝onka osoby obj´tej tytu∏em egzekucyjnym.
Trudno te˝ by∏oby zgodziç si´ z wysuni´tà przez tego autora tezà, ˝e zgoda, o której mowa w art. 41 § 1 k. r. o., jest oÊwiadczeniem woli w techniczno
– prawnym znaczeniu, które mo˝e byç z∏o˝one choçby tylko jednej ze stron,
np. wy∏àcznie ma∏˝onkowi, a przy tym zupe∏nie oboj´tna pozostaje forma tego
oÊwiadczenia woli, mo˝e to byç forma dowolna i jak najbardziej dopuszczalne
jest oÊwiadczenie woli z∏o˝one w sposób dorozumiany.
W Êwietle przedstawionego powy˝ej poglàdu, warto zwróciç uwag´ na to, i˝
sama zgoda wspó∏ma∏˝onka na wa˝ne zaistnienie zobowiàzania mi´dzy wierzycielem a d∏u˝nikiem, poza czynnoÊciami prawnymi z art. 37 § 1 k. r. o., nie
jest w ogóle potrzebna. Jej sens wy∏ania si´ dopiero na gruncie procesowym,
w zwiàzku z art. 787 k. p. c., i w kontekÊcie tego przepisu zgod´ takà nale˝y
rozpatrywaç. Przepis art. 787 k. p. c., stawia natomiast okreÊlone wymogi dotyczàce zarówno formy w jakiej zgoda zosta∏a wyra˝ona, jak i jej treÊci. Zgoda
wyra˝ona przez wspó∏ma∏˝onka d∏u˝nika w sposób dorozumiany nie spe∏nia∏aby natomiast wymogu z art. 787 k. p. c., w zakresie formy pisemnej takiej
zgody.
Sam d∏u˝nik pozostajàcy w zwiàzku ma∏˝eƒskim mo˝e nie byç zainteresowany w wyra˝eniu przez jego wspó∏ma∏˝onka zgody na zaciàgni´cie zobowiàzania, ale w interesie wierzyciela le˝y uzyskanie takiej zgody i to wierzyciel powinien zadbaç o uczynienie zadoÊç wszelkim wymogom w tym zakresie, wynikajàcym z art. 787 k. p. c.
Na marginesie dodaç nale˝y tak˝e, i˝ przez wskazanie formy w jakiej wierzyciel ma wykazaç, ˝e zobowiàzanie zosta∏o zaciàgni´te za zgodà, art. 787 k.
p. c., przewiduje ograniczenia w zakresie post´powania dowodowego. Zgoda
ma∏˝onka d∏u˝nika ma wynikaç z dokumentu, a nie np. z zeznaƒ Êwiadków, czy
wierzyciela. Samo zaÊ ograniczenie mo˝liwoÊci dowodowych na etapie post´powania o nadanie klauzuli wykonalnoÊci, zosta∏o zapewne wprowadzone
przez ustawodawc´ w celu skrócenia i przyspieszenia post´powania klauzulowego.
38

39

Tak te˝: J. Ignaczewski, Zgoda ma∏˝onka…, Rzeczpospolita 2005/6/17, odmiennie: W. Grajdura, op.
cit., Rzeczpospolita 2004/12/30.
W. Grajdura, op. cit., Rzeczpospolita 2004/12/30.
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Podsumowanie
Podsumowujàc dotychczasowe rozwa˝ania, stwierdziç nale˝y, i˝ na pozytywnà ocen´ zas∏ugujà niewàtpliwie wprowadzone nowelà czerwcowà regulacje art. 41 § 2 k. r. o., dotyczàce odpowiedzialnoÊci tak˝e z przedmiotów majàtkowych wchodzàcych w sk∏ad przedsi´biorstwa, za zobowiàzania powsta∏e
w zwiàzku z prowadzeniem tego przedsi´biorstwa. Zwrócenie przez ustawodawc´ uwagi na prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej, opartej na przedsi´biorstwie nale˝àcym do majàtku wspólnego i wprowadzenie odpowiednich
uregulowaƒ w zakresie odpowiedzialnoÊci przedsi´biorstwem, w warunkach
gospodarki rynkowej by∏o absolutnà koniecznoÊcià. Obowiàzujàce jeszcze
do niedawna unormowania, by∏y ca∏kowicie niedostosowane do aktualnych
potrzeb obrotu gospodarczego. Przepisy k. r. o., sprzed noweli czerwcowej
w ˝aden sposób nie wyró˝nia∏y bowiem czynnoÊci prawnych zwiàzanych
z dzia∏alnoÊcià gospodarczà prowadzonà przez ma∏˝onków, ani zobowiàzaƒ
wynikajàcych z tych czynnoÊci40.
Podobnego entuzjazmu nie budzi ju˝ jednak wprowadzona przez ustawodawc´ w art. 41 § 1 k. r. o., instytucja zgody fakultatywnej, jako przes∏anki odpowiedzialnoÊci ma∏˝onków majàtkiem wspólnym41. Ustawodawca z jednej
strony preferuje bowiem majàtek wspólny ma∏˝onków z drugiej natomiast
ogranicza wierzycielowi mo˝liwoÊç zaspokojenia si´ z tego majàtku. Ochrona prawna wierzyciela zosta∏a os∏abiona i mamy obecnie do czynienia z zachwianiem równowagi mi´dzy ochronà interesów rodziny a ochronà interesów
wierzyciela42, który oprócz porozumienia si´ z kontrahentem w przedmiocie dokonania okreÊlonej czynnoÊci prawnej, dla pe∏niejszego zabezpieczenia swoich interesów musi jeszcze dodatkowo zabiegaç o zgod´ ma∏˝onka przysz∏ego d∏u˝nika na zaciàgni´cie zobowiàzania.
Dodatkowe os∏abienie przynios∏y przepisy procesowe przewidujàce ograniczenia dowodowe, szczegó∏owo omówione powy˝ej (art. 787 k. p. c.). Istnienie zgody ma∏˝onka d∏u˝nika, wierzyciel mo˝e wykazaç tylko dokumentem
urz´dowym lub prywatnym, nie mo˝e natomiast powo∏ywaç si´ na zeznania
Êwiadków, potwierdzajàcych wyra˝enie takiej zgody w razie jej nie istnienia
na piÊmie. Wprowadzajàc przedmiotowe ograniczenia dowodowe, ustawodawca mia∏ na celu, jak si´ wskazuje, przyspieszenie post´powania klauzulo40
41

42

Pozytywnà ocen´ wyrazi∏a tak˝e: M. ¸àczkowska, op. cit., s. 11.
OczywiÊcie z wyjàtkiem wskazanych w art. 361 k. r. o., czynnoÊci: w bie˝àcych sprawach ˝ycia
codziennego lub zmierzajàcych do zaspokojenia zwyk∏ych potrzeb rodziny albo podejmowanych
w ramach dzia∏alnoÊci zarobkowej – którym to wspó∏ma∏˝onek nie mo˝e si´ sprzeciwiç i co
do których zgoda no odpowiedzialnoÊç majàtkiem wspólnym nie jest potrzebna.
Tak te˝: J. Zra∏ek, op. cit., s. 366, odmiennie: J. Strzebiƒczyk, op. cit., s. 101, T. Smyczyƒski, op. cit.,
s. 835, M. ¸àczkowska, op. cit., s. 11.
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wego i w efekcie poprawienie sytuacji wierzyciela, poprzez umo˝liwienie mu
jak najszybszego uzyskania tytu∏u wykonawczego tak˝e przeciwko ma∏˝onkowi d∏u˝nika. Pozostaje jednak wàtpliwym, czy przyj´ta regulacja procesowa
faktycznie s∏u˝y ochronie interesów wierzycieli. Samà zaÊ instytucj´ zgody
wspó∏ma∏˝onka na zaciàgni´cie zobowiàzania, mo˝na oceniç, nie jako dostosowanie przepisów k. r. o., w zakresie odpowiedzialnoÊci ma∏˝onków majàtkiem wspólnym za zobowiàzania jednego z nich, do aktualnych potrzeb zarówno gospodarczych, jak i spo∏ecznych, lecz raczej jako skomplikowanie i spowolnienie obrotu gospodarczego w tym zakresie.
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Hinduskie ma∏˝eƒstwo przed sàdem konsystorskim,
czyli o post´powaniu w sprawie zwolnienia cudzoziemca
od obowiàzku z∏o˝enia dokumentu stwierdzajàcego
mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa (art. 56 ust. 2 p. a. s. c.)

I. Wst´p
W ostatnich latach w praktyce sàdów polskich wzrasta liczba spraw z elementem obcym1. Przyczyn tego stanu rzeczy nale˝y upatrywaç w otwieraniu si´
granic i swobodnym przemieszczaniu si´ osób, które zawierajà zwiàzki ma∏˝eƒskie nie baczàc na ró˝nice narodowoÊciowe, wyznaniowe i prawne. Sprawy takie sà nierzadko trudne nie tylko dla stron, ale i dla samych sàdów. TrudnoÊci
biorà si´ nie tylko z koniecznoÊci stosowania norm z dziedziny mi´dzynarodowego prawa prywatnego i post´powania, wynikajàcych w coraz wi´kszym stopniu z prawa wspólnotowego, lecz tak˝e z przepisów prawa obcego, a w sprawach ma∏˝eƒskich nierzadko prawa wyznaniowego. Wymaga to od s´dziego
szczególnej wnikliwoÊci i umiej´tnoÊci prawnoporównawczych, tak aby w gàszczu êróde∏ prawa nie straciç orientacji. Celem niniejszego artyku∏u jest próba
pewnego uporzàdkowania tych zawik∏anych splotów zagadnieƒ.

II. Stan faktyczny
Asumpt do jego napisania da∏a sprawa, której stan faktyczny wyglàda∏ nast´pujàco. W maju 2005 r. wp∏ynà∏ do jednego z polskich sàdów rejonowych
wniosek obywatela Indii o zwolnienie z przed∏o˝enia zaÊwiadczenia o zdolnoÊci prawnej do zawarcia ma∏˝eƒstwa w Urz´dzie Stanu Cywilnego. W uzasadnieniu wnioskodawca poda∏, ˝e w 1981 r. zawar∏ w Indiach zwiàzek ma∏˝eƒski
wed∏ug rytua∏u Hindu. W 1993 r. przyjecha∏ do Polski, gdzie pozna∏ uczestniczk´ post´powania, obywatelk´ Polski, z którà od 1994 r. ˝yje w konkubinacie,
1

Tytu∏em przyk∏adu mo˝na podaç, i˝ w 1997 r. do Wydzia∏u Prawno-Traktatowego Ministerstwa SprawiedliwoÊci wp∏yn´∏y 3 sprawy z wniosków obywateli Indii dotyczàce omawianej tu materii, natomiast
w 2006 r. spraw tych by∏o 19.
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a którà obecnie zamierza poÊlubiç. Szczególnego kolorytu nadaje sprawie fakt,
i˝ do wniosku za∏àczono m.in. dekret polskiego sàdu koÊcielnego stwierdzajàcy na podstawie kan. 1103 kodeksu prawa kanonicznego niewa˝noÊç hinduskiego ma∏˝eƒstwa z powodu przymusu i bojaêni po stronie m´˝czyzny. Sàd
rejonowy przes∏ucha∏ wnioskodawc´ i uczestniczk´ post´powania, uzyska∏
z Ministerstwa SprawiedliwoÊci informacj´ na temat prawa Indii oraz postanowieniem z sierpnia 2005 r. zwolni∏ obywatela Indii z obowiàzku przedstawienia
dokumentu stwierdzajàcego jego zdolnoÊç do zawarcia ma∏˝eƒstwa. Czy
s∏usznie?

III. Post´powanie w sprawie zwolnienia cudzoziemca z obowiàzku z∏o˝enia dokumentu stwierdzajàcego mo˝noÊç zawarcia
ma∏˝eƒstwa (art. 56 ust. 2 p. a. s. c.)
Zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. Prawo o aktach
stanu cywilnego2 (dalej: p. a. s. c.) „cudzoziemiec zamierzajàcy zawrzeç ma∏˝eƒstwo jest obowiàzany z∏o˝yç kierownikowi urz´du stanu cywilnego dokument stwierdzajàcy, ˝e zgodnie z w∏aÊciwym prawem mo˝e zawrzeç ma∏˝eƒstwo”. To wymaganie wynika z powszechnie uznanej w wi´kszoÊci ustawodawstw zasady, ˝e o mo˝liwoÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa ka˝dego z nupturientów rozstrzyga jego prawo ojczyste. Stàd te˝ wi´kszoÊç paƒstw, w tym Polska, zna instytucj´ wydawania swoim obywatelom dowodu zdolnoÊci prawnej do zawarcia ma∏˝eƒstwa wed∏ug ich prawa3. Korelatem obowiàzku cudzoziemca z art. 56 ust. 1 p. a. s. c. jest zatem przewidziana w art. 71 p. a.
s. c. mo˝liwoÊç uzyskania przez obywatela polskiego zamierzajàcego zawrzeç ma∏˝eƒstwo za granicà zaÊwiadczenia, ˝e zgodnie z prawem polskim
mo˝e on zawrzeç ma∏˝eƒstwo. Dokumentem stwierdzajàcym mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa przez cudzoziemca w myÊl art. 56 ust. 1 p. a. s. c. jest
dokument urz´dowy wydany przez organ krajowy paƒstwa ojczystego cudzoziemca lub przez jego placówk´ dyplomatycznà bàdê konsularnà w Polsce4. Otrzymanie takiego dokumentu mo˝e okazaç si´ jednak niemo˝liwe,
np. jeÊli prawo obce w ogóle nie przewiduje wydawania takich dokumentów
albo uzyskanie takiego dokumentu jest utrudnione, np. gdy cudzoziemiec
przebywa na terytorium polskim jako uchodêca lub gdy Polska nie utrzymu2

3

4

Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 161 poz. 1688. Tekst pierwotny art. 56 p. a. s. c. zosta∏ zmieniony
z dniem 15.11.1998 r.
„Wykaz paƒstw, których ustawodawstwa przewidujà wydawanie dokumentów stwierdzajàcych mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa wed∏ug prawa ojczystego” zawarty jest w publikacji J. Ciszewskiego, Obrót prawny za granicà w sprawach cywilnych i karnych, wyd. 5, Warszawa 2006, poz. 49 (str. 715 i n.).
Bli˝ej A. Czajkowska / E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo,
wzory dokumentów i pism, Warszawa 2002, art. 56, pkt 9 i 10 (str. 159); H. Chwyç, Zawarcie ma∏˝eƒstwa w prawie polskim. Poradnik dla kierowników Urz´dów Stanu Cywilnego, Lublin 2001, str. 54 i n.
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je z danym paƒstwem stosunków dyplomatycznych bàdê komunikacja jest
z nim przerwana5.
Indie nie wydajà swoim obywatelom dowodu zdolnoÊci prawnej do zawarcia ma∏˝eƒstwa6. W takiej sytuacji cudzoziemiec powinien z∏o˝yç kierownikowi
Urz´du Stanu Cywilnego odpis prawomocnego postanowienia sàdu, zwalniajàcego go od obowiàzku przed∏o˝enia omawianego dokumentu. Zgodnie bowiem z art. 56 ust. 2 p. a. s. c. „je˝eli otrzymanie dokumentu napotyka trudne
do przezwyci´˝enia przeszkody, sàd w post´powaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca mo˝e go zwolniç od z∏o˝enia dokumentu”.
1. Jurysdykcja krajowa
Sàd polski mo˝e rozpoznaç spraw´ merytorycznie tylko wtedy, je˝eli ma jurysdykcj´ krajowà7. Pierwszà zatem czynnoÊcià sàdu po wp∏yni´ciu sprawy b´dzie koniecznoÊç wyjaÊnienia tej kwestii. W razie stwierdzenia braku jurysdykcji krajowej sàd zgodnie z art. 1099 kodeksu post´powania cywilnego8 (dalej:
k. p. c.) musi odrzuciç wniosek.
Z art. 91 Konstytucji wyp∏ywa obowiàzek uprzedniego zbadania, czy prawo
wspólnotowe bàdê ratyfikowane przez Polsk´ umowy mi´dzynarodowe nie zawierajà postanowieƒ w tym zakresie. Gdyby bowiem takie akty prawne istnia∏y, mia∏yby one pierwszeƒstwo zastosowania przed prawem krajowym. Poniewa˝ ani prawo wspólnotowe9 ani umowy o obrocie prawnym, jakie zawar∏a Polska z innymi paƒstwami10, nie regulujà jurysdykcji sàdów w sprawach o udzie5

6

7
8
9

10

K. Gondorek / A. Ustowska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, przepisy wykonawcze
i zwiàzkowe, Warszawa 1991, art. 56, pkt 8 (str. 255).
„Wykaz paƒstw, których ustawodawstwa nie przewidujà wydawania dokumentów stwierdzajàcych
mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa wed∏ug prawa ojczystego” zawarty jest w publikacji J. Ciszewskiego,
Obrót prawny (…) poz. 50 (str. 720).
Por. obszernà monografi´ K. Weitza, Jurysdykcja krajowa w post´powaniu cywilnym, Warszawa 2005.
Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z póên. zm.
Prawo wspólnotowe reguluje jurysdykcj´ sàdów paƒstw cz∏onkowskich w sprawach ma∏˝eƒskich dotychczas tylko w jednym akcie prawnym: Rozporzàdzeniu Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczàcym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich
oraz w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, uchylajàce Rozporzàdzenie (WE)
Nr 1347/2000 (tzw. Bruksela II bis), Dz. Urz. W. E., Wydanie specjalne 2004, Rozdz. 19, Tom VI str. 243.
T∏umaczenie nieoficjalne rozporzàdzenia umieszczone jest tak˝e w publikacji J. Ciszewskiego, Europejskie prawo ma∏˝eƒskie i dotyczàce odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej. Komentarz, Warszawa 2004,
str. 173 oraz wraz z angielskà, francuskà i niemieckà wersjà j´zykowà w Kwartalniku Prawa Prywatnego 2007, z. 1, str. 197 i n. Jednak˝e „sprawy ma∏˝eƒskie” w myÊl Brukseli II bis oznaczajà jedynie sprawy cywilne dotyczàce rozwodu, separacji albo uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa. Por. te˝ K. Weitz, Jurysdykcja krajowa w sprawach ma∏˝eƒskich oraz w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej
w prawie wspólnotowym, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2007, z. 1, str. 83 i n.
Tak na gruncie reprezentowanego tu poglàdu, ˝e sprawy o zwolnienie cudzoziemca od z∏o˝enia dokumentu w myÊl art. 56 ust. 2 p. a. s. c. nie nale˝à do „spraw dotyczàcych stosunków osobistych ma∏˝onków”, dla których zawarte przez Polsk´ z wieloma paƒstwami umowy o obrocie prawnym okreÊlajà jurysdykcj´ sàdów.
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lenie cudzoziemcowi zwolnienia od obowiàzku z∏o˝enia dokumentu potrzebnego do zawarcia ma∏˝eƒstwa, wyjaÊnienia tej kwestii nale˝y szukaç w przepisach prawa polskiego.
Kodeks post´powania cywilnego nie zawiera wyraênej podstawy do ustalenia jurysdykcji krajowej w tzw. sprawach przedma∏˝eƒskich, w których uczestnikami sà nupturienci. Jedynie art. 562 k. p. c. stanowi, ˝e „zwolnienia od obowiàzku z∏o˝enia urz´dowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia
ma∏˝eƒstwa udziela sàd na wniosek osoby obowiàzanej do z∏o˝enia dokumentu”. W zwiàzku z takim stanem rzeczy zarysowa∏y si´ w doktrynie trzy poglàdy.
Pierwszy opiera si´ na przekonaniu, ˝e usytuowanie post´powania w sprawie zwolnienia od z∏o˝enia dokumentu stwierdzajàcego mo˝noÊç zawarcia
ma∏˝eƒstwa w rozdziale zatytu∏owanym „sprawy ma∏˝eƒskie” ka˝e poszukiwaç
podstawy jurysdykcji krajowej dla tych spraw w przepisach kodeksu, które
okreÊlajà jurysdykcj´ sàdów polskich w sprawach ma∏˝eƒskich. Takim przepisem jest art. 1100 k. p. c., zgodnie z którym do jurysdykcji krajowej nale˝à
sprawy ma∏˝eƒskie, je˝eli choçby jedno z ma∏˝onków mia∏o obywatelstwo polskie lub nie posiadajàc ˝adnego obywatelstwa mia∏o miejsce zamieszkania
w Polsce (§ 1) oraz sprawy ma∏˝eƒskie pomi´dzy cudzoziemcami mieszkajàcymi w Polsce (§ 3). Art. 1100 k. p. c. jako w∏aÊciwà podstaw´ do ustalenia jurysdykcji krajowej w sprawach o zwolnienie od obowiàzku z∏o˝enia dokumentu potrzebnego do zawarcia ma∏˝eƒstwa uznaje T. Ereciƒski11, K. Piasecki12 oraz
E. Wierzbowski13.
Drugie stanowisko sprzeciwia si´ natomiast szerokiemu rozumieniu poj´cia
„spraw ma∏˝eƒskich”. Zdaniem J. Jod∏owskiego ze sformu∏owania art. 1100 k. p.
c. wynika, ˝e chodzi w nim tylko o sprawy dotyczàce ju˝ istniejàcego ma∏˝eƒstwa, nie zaÊ o sprawy przedma∏˝eƒskie14. W konsekwencji dla spraw o zwolnienie od obowiàzku z∏o˝enia dokumentu stwierdzajàcego mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa upatruje on podstaw´ w art. 1110 k. p. c., który jurysdykcji krajowej poddaje „równie˝ inne sprawy rozpoznawane w post´powaniu nieprocesowym, je˝e11

12

13
14

T. Ereciƒski, w: T. Ereciƒski / J. Ciszewski, Komentarz do kodeksu post´powania cywilnego, Cz´Êç
trzecia, Przepisy z zakresu mi´dzynarodowego post´powania cywilnego, Warszawa 2006, art. 1100,
pkt 1, str. 44. Podobnie sàdzi J. Ciszewski w: T. Ereciƒski / J. Ciszewski, Komentarz (…), art. 1110,
pkt 2, str. 106 i 107, który jednak z tej kategorii wyraênie wy∏àcza sprawy o zwolnienie cudzoziemca
od z∏o˝enia dokumentu stwierdzajàcego mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa wed∏ug prawa w∏aÊciwego,
uznajàc, ˝e dla tego rodzaju spraw przepis jurysdykcyjny zawarty jest w art. 56. p. a. s. c. (por.
art. 1110, pkt 24, str. 113).
K. Piasecki, Kodeks post´powania cywilnego. Komentarz. Tom III, 3. wydanie Warszawa 2002,
art. 1100, pkt 1, str. 488.
E. Wierzbowski, Mi´dzynarodowy obrót prawny w sprawach cywilnych, Warszawa 1971, str. 105.
J. Jod∏owski / W. Ludwiczak, Dwug∏os recenzyjny na temat „Mi´dzynarodowego prawa rodzinnego” M. SoÊniaka, B. Walaszka i E. Wierzbowskiego, Paƒstwo i Prawo 1973, nr 7, str. 146, 154. Poglàd
ten podziela K. Pietrzykowski, Zawarcie ma∏˝eƒstwa i przes∏anki jego wa˝noÊci w prawie prywatnym
mi´dzynarodowym, Warszawa 1985, str. 107 rozpatrujàc kwesti´ jurysdykcji w sprawach o zezwolenie na zawarcie w Polsce ma∏˝eƒstwa przez pe∏nomocnika w myÊl art. 6 § 1 k. r. o.
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li choçby jeden uczestnik post´powania jest obywatelem polskim lub w Polsce
ma miejsce zamieszkania”. Do podobnych wniosków dochodzi A. Âlusarski15.
Natomiast J. Cagara16 oraz A. Zieliƒski17 zgadzajà si´ co prawda z J. Jod∏owskim, ˝e art. 1100 k. p. c. nie obejmuje spraw nupturientów, ale jako podstaw´
jurysdykcji krajowej w sprawach cudzoziemców o zwolnienie od przed∏o˝enia
dowodu zdolnoÊci do zawarcia ma∏˝eƒstwa wskazujà nie art. 1110 k. p. c., ale
art. 56 ust. 2 p. a. s. c. (wzgl´dnie nie ró˝niàcy si´ zasadniczo w tej mierze
od swojego nast´pcy art. 46. d. a. s. c.18). Ich zdaniem art. 56 ust. 2 p. a. s. c. zawiera norm´ nie tylko materialnoprawnà, ale tak˝e jurysdykcyjnà. Do takiego
wniosku dochodzà te˝ J. Ciszewski19 i A. Màczyƒski20. Konsekwencjà tego poglàdu jest uznanie, ˝e w ka˝dym wypadku wystàpienia cudzoziemca z wnioskiem
o zwolnienie go od obowiàzku z∏o˝enia dokumentu stwierdzajàcego mo˝noÊç
zawarcia ma∏˝eƒstwa zachodzi jurysdykcja sàdu polskiego, nawet w sytuacji,
gdy cudzoziemiec ten nie ma w Polsce miejsca zamieszkania, a drugi nupturient
nie jest obywatelem polskim i w Polsce nie mieszka. Zdaniem A. Âlusarskiego
stanowisko to nie mo˝e byç prawid∏owe. Autor ten sprzeciwia si´ uznaniu jurysdykcyjnego charakteru art. 56 ust. 2 p. a. s. c. z uwagi na fakt, i˝ przepis ten nie
wskazuje „tego, co jest dla przepisów jurysdykcyjnych najbardziej charakterystyczne, a mianowicie ∏àcznika wià˝àcego danà spraw´ z polskim obszarem
prawnym. ¸àcznikiem takim, gdy chodzi o dotyczàce cudzoziemców sprawy niemajàtkowe, jest w zasadzie miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce albo te˝
obywatelstwo polskie lub miejsce zamieszkania w Polsce innego uczestnika post´powania. Trudno by∏oby natomiast przyjàç, aby ∏àcznikiem uzasadniajàcym jurysdykcj´ sàdu polskiego mog∏a byç jedynie sama okolicznoÊç, ˝e wnioskodawca-cudzoziemiec ma zamiar zawrzeç ma∏˝eƒstwo w Polsce”21.
Wydaje si´, ˝e zarzuty te nie wytrzyma∏y próby czasu. Z dniem 15 listopada 1998 r. przesta∏ obowiàzywaç art. 12 p. a. s. c., który co do zasady nakazywa∏ zawarcie ma∏˝eƒstwa w urz´dzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania
jednego z przysz∏ych ma∏˝onków22. Obecnie art. 12 ust. 1 p. a. s. c. umo˝liwia
15

16

17
18

19
20

21
22

A. Âlusarski, W kwestii charakteru prawnego art. 56 prawa o aktach stanu cywilnego, Palestra 1987,
nr. 12, str. 25, 29 i 31.
J. Cagara, Post´powanie nieprocesowe w sprawach dotyczàcych zawarcia ma∏˝eƒstwa z obywatelem
polskim, Nowe Prawo 1979, nr 2, str. 107, 108 i n.
A. Zieliƒski, Sàdownictwo opiekuƒcze w sprawach ma∏oletnich, Warszawa 1975, str. 165.
Dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. Nr 25 poz. 151 z póên. zm.,
zosta∏ uchylony przez ustaw´ z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. p. a. s. c.
T. Ereciƒski / J. Ciszewski, Komentarz (…), art. 1110, 24, str. 113.
A. Màczyƒski, Zawarcie ma∏˝eƒstwa w polskim prawie prywatnym mi´dzynarodowym, w: Obrót prawny z zagranicà w sprawach stanu cywilnego. Konkordat. Materia∏y z seminarium w Lublinie w dniach
26-28 marca 1996 r., Lublin 1997, str. 37.
A. Âlusarski, W kwestii charakteru prawnego (…), str. 30.
Zmian´ wprowadzono art. 3 pkt 2 ustawy 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy,
Kodeks post´powania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Paƒstwa do KoÊcio∏a Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 757).
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nupturientom wybór urz´du stanu cywilnego, w którym chcà zawrzeç zwiàzek
ma∏˝eƒski. Prawo o aktach stanu cywilnego umo˝liwia zatem zawarcie ma∏˝eƒstwa w Polsce przez cudzoziemców nie majàcych w kraju miejsca zamieszkania, ale posiadajàcych dokument potrzebny do zawarcia ma∏˝eƒstwa wydany
przez organ ich paƒstwa. Niecelowe by∏oby wprowadzanie ograniczeƒ tylko
dla sytuacji, w których otrzymanie stosownego dokumentu jest utrudnione.
Funkcjonalna wyk∏adnia art. 56 u. 2 p. a. s. c. przemawia zatem za tym, aby
w aktualnym stanie prawnym przyznaç temu przepisowi charakter normy jurysdykcyjnej. Ka˝de inne rozwiàzanie powodowa∏oby, ˝e w wielu sprawach
o zwolnienie cudzoziemca niezamieszkujàcego w Polsce sàd nie mia∏by jurysdykcji krajowej. Sta∏oby to nie tylko w sprzecznoÊci z literalnym brzmieniem
art. 56 ust. 2 p. a. s. c., który nie zawiera takich ograniczeƒ („sàd w post´powaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca mo˝e go zwolniç od z∏o˝enia
dokumentu”), ale pozbawia∏oby to w praktyce mo˝liwoÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa w Polsce np. pokoleƒ emigrantów, którzy posiadajà wy∏àcznie obywatelstwo obce, a pragnà zawrzeç ma∏˝eƒstwo w kraju swoich przodków23.
Takà spo∏ecznà potrzeb´ zdaje si´ te˝ dostrzegaç Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, która w opracowanym przez siebie projekcie zmian ustawy Kodeks post´powania cywilnego doda∏a art. 11062 § 1 o brzmieniu:
„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 zwyk∏ego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej bàdê zamierza zawrzeç ma∏˝eƒstwo w Rzeczypospolitej Polskiej”24. Przyj´cie projektowanego przepisu przesàdzi, ˝e sàd
w sprawach o zwolnienie cudzoziemca od z∏o˝enia dokumentu stwierdzajàcego mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa w myÊl art. 56 ust. 2 p. a. s. c. b´dzie ustala∏ swojà jurysdykcj´ na podstawie art. 11062 § 1 k. p. c.
W omawianym tutaj kazusie kwestia jurysdykcji nie wzbudza wàtpliwoÊci.
Wnioskodawca ma swoje miejsce zamieszkania w Polsce, a uczestniczkà post´powania jest obywatelka Polski. Poniewa˝ spe∏nione sà zarówno przes∏anki
art. 1100 k. p. c. jak i art. 1110 k. p. c., to niezale˝nie od reprezentowanego
poglàdu nale˝y uznaç, ˝e sàd polski mia∏ jurysdykcj´ w sprawie o zwolnienie
obywatela Indii od obowiàzku z∏o˝enia dokumentu stwierdzajàcego mo˝noÊç
zawarcia ma∏˝eƒstwa.
23

24

Warto zauwa˝yç, ˝e akurat prawo Kanady i USA, a wi´c paƒstw o silnych oÊrodkach polonijnych, nie
przewiduje wydawania zaÊwiadczeƒ. W takiej sytuacji H. Chwyç, „Zawarcie ma∏˝eƒstwa w prawie polskim. Poradnik dla kierowników Urz´dów Stanu Cywilnego”, Lublin 2001, str. 55 sugeruje, ˝eby cudzoziemiec zwróci∏ si´ do sàdu rejonowego o zwolnienie go od z∏o˝enia kierownikowi USC wymaganego dokumentu.
Art. 1 pkt 26 rzàdowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks post´powania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw, Druk Sejmowy nr 1366 z dnia 22 stycznia 2007 r., dost´pnego na stronach
internetowych Sejmu: http://sejm.gov.pl → prace sejmu → druki sejmowe-wyszukiwanie.
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2. Zakres kognicji sàdu
Z samej treÊci przepisu art. 56 ust. 2 p. a. s. c., a zw∏aszcza z wyra˝enia „zwolniç od z∏o˝enia dokumentu” mo˝na by wnioskowaç, ˝e sàd w post´powaniu ogranicza si´ tylko do badania, czy zachodzà w sprawie przes∏anki formalne, tj. „trudne do przezwyci´˝enia przeszkody” do przed∏o˝enia dokumentu, natomiast nie
ma obowiàzku wyjaÊnienia, czy cudzoziemiec mo˝e w konkretnej sytuacji zawrzeç ma∏˝eƒstwo. Kwestia ta na gruncie dawnego prawa budzi∏a wàtpliwoÊci,
które wielokrotnie by∏y przedmiotem wypowiedzi Sàdu Najwy˝szego i doktryny25.
Ustawodawca rozstrzygnà∏ je w Prawie o aktach stanu cywilnego z 1986 r. wprowadzajàc art. 56 ust. 3 p. a. s. c., który w obecnym brzmieniu stanowi, ˝e „w post´powaniu o zwolnienie cudzoziemca od z∏o˝enia dokumentu sàd na podstawie
w∏aÊciwego prawa ustala, czy osoba ta mo˝e zawrzeç ma∏˝eƒstwo”. Nale˝y
przy tym podkreÊliç, ˝e mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa przez wnioskodawc´ sàd
w ˝adnym razie nie bada abstrakcyjnie, w oderwaniu od osoby drugiego nupturienta, lecz musi ustaliç, czy osoba ubiegajàca si´ o zwolnienie mo˝e zawrzeç
ma∏˝eƒstwo – w myÊl prawa w∏aÊciwego – z okreÊlonà osobà26. Dokonujàc tych
ustaleƒ, sàd powinien te˝ oceniç skutki zastosowania prawa w∏aÊciwego z punktu widzenia jego zgodnoÊci z podstawowymi zasadami prawa polskiego27.
a. Prawo w∏aÊciwe
Prawo w∏aÊciwe sàd ustala w oparciu o obowiàzujàce w Polsce êród∏a prawa prywatnego mi´dzynarodowego, tj. normy kolizyjne zawarte w umowach
mi´dzynarodowych28 bàdê ustawie z dnia 12 listopada 1965 r. Prawo prywatne
25

26

27

28

Por. J. Cagara, Post´powanie nieprocesowe (...) str. 113 oraz powo∏ywane tam orzecznictwo i literatura.
K. Pietrzykowski, Zawarcie ma∏˝eƒstwa i przes∏anki jego wa˝noÊci w prawie mi´dzynarodowym prywatnym, Warszawa 1985, str. 34; M. Pazdan, Prawo prywatne mi´dzynarodowe, wyd. VII uaktualnione, Warszawa 2001, str. 199.
Por. J. Ciszewski, Zakazy i ograniczenia ma∏˝eƒstw z cudzoziemcami a klauzula porzàdku publicznego, Paƒstwo i Prawo 1984, nr 3, s. 90 i n.; K. Pietrzykowski, Zawarcie ma∏˝eƒstwa (...) str. 43-58.
Nale˝à do nich zawarte przez Polsk´ umowy o obrocie prawnym z nast´pujàcymi paƒstwami: art. 24 ust. 2
umowy z Austrià (Dz. U. z 1973 r. Nr 6 poz. 33), art. 26 ust. 1 umowy z Bia∏orusià (Dz. U. z 1994 r. Nr 128
poz. 619), art. 22 ust. 1 umowy z Bu∏garià (Dz. U. z 1963 r. Nr 27 poz. 88 ze zm.), art. 25 ust. 1 umowy z Czechami (Dz. U. z 1989 r. Nr 39 poz. 210), art. 26 ust. 1 umowy z Estonià (Dz. U. z 2000 r. Nr 5 poz. 49), art. 21
ust. 2 umowy z Finlandià (Dz. U. z 1981 r. Nr 27 poz. 140), art. 4 ust. 2 i 3 umowy z Francjà (Dz. U. z 1969 r.
Nr 4 poz. 22), art. 18 ust. 2 i 3 umowy z Koreà Pó∏nocnà (Dz. U. z 1987 r. Nr 24 poz. 135), art. 24 ust. 2 umowy z Kubà (Dz. U. z 1984 r. Nr 47 poz. 247), art. 25 ust. 1 umowy z Litwà (Dz. U. z 1994 r. Nr 35 poz. 130 ze
zm.) art. 27 ust. 1 umowy z ¸otwà (Dz. U. z 1995 r. Nr 110 poz. 534 ze zm.), art. 24 ust. 1 umowy z Rosjà
(Dz. U. z 2002 r. Nr 83 poz. 750), art. 29 ust. 1 umowy z Rumunià (Dz. U. z 2002 r. Nr 83 poz. 752), art. 25
ust. 2 umowy z Serbià i Czarnogórà (Dz. U. z 1963 r. Nr 27 poz. 162), art. 24 ust. 2 z Ukrainà (Dz. U. z 1994 r.
Nr 96 poz. 465), art. 31 ust. 2 umowy z W´grami (Dz. U. z 1960 r. Nr 8 poz. 54 ze zm.), art. 23 ust. 2 umowy z Wietnamem (Dz. U. z 1995 r. Nr 55 poz. 289). Teksty umów przedrukowano w: J. Ciszewski, Obrót
prawny z zagranicà. Zbiór umów mi´dzynarodowych, t. II umowy dwustronne, Sopot 2003.
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mi´dzynarodowe (dalej: p. p. m.)29. Z uwagi na brak stosownych podstaw traktatowych mi´dzy Rzeczpospolità Polskà a Republikà Indii, prawo w∏aÊciwe
ustala si´ tutaj w oparciu o art. 14 p. p. m. Zgodnie z nim „o mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa rozstrzyga w stosunku do ka˝dej ze stron jej prawo ojczyste”30.
Art. 14 p. p. m. wskazuje wi´c prawo w∏aÊciwe dla oceny mo˝noÊci zwarcia
ma∏˝eƒstwa za pomocà ∏àcznika obywatelstwa. O tym, czy nupturient jest lub
nie jest obywatelem okreÊlonego kraju, decyduje prawo wewn´trzne tego kraju31. Od tej powszechnie przyjmowanej na Êwiecie zasady art. 2 p. p. m. przewiduje dwa wyjàtki: nupturient, który jest obywatelem polskim „podlega prawu
polskiemu, chocia˝by prawo innego paƒstwa uznawa∏o go za obywatela tego
paƒstwa” (art. 2 ust. 1 p. p. m.)32, natomiast mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa
przez cudzoziemca, który ma „obywatelstwo dwóch lub wi´cej paƒstw podlega, jako prawu ojczystemu, prawu tego paƒstwa, z którym jest najÊciÊlej zwiàzany” (art. 2 ust. 2 p. p. m.).
Poniewa˝ w przedmiotowej sprawie indyjskie obywatelstwo wnioskodawcy
wynika bezspornie z przed∏o˝onego przez niego wraz z t∏umaczeniem t∏umacza przysi´g∏ego paszportu, zatem prawem w∏aÊciwym w myÊl art. 14 p. p. m.
jest prawo Indii. Nie musi to jednak oznaczaç, ˝e prawem w∏aÊciwym dla oceny, czy wnioskodawca mo˝e zawrzeç ma∏˝eƒstwo, b´dzie obowiàzujàce w tym
paƒstwie prawo merytoryczne. Jest to spowodowane dzia∏aniem przewidzianej
w art. 4 p. p. m. instytucji odes∏ania, z której wynika obowiàzek zastosowania
norm kolizyjnych prawa prywatnego mi´dzynarodowego obowiàzujàcego
w paƒstwie ojczystym cudzoziemca33. „Gdy wi´c obce prawo ojczyste nupturientów, wskazane naszymi przepisami jako w∏aÊciwe, ka˝e oceniaç powy˝sze
29
30

31
32

33

Dz. U. Nr 46, poz. 290; Dz. U. z 1995 r. Nr. 83 poz. 417; Dz. U. z 1999 r., Nr 52, poz. 532.
Projekt nowej ustawy Prawo prywatne mi´dzynarodowe (stan na 9.10.2006 r.) opracowany przez Komisj´ Kodyfikacyjnà Prawa Cywilnego zasadniczo powtarza ten przepis. Nowy art. 47 brzmi: „O mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa rozstrzyga w stosunku do ka˝dej ze stron jej prawo ojczyste z chwili zawarcia ma∏˝eƒstwa”. Projekt jest dost´pny na stronach internetowych Ministerstwa SprawiedliwoÊci
pod adresem: http//www.ms.gov.pl
Por. M. Pazdan, Prawo prywatne mi´dzynarodowe, str. 48.
Takà zasadà kieruje si´ te˝ art. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r., Nr 28, poz. 353 ze zm.) statuujàc: „obywatel polski w myÊl prawa polskiego nie
mo˝e byç równoczeÊnie uznawany za obywatela innego paƒstwa”. W tym kontekÊcie warto zwróciç
uwag´, ˝e projekt nowej ustawy p. p. m. nie zawiera odpowiednika art. 2 ust. 1 p. p. m. Tym samym
poddaje obywateli polskich pod zasad´ ogólnà (art. 2 § 1 projektu). Prowadzi to do tego, ˝e za prawo ojczyste Polaka b´dàcego jednoczeÊnie obywatelem innego paƒstwa sàd przyjmowaç b´dzie
prawo tego paƒstwa, z którym dana osoba jest najÊciÊlej zwiàzana. Jak wynika z uzasadnienia projektu (str. 5) „w dà˝eniu do zwi´kszenia mi´dzynarodowej harmonii rozstrzygni´ç, inaczej ni˝ w ustawie z 1965 r., rozstrzygane sà w projekcie sytuacje wielorakiego obywatelstwa, gdy jednym z wchodzàcych w gr´ obywatelstw jest obywatelstwo polskie. Za decydujàce uznano mianowicie kryterium
najÊciÊlejszej rzeczywistej wi´zi osoby z paƒstwem. Przy ustalaniu tej wi´zi powinny byç brane
pod uwag´ wszelkie okolicznoÊci jà potwierdzajàce lub jej przeczàce”.
Na temat odes∏ania por. M. Pazdan, Prawo prywatne mi´dzynarodowe, wyd. VII uaktualnione, Warszawa 2001, str. 61 i n.
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wymogi np. wed∏ug obcego prawa miejsca zamieszkania lub miejsca zawarcia
ma∏˝eƒstwa, zastosujemy to inne prawo (art. 4, § 2 naszej ustawy). Zawsze
oczywiÊcie uwzgl´dnimy odes∏anie do prawa polskiego (art. 4, § 1)”34.
b. Ustalanie treÊci prawa w∏aÊciwego
Mimo braku wyraênego przepisu ustawowego zarówno w orzecznictwie35 jak
i w doktrynie36 przyjmuje si´, ˝e to na sàdzie cià˝y obowiàzek ustalenia, prawo
jakiego paƒstwa jest prawem w∏aÊciwym w zawis∏ej przed nim sprawie oraz ustalenie treÊci tego prawa37. Co wi´cej, prawid∏owoÊç zastosowania prawa obcego
przez sàd podlega kontroli instancyjnej. „Niezastosowanie w ogóle lub b∏´dne
zastosowanie prawa w∏aÊciwego (tak w∏asnego, jak i obcego) stanowi naruszenie
prawa materialnego przez b∏´dnà jego wyk∏adni´ lub niew∏aÊciwe zastosowanie
z wszystkimi tego konsekwencjami procesowymi (mo˝e wi´c byç u˝yte jako zarzut w apelacji – art. 368 i n. k. p. c. lub staç si´ podstawà skargi kasacyjnej
– art. 3983 § 1 pkt 1 k. p. c.)”38. W opracowanym projekcie zmian ustawy Kodeks
post´powania cywilnego Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego zaproponowa∏a takà zmian´ art. 1143 § 1 k. p. c., by z przepisu tego jednoznacznie wynika∏o, ˝e to „sàd z urz´du stwierdza treÊç w∏aÊciwego prawa obcego”39.
W przedmiotowej sprawie sàd mia∏ ró˝ne mo˝liwoÊci uzyskania informacji
na temat treÊci prawa Indii.
34
35

36
37

38
39

M. SoÊniak / B. Walaszek / E. Wierzbowski, Mi´dzynarodowe prawo rodzinne, Ossolineum 1969 str. 41.
W wyroku SN z dnia 11.08.2004 r. w sprawie II CK 489/03 (niepubl.) Sàd Najwy˝szy oceniajàc kasacj´
opartà na zarzucie naruszeniu przepisów art. 232 k. p. c. w zw. z art. 1143 k. p. c. orzek∏: „zasada iura novit curia nie mo˝e bowiem mieç zastosowania w razie potrzeby poznania obcego prawa. W piÊmiennictwie
wyraênie podkreÊlono, ˝e zebranie informacji o treÊci obcego prawa jest obowiàzkiem sàdu, a strona mo˝e byç w tym zakresie jedynie pomocna i nie mogà wynikaç dla niej ˝adne ujemne skutki procesowe z faktu, ˝e nie zdo∏a ona przedstawiç w tym zakresie stosownych informacji. Przepis art. 1143 k. p. c. pozostawia oczywiÊcie Sàdowi pewnà swobod´ wyboru Êrodków pozwalajàcych na poznanie treÊci obcego prawa. W razie jednak zaistnienia trudnoÊci z pozyskaniem przez Sad wiedzy o treÊci prawa obcego niezb´dnej dla rozstrzygni´cia sporu Sàd powinien rozwa˝yç potrzeb´ si´gni´cia po Êrodki okreÊlone w art. 1143
§ 1 i § 3 k. p. c. Samo ustalenie jedynie treÊci zagranicznej normy prawnej nie zawsze pozwoli na usuni´cie wszystkich wàtpliwoÊci co do jej znaczenia, bowiem cz´sto niezb´dne jest pos∏u˝enie si´ tak˝e rozmaitymi dyrektywami interpretacyjnymi, a nawet wykorzystanie ukszta∏towanej linii obcego orzecznictwa. Poniewa˝ prawid∏owe zastosowanie prawa obcego podlega kontroli instancyjnej, a strona skar˝àca zasadnie
zarzuci∏a, ˝e Sàd Apelacyjny z naruszeniem wskazanych w kasacji przepisów procesowych nie zbada∏ dostatecznie i nie ustali∏ treÊci niemieckiego prawa, w szczególnoÊci w przedmiocie przes∏anek okreÊlajàcych
sposób wykonywania zobowiàzaƒ w razie braku w tym zakresie stosownych uzgodnieƒ stron kontraktu,
przeto z tej przyczyny nale˝a∏o oceniç kasacj´ jako opartà na usprawiedliwionej podstawie”.
Por. T. Ereciƒski / J. Ciszewski, Komentarz (…) art. 1143, pkt 4 (str. 247), pkt 10 (str. 249), pkt 13 (str. 250).
Takie rozwiàzanie nie jest jednak powszechne. Por. na ten temat aktualne prawnoporównawcze opracowanie M. Jänterä-Jareborg, Foreign law in national courts. A comparative perspective, w: Recueil
des cours – Hague Academy of International Law, tom 304 (2003), str. 181-385.
M. Pazdan, Prawo prywatne mi´dzynarodowe, wyd. VII uaktualnione, Warszawa 2001, str. 75.
Art. 1 pkt 69 rzàdowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks post´powania cywilnego oraz
niektórych innych ustaw, Druk Sejmowy nr 1366 z dnia 22 stycznia 2007 r.
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Pierwszà z nich wymienia art. 1143 § 1 k. p. c. przewidujàc, ˝e „gdy zachodzi potrzeba zastosowania przez sàd polski prawa obcego, sàd mo˝e zwróciç
si´ do Ministra SprawiedliwoÊci o udzielenie tekstu tego prawa oraz o wyjaÊnienie obcej praktyki sàdowej”. Sposób post´powania sàdu w takiej sytuacji precyzuje rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 28 stycznia 2002 r.
w sprawie szczegó∏owych czynnoÊci sàdów z zakresu mi´dzynarodowego post´powania cywilnego oraz karnego w stosunkach mi´dzynarodowych40.
Zgodnie § 5 rozporzàdzenia „wyst´pujàc do Ministra SprawiedliwoÊci o udzielenie tekstu prawa obcego oraz wyjaÊnienie obcej praktyki sàdowej lub innych
wàtpliwoÊci, sàd wskazuje dat´, na którà stan prawny winien zostaç ustalony,
oraz przesy∏a akta sprawy”.
Drugim sposobem stwierdzenia treÊci prawa obcego i obcej praktyki sàdowej
wymienionym w art. 1143 § 3 k. p. c. jest zasi´gni´cie przez sàd opinii bieg∏ych41.
Trzecià drog´ toruje sàdom konwencja europejska o informacji o prawie obcym, sporzàdzona w Londynie 7 czerwca 1968 r. 42, która umo˝liwia uzyskanie
odpowiedzi od prawnika danego paƒstwa-strony konwencji. Zgodnie z art. 3
konwencji londyƒskiej organami uprawnionymi do wystàpienia z wnioskiem
o dostarczenie informacji w trybie konwencji sà tylko sàdy. Ministerstwo SprawiedliwoÊci jedynie przekazuje go organom innego paƒstwa-strony konwencji.
Wybór sàdu nie jest ograniczony do powy˝szych mo˝liwoÊci. T. Ereciƒski
podkreÊla, ˝e sàd ma swobod´ odnoÊnie wyboru Êrodków zapewniajàcych mu
poznanie treÊci prawa obcego i mo˝e uzyskaç jej znajomoÊç tak˝e w inny sposób, np. z zagranicznych zbiorów tekstów prawnych bàdê literatury przedmiotu. „Nie jest natomiast dopuszczalny dowód z zeznaƒ Êwiadka ani z przes∏uchania stron co do treÊci normy prawa obcego”43.
W omawianej sprawie sàd skorzysta∏ z trybu art. 1143 § 1 k. p. c. i zwróci∏
si´ do Ministerstwa SprawiedliwoÊci z wnioskiem o udzielenie informacji pozwalajàcych na udzielenie odpowiedzi na dwa pytania, mianowicie „czy ma∏˝eƒstwo wyznaniowe zawarte w Indiach wed∏ug rytua∏u hindu mi´dzy obywatelami Indii jest ma∏˝eƒstwem wa˝nym z prawnego punktu widzenia oraz czy uniewa˝nienie takiego ma∏˝eƒstwa przez polski Metropolitalny Sàd Duchowny skutkuje jego uniewa˝nieniem na terenie Indii”.
40
41

42

43

Dz. U. Nr 17, poz. 164; zm. Dz. U. z 2005 r., Nr 109, poz. 916.
Por. szczegó∏owo T. Ereciƒski, Prawo obce w sàdowym post´powaniu cywilnym, Warszawa 1981,
str. 228 i n.
Dz. U. z 1994 r., Nr 64, poz. 22, 273, 274 i 275. Zgodnie z informacjà zaczerpni´tà z oficjalnych stron
internetowych Rady Europy pod adresem http://conventions.coe.int aktualnie stronami konwencji
londyƒskiej sà: Albania, Austria, Azerbejd˝an, Belgia, Bia∏oruÊ, Bu∏garia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Georgia, Grecja, Hiszpania, Islandia, Kostaryka, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, ¸otwa, Macedonia, Malta, Meksyk, Mo∏dawia, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, S∏owacja, S∏owenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina,
W´gry, W∏ochy, Zjednoczone Królestwo.
T. Ereciƒski / J. Ciszewski, Komentarz (...), art. 1143, pkt 14 (str. 250).
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c. Stosowanie prawa w∏aÊciwego
Z treÊci wniosku sàdu zdaje si´ wynikaç, ˝e zarówno dla oceny pierwotnej
wa˝noÊci ma∏˝eƒstwa hinduskiego, jak i dla oceny wp∏ywu orzeczenia sàdu kanonicznego na wa˝noÊç tego ma∏˝eƒstwa przyjà∏ on w∏aÊciwoÊç merytorycznego prawa ojczystego wnioskodawcy.
G∏ównà jednak sprawà, która wymaga ustalenia w pierwszej kolejnoÊci, jest
kwestia, jakie prawo jest w∏aÊciwe dla oceny mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa
przez obywatela Indii w Polsce. W odniesieniu do prawa wskazanego przez
art. 14 p. p. m. ustawodawca polski uznaje odes∏anie. Z uwagi na treÊç art. 4
§ 1 p. p. m. nale˝y zatem w ka˝dym przypadku si´gnàç najpierw do norm kolizyjnych prawa indyjskiego w celu stwierdzenia, czy w danej sprawie ka˝e ono
stosowaç przepisy merytoryczne w∏asne, czy te˝ odsy∏a do prawa polskiego.
Indie – inaczej ni˝ Polska – nie majà skodyfikowanego prawa prywatnego
mi´dzynarodowego, a – podobnie jak Wielka Brytania – przyjmujà w zakresie
prawa ma∏˝eƒskiego zasad´ prawa domicylu44. Jest ona wyra˝ona zarówno
w art. 1 ust. 2 ustawy o Êwieckim ma∏˝eƒstwie (Special Marriage Act), jak
i w art. 1 ust. 2 ustawy o ma∏˝eƒstwach Hindu (Hindu Marriage Act). Trzeba bowiem wiedzieç, ˝e w Indiach obowiàzujà dla poszczególnych grup wyznaniowych ró˝ne systemy prawa osobowego. Sà to sankcjonowane przez paƒstwo
normy ró˝nych wspólnot religijnych, regulujàce g∏ównie sprawy ma∏˝eƒskie
i spadkowe. Dla przedmiotowej sprawy jednak najbardziej donios∏ym wynikiem
ustaleƒ jest to, ˝e indyjskie prawo kolizyjne dla oceny mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa przewiduje w∏aÊciwoÊç prawa paƒstwa domicylu stron. Poniewa˝ dla
wnioskodawcy od 12 lat rzeczywistym centrum ˝yciowym jest Polska, gdzie ma
on zamiar te˝ pozostaç na sta∏e, to tym samym nale˝y przyjàç, ˝e w omawianym kazusie prawo indyjskie odsy∏a do prawa polskiego. Zatem ustalenie, czy
wnioskodawca mo˝e zawrzeç ma∏˝eƒstwo sàd w myÊl art. 14 p. p. m. w zwiàzku z art. 4 § 1 p. p. m. powinien dokonaç na podstawie prawa polskiego.
W Êwietle przepisów prawa polskiego przeszkodà dla zawarcia ma∏˝eƒstwa
jest istniejàcy ju˝ zwiàzek ma∏˝eƒski. Zgodnie z art. 13 § 1 k. r. o. „nie mo˝e zawrzeç ma∏˝eƒstwa, kto ju˝ pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim”. Z akt sprawy wynika, ˝e wnioskodawca zawar∏ w 1981 r. w Indiach zwiàzek ma∏˝eƒski wed∏ug
rytua∏u Hindu. Zachodzi zatem koniecznoÊç ustalenia, czy ma∏˝eƒstwo zawarte w Indiach wed∏ug rytua∏u Hindu mo˝e byç uznane za „zwiàzek ma∏˝eƒski”
w myÊl art. 13 § 1 k. r. o. Wydaje si´, ˝e odpowiedzi na pytanie, jakie „zwiàzki
ma∏˝eƒskie” ma na myÊli polski ustawodawca nie mo˝na udzieliç w sposób
44

Informacje na temat prawa indyjskiego podaj´ za Bergmann / Ferid, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, Länderbericht Indien, 6 wyd. 1989, str. 9 i n., skàd pochodzà te˝ teksty prawa indyjskiego, na które si´ powo∏uj´.
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ogólny i oderwany od konkretnej sprawy. Inaczej bowiem musimy wyk∏adaç
poj´cie „zwiàzek ma∏˝eƒski” w sytuacji czysto wewn´trznej, która od poczàtku
do koƒca zamyka si´ w obszarze prawa polskiego, a inaczej gdy – tak jak
w omawianym przypadku – zachodzi koniecznoÊç uwzgl´dnienia skutków zdarzenia, które mia∏o miejsce pod rzàdem innego prawa.
Pytanie, czy w niniejszej sprawie istnieje wa˝ny „zwiàzek ma∏˝eƒski” w myÊl
art. 13 § 1 k. r. o. jest tzw. kwestià wst´pnà. „Kwestia wst´pna w prawie prywatnym mi´dzynarodowym (la question préalable, Vorfrage, preliminary question)
oznacza odr´bny wzgl´dem sprawy g∏ównej, samoistny stosunek (samoistnà sytuacj´ prawnà), którego ocena wywiera wp∏yw na rozstrzygni´cie sprawy g∏ównej. Kwestia wst´pna ujawnia si´ dopiero po ustaleniu prawa w∏aÊciwego dla
sprawy g∏ównej. Potrzeba rozstrzygni´cia kwestii wst´pnej wynika z treÊci norm
merytorycznych prawa w∏aÊciwego dla sprawy g∏ównej, które to normy uzale˝niajà okreÊlone skutki prawne od istnienia jakiegoÊ stosunku podlegajàcego odr´bnej ocenie kolizyjnoprawnej”45. W opisywanej sprawie zachodzi wi´c koniecznoÊç oddzielnego poszukania prawa w∏aÊciwego dla oceny wa˝noÊci ma∏˝eƒstwa hinduskiego jako stosunku wyst´pujàcego w roli kwestii wst´pnej.
Mimo, i˝ w nauce prawa prywatnego mi´dzynarodowego sporne jest, czy
ustalenie prawa w∏aÊciwego do rozstrzygni´cia kwestii wst´pnej powinno nastàpiç na podstawie norm kolizyjnych obowiàzujàcych w siedzibie sàdu (legis
fori), czy te˝ na podstawie norm kolizyjnych zaczerpni´tych z tego systemu
prawnego, któremu podlega sprawa g∏ówna (legis causae), to w przedmiotowej sprawie ten spór nie odgrywa roli, bowiem obydwie alternatywy prowadzà
do w∏aÊciwoÊci polskiego prawa prywatnego mi´dzynarodowego. Zatem prawo w∏aÊciwe dla oceny wa˝noÊci ma∏˝eƒstwa hinduskiego ustala si´ wed∏ug
art. 14 p. p. m. oraz art. 15 p. p. m.
JeÊli chodzi o materialnoprawnà ocen´ wa˝noÊci ma∏˝eƒstwa, to z uwagi
na fakt, i˝ w czasie wystàpienia zdarzenia, tj. zawarcia ma∏˝eƒstwa wed∏ug rytua∏u Hindu, zarówno wnioskodawca jak i jego ˝ona mieli swój domicyl w Indiach, nale˝y uznaç, ˝e ich prawo ojczyste – w∏aÊciwe zgodnie z art. 14 p. p.
m. – przewidywa∏o swojà w∏aÊciwoÊç (a nie odsy∏a∏o dalej do prawa polskiego). Tak˝e formalnoprawna wa˝noÊç ma∏˝eƒstwa podlega zgodnie z art. 15 p.
p. m. prawu indyjskiemu.
Zawarcie ma∏˝eƒstwa w uj´ciu ustawy o ma∏˝eƒstwach Hindu (Hindu Marriage Act) jest sakramentalnym aktem, w którym uczestniczà kap∏ani i Êwiadkowie.
Przebieg ceremonii „saptapadi” wieƒczy wezwanie i wspólne wykonanie przez
narzeczonych siedmiu kroków w stron´ Êwi´tego ognia. Wraz z wykonaniem
siódmego kroku ma∏˝eƒstwo zostaje zawarte (art. 7 ust. 2). Ma∏˝eƒstwo mo˝e
podlegaç obowiàzkowi rejestracji w rejestrze, jeÊli wymóg taki ustanowià w∏a45

M. Pazdan, Prawo prywatne mi´dzynarodowe, Warszawa 2001, str. 58.
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dze stanowe. Brak rejestracji nie wp∏ywa jednak na wa˝noÊç ma∏˝eƒstwa (art. 8
ust. 5). Niewa˝ne (null and void) jest natomiast ma∏˝eƒstwo, jeÊli w chwili jego
zawarcia jedna ze stron mia∏a ju˝ ˝yjàcego ma∏˝onka lub strony by∏y ze sobà
w niedozwolonym stopniu spokrewnione (art. 11). Uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa
w drodze sàdowego orzeczenia mo˝na natomiast ˝àdaç na podstawie art. 12
ustawy, jeÊli nie dosz∏o do jego skonsumowania z uwagi na impotencj´ m´˝czyzny (a), jeÊli ma∏˝eƒstwo zawarto mimo choroby psychicznej (b), jeÊli ma∏˝eƒstwo zosta∏o zawarte w wyniku podst´pu lub przymusu, chyba ˝e powództwo
wytoczono po roku od ustania przymusu bàdê dowiedzenia si´ o podst´pie albo gdy powód po tym fakcie dobrowolnie ˝y∏ ze swoim ma∏˝onkiem (c). Podstawà uniewa˝nienia jest tak˝e zatajona cià˝a pozwanej z innym m´˝czyznà
w chwili zawarcia ma∏˝eƒstwa, pod warunkiem, ˝e sàd jest przekonany o niewiedzy powoda w chwili zawierania ma∏˝eƒstwa, powództwo zosta∏o wytoczone w ciàgu roku od zawarcia ma∏˝eƒstwa, a mi´dzy ma∏˝onkami nie dosz∏o
do wspó∏˝ycia fizycznego po tym, jak powód dowiedzia∏ si´ o fakcie b´dàcym
podstawà powództwa (d). W uj´ciu religii hinduskiej ma∏˝eƒstwo tworzy mi´dzy
ma∏˝onkami nierozerwalnà wi´ê46. Z biegiem czasu jednak w niektórych stanach
Indii dopuszczono rozwód na podstawie prawa zwyczajowego, co w 1964 r.
usankcjonowa∏a równie˝ ustawa o ma∏˝eƒstwach Hindu (art. 13-14).
Poniewa˝ w przedmiotowej sprawie nie zachodzà ˝adne okolicznoÊci, które
uzasadnia∏yby przyj´cie niewa˝noÊci ma∏˝eƒstwa, a okolicznoÊç podnoszona przez wnioskodawc´, i˝ zosta∏ on przez swojego ojca zmuszony do o˝enku,
mo˝e stanowiç co najwy˝ej podstaw´ jego uniewa˝nienia, to nale˝y uznaç, ˝e
wnioskodawca pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim zawartym w Indiach wed∏ug rytua∏u Hindu. Jest ono ma∏˝eƒstwem cywilnoprawnie wa˝nym. Dowodem zaistnienia
takiego skutku jest wpis „imienia i nazwiska ˝ony” w paszporcie wnioskodawcy.
Nale˝a∏o zatem przyjàç, ˝e zgodnie z art. 13 § 1 k. r. o. obywatel Indii nie ma mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa z uwagi na to, ˝e pozostaje ju˝ w zwiàzku ma∏˝eƒskim.
Drugie pytanie sàdu dotyczy skutków, jakie stwierdzenie niewa˝noÊci ma∏˝eƒstwa hinduskiego przez polski Metropolitalny Sàd Duchowny wywiera
na terenie Indii. Mog∏oby si´ bowiem wydawaç, ˝e gdyby orzeczenie trybuna∏u koÊcielnego stwierdzajàce niewa˝noÊç ma∏˝eƒstwa by∏o na terenie Indii skuteczne, to sàd móg∏by ten fakt uwzgl´dniç – konsekwentnie do powy˝szych
wywodów – w ramach wyk∏adni art. 13 § 1 k. r. o. Innymi s∏owy, jeÊli w Êwietle
prawa Indii w∏aÊciwego do kwestii wst´pnej, czyli do oceny wa˝noÊci ma∏˝eƒstwa hinduskiego, wnioskodawca nie pozostawa∏by ju˝ w zwiàzku ma∏˝eƒskim, to zgodnie z w∏aÊciwym dla sprawy g∏ównej prawem polskim mia∏by
mo˝noÊç zawarcia ponownego ma∏˝eƒstwa.
46

Bergmann / Ferid, (…) str. 25.
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Takie rozumowanie obarczone by∏oby jednak pewnym b∏´dem. Art. 1145 § 2
k. p. c. jasno statuuje bowiem zasad´, i˝ „prawomocne orzeczenie sàdu zagranicznego w sprawach niemajàtkowych obywateli obcych, wydane przez sàd w∏aÊciwy wed∏ug ich prawa ojczystego” mo˝e stanowiç podstaw´ zawarcia nowego
ma∏˝eƒstwa w Polsce tylko, je˝eli zosta∏o uznane przez sàd polski w trybie przewidzianym w art. 1147 – 1149 k. p. c. Zgodnie z orzecznictwem Sàdu Najwy˝szego „uznania tego nie mo˝na dokonaç jako przes∏anki orzeczenia w innej sprawie
(ad casum)”47. Oznacza to, ˝e gdyby w przedmiotowej sprawie wnioskodawca
przed∏o˝y∏ wydane przez sàd indyjski orzeczenie uniewa˝niajàce jego hinduskie
ma∏˝eƒstwo, to sàd rozpatrujàcy wniosek o zwolnienie w trybie art. 56 ust. 2 p. a.
s. c. nie móg∏by uznaç skutecznoÊci takiego orzeczenia na terenie Polski. Jego
uznanie mog∏oby nastàpiç wy∏àcznie w odr´bnym post´powaniu.
W Êwietle powy˝szego nie mo˝e byç zatem miarodajne, jakie skutki prawne
wywo∏uje orzeczenie polskiego trybuna∏u koÊcielnego w Indiach48. JeÊli art. 1145
§ 2 k. p. c. wy∏àcza mo˝liwoÊç prejudycjalnego uznania orzeczenia wydanego
przez sàd w∏aÊciwy wed∏ug prawa ojczystego cudzoziemca, przypisujàc charakter konstytutywny dopiero polskiemu postanowieniu o uznaniu takiego orzeczenia49, to tym bardziej sprzeciwia si´ automatycznemu rozciàganiu na terytorium
Polski skutków prawnych innych zdarzeƒ w tej mierze. Dlatego nawet gdyby
orzeczenie Metropolitalnego Sàdu Duchownego rzeczywiÊcie skutkowa∏o uniewa˝nieniem hinduskiego ma∏˝eƒstwa na terenie Indii, to fakt ten w Êwietle
art. 1145 § 2 k. p. c. nie móg∏by mieç dla niniejszej sprawy znaczenia. Z drugiej
strony, gdyby orzeczenie trybuna∏u koÊcielnego by∏o prawnie skuteczne na terytorium Polski, to stanowi∏oby dowód uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa niezale˝nie
od tego, czy orzeczenie to by∏oby, a nawet – czy mog∏oby byç – uznane w paƒstwie, którego obywatelem jest cudzoziemiec zmierzajàcy zawrzeç ma∏˝eƒstwo
w Polsce50. Stanowisko takie wynika z przyj´tej w polskim prawie zasady, zgodnie z którà przepisy post´powania cywilnego dotyczàce skutków materialnej prawomocnoÊci orzeczeƒ sàdowych sà „silniejsze” od przepisów prawa prywatnego mi´dzynarodowego i mogà uchylaç lub zmieniaç treÊç tych ostatnich51.
47
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Wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 7.05.1999, II CKN 211/98, OSNC 1999, nr 11, poz. 199.
Jedynie celem kompletnoÊci obrazu warto zauwa˝yç, ˝e skutki prawne zagranicznych orzeczeƒ w Indiach reguluje art. 13 – art. 14 indyjskiego kodeksu post´powaniu cywilnego (Code of Civil Procedure) tak Bergmannn/Ferid, str. 11. Zgodnie z art. 13 lit. a indyjskiego k. p. c. przeszkodà w uznaniu mocy prawnej zagranicznego orzeczenia jest fakt jego wydania przez niew∏aÊciwy sàd. W tym kontekÊcie nale˝a∏oby rozwa˝yç, czy Metropolitalny Sàd Duchowny by∏ sàdem w∏aÊciwym do wydawania
orzeczeƒ o uniewa˝nieniu ma∏˝eƒstwa hinduskiego ze skutkiem cywilnoprawnym.
Por. T. Ereciƒski / J. Ciszewski, Komentarz (…), art. 1145, pkt 4, str. 259 i art. 1149, pkt 11, str. 320.
Por. A. Màczyƒski, Zawarcie ma∏˝eƒstwa (…), str. 35.
Por. A. Màczyƒski, Rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa w prawie prywatnym mi´dzynarodowym, Kraków 1980,
str. 70 i n.; K. Pietrzykowski, Zawarcie ma∏˝eƒstwa (...) 1985, str. 59 i n.; H. Trammer, Z problematyki
wzajemnego wp∏ywu przepisów k. p. c. o uznaniu orzeczeƒ sàdów zagranicznych i przepisów ustawy
o prawie prywatnym mi´dzynarodowym, Nowe Prawo 1967, str. 715, 717 i n.
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Sumujàc, trzeba uznaç, ˝e nieodzowne jest ustalenie, jakie skutki wywiera
orzeczenie polskiego trybuna∏u koÊcielnego w Polsce.
3. Orzeczenie polskiego trybuna∏u koÊcielnego
Skutki cywilne orzeczeƒ trybuna∏ów koÊcielnych w sprawach ma∏˝eƒskich
podlega∏y na przestrzeni wieków daleko idàcej ewolucji52. W okresie przedsoborowym zasadà by∏o uznawanie wyroków koÊcielnych przez w∏adze paƒstwowe, ale zasada ta uleg∏a nast´pnie odwróceniu. System formalnej separacji
mi´dzy paƒstwem a KoÊcio∏em w niektórych paƒstwach doznaje jednak modyfikacji na podstawie umów mi´dzynarodowych, zwanych konkordatami, zawieranymi miedzy Stolicà Apostolskà a niektórymi krajami. W niektórych konkordatach wprowadzono system indywidualnego uznawania wyroków sàdów koÊcielnych w zale˝noÊci od tego, czy procedura tego orzekania by∏a zgodna z prawem stanowionym przez paƒstwo53.
Konkordat mi´dzy Stolicà Apostolskà i Rzeczpospolità Polskà podpisany
w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.54 nie wprowadza ˝adnych zmian do polskiego ustawodawstwa celem uznania skutków orzeczeƒ koÊcielnych w sprawach
niewa˝noÊci ma∏˝eƒstw kanonicznych55. Zgodnie z art. 10 ust. 4 Konkordatu
„orzekanie w sprawach ma∏˝eƒskich w zakresie skutków okreÊlonych w prawie
polskim nale˝y do wy∏àcznej kompetencji sàdów paƒstwowych”. Mimo wi´c
wprowadzenia w Polsce tzw. ma∏˝eƒstwa konkordatowego56 orzeczenie niewa˝noÊci ma∏˝eƒstwa kanonicznego, które w trybie przewidzianym w art. 10
ust. 1 zosta∏o wpisane do rejestru cywilnego, nie wywiera ˝adnego skutku
52
53

54
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J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, str. 285 i n.
J. Krukowski, passim, jako przyk∏ad podaje art. 6 ust. 2 Konkordatu hiszpaƒskiego z 1979 r., który postanawia, ˝e na wniosek jednej ze stron orzeczenia koÊcielne mogà uzyskaç skutecznoÊç w porzàdku cywilnym: „[...] jeÊli zostanà uznane jako zgodne z prawem paƒstwowym w drodze orzeczenia wydanego przez kompetentny trybuna∏ cywilny”. W praktyce sàdy cywilne w Hiszpanii stosujà w tym celu procedur´ przewidzianà dla wykonania wyroków sàdów zagranicznych. Podobnie w Konkordacie
lateraƒskim z 1929 r. uzupe∏nionym uk∏adem z 1984 r. W∏ochy uzna∏y w pewnym zakresie jurysdykcj´ koÊcielnà w sprawach o stwierdzenie niewa˝noÊci ma∏˝eƒstwa. Por. W. Góralski, Ma∏˝eƒstwo konkordatowe we W∏oszech po 18 II 1984 r., ChrzeÊcijanin w Âwiecie 20 (1988) nr 12, str. 82-91. Natomiast Konkordat z Portugalià z 1940 r. przewiduje, ˝e sprawy o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa katolickiego zawartego zgodnie z konkordatem nale˝à do wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci sàdów koÊcielnych. Por.
J. Ciszewski, Europejskie prawo ma∏˝eƒskie (...), str. 154. Przekrojowo na ten temat W. Adamczewski,
Ma∏˝eƒstwo we wspó∏czesnych konkordatach, Warszawa 1999.
Dz. U. z 1998 r. Nr. 51, poz. 318.
Odmienne zasady obowiàzujà jedynie wobec wyroków sàdów konsystorskich wydanych
przed dniem 1 stycznia 1946 r. na obszarze mocy obowiàzujàcej prawa ma∏˝eƒskiego z 1836 r. lub
tomu X cz. 1 Zwodu praw. Orzeczenia takie, chocia˝by dany sàd by∏ niew∏aÊciwy wed∏ug przepisów
prawa cywilnego sta∏y si´ z dniem 1 paêdziernika 1950 r. prawnie skuteczne stosownie do art. XV § 1
ustawy z dnia 2 czerwca 1950 r. – przepisy wprowadzajace kodeks rodzinny (Dz. U. Nr 34, poz. 309).
Podaj´ za A. Czajkowska / E. Pachniewska, Prawo o aktach (…) 2002, art. 55, pkt 7 (str. 153).
Por. A. Maczyƒski, Konkordatowa forma zawarcia ma∏˝eƒstwa, Rejent 2003, nr 10 str. 127 i n.
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w porzàdku paƒstwowym. Jak obrazowo wyjaÊnia H. Misztal „Konkordat stoi
na stanowisku niezale˝noÊci i autonomii paƒstwa i KoÊcio∏a, tote˝ orzekanie
na forum koÊcielnym czy te˝ paƒstwowym pozostaje niezale˝ne od siebie. W tej
sytuacji mo˝e si´ zdarzyç, ˝e sàd koÊcielny orzeknie niewa˝noÊç ma∏˝eƒstwa
konkordatowego, a sàd Êwiecki nie udzieli rozwodu ani nie uniewa˝ni ma∏˝eƒstwa na forum cywilnym. Wtedy koÊcielnie osoby te pozostanà wolne, a cywilnie – nadal zwiàzane w´z∏em. I odwrotnie: sàd cywilny mo˝e orzec rozwód lub
uniewa˝nienie, a sàd koÊcielny nie znajdzie podstaw do orzeczenia jego niewa˝noÊci. W tym wi´c przypadku ma∏˝eƒstwo cywilne b´dzie zwiàzane, a na forum koÊcielnym pozostanie wa˝ne”57. Natomiast J. Krukowski zauwa˝a, ˝e
„orzeczenie sàdu koÊcielnego mo˝e byç tylko jednà z przes∏anek wskazujàcych
na rozk∏ad po˝ycia ma∏˝eƒskiego w post´powaniu dowodowym zmierzajàcym
do uzyskania rozwodu, ale samo w sobie nie mo˝e byç podstawà post´powania zmierzajàcego do przypisania mu skutków cywilnych”58. Jedynie pewnà ciekawostkà w tym kontekÊcie mo˝e byç fakt, i˝ jednoczeÊnie Polska obowiàzana jest do uznawania orzeczeƒ o niewa˝noÊci ma∏˝eƒstw kanonicznych wydanych przez trybuna∏y koÊcielne Portugalii, Hiszpanii, W∏och oraz Malty zgodnie
z art. 63 Rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.
dotyczàcego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeƒ w sprawach
ma∏˝eƒskich oraz w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej
(tzw. Bruksela II bis)59.
Wobec powy˝szego brak jest jednak podstaw do przyznania na terytorium
Polski skutków cywilnoprawnych dekretowi wydanemu w lutym 2005 r. przez
„Metropolitalny Sàd Duchowny w Poznaniu jako Trybuna∏ Apelacyjny”, z którego wynika, ˝e sàd koÊcielny „rozpatrywa∏ spraw´ o niewa˝noÊç ma∏˝eƒstwa zawartego dnia 28 listopada 1981 r. w New Delhi, Indie wed∏ug rytu hindu, pomi´dzy (...) powodem, ur. w Indiach i (...) pozwanà ur. w Indiach z tytu∏u przymusu
i bojaêni po stronie powoda – m´˝czyzny (kan. 1103 KPK)” uznajàc, i˝ „1. Udowodniono niewa˝noÊç ma∏˝eƒstwa (...) z tytu∏u przymusu i bojaêni po stronie powoda – m´˝czyzny (kan. 1103 KPK). 2. Zatwierdza si´ wyrok Sàdu I instancji. 3.
Strony sà stanu wolnego”.

IV. Wnioski
W kontekÊcie przeprowadzonych rozwa˝aƒ nasuwa si´ wniosek, i˝ w przedmiotowej sprawie brak by∏o podstaw do zwolnienia cudzoziemca z obowiàzku
przed∏o˝enia dokumentu stwierdzajàcego mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa.
Wnioskodawca nie jest bowiem osobà stanu wolnego, co w Êwietle art. 13 § 1
57
58
59

H. Misztal (red.), Prawo wyznaniowe, Lublin 2000, str. 359.
J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2000, str. 287.
Por. przypis 9.
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k. r. o. stanowi przeszkod´ dla zawarcia ma∏˝eƒstwa. Przeszkody tej nie by∏oby, gdyby wczeÊniej uzyska∏ on orzeczenie sàdu polskiego o uniewa˝nieniu
ma∏˝eƒstwa bàdê o rozwodzie. Jurysdykcj´ krajowà w takiej sprawie nale˝a∏oby oceniaç na podstawie art. 3 ust. 1 lit. a Rozporzàdzenia Rady (WE)
nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczàcego jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich oraz w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej (Bruksela II bis). Warto podkreÊliç, ze
rozporzàdzenie to stosuje si´ co do zasady tak˝e wobec obywateli paƒstw
trzecich60. W analizowanym tu stanie faktycznym jurysdykcja sàdów polskich
mog∏aby zostaç oparta na przepisie art. 3 ust. 1 lit. a tiret 5 z uwagi na fakt, i˝
obywatel Indii przebywa w Polsce od przynajmniej roku bezpoÊrednio
przed z∏o˝eniem wniosku i ma w kraju swój zwyk∏y pobyt.
Odmiennie postàpi∏ w niniejszej sprawie sàd rejonowy, który postanowi∏
„zwolniç obywatela Republiki Indii (...), kawalera z obowiàzku przedstawienia
w Urz´dzie Stanu Cywilnego dokumentu stwierdzajàcego jego zdolnoÊç do zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego wed∏ug jego prawa ojczystego z obywatelkà Rzeczypospolitej Polskiej (...), pannà”. Na tle tego postanowienia nasuwa si´ wniosek, ˝e dalsze losy nupturientów le˝à obecnie w r´kach kierownika danego
urz´du stanu cywilnego. W literaturze podkreÊla si´ bowiem istnienie rozbie˝nej praktyki urz´dów stanu cywilnego b´dàcej wynikiem sporów w doktrynie,
co do tego, czy cudzoziemiec oprócz postanowienia sàdu o zwolnieniu od z∏o˝enia dokumentu, o którym mowa w art. 56 p. a. s. c., ma jeszcze obowiàzek
z∏o˝enia dokumentów okreÊlonych w art. 54 ust. 1 p. a. s. c. (a wi´c tak˝e dowodu ustania lub uniewa˝nienia poprzedniego ma∏˝eƒstwa61), czy te˝ postanowienie sàdu stanowi dla kierownika USC dowód, który zwalnia cudzoziemca
od obowiàzku z∏o˝enia odpisu orzeczenia o uniewa˝nieniu bàdê rozwodzie62.
Za przekonywujàcy trzeba uznaç poglàd A. Màczyƒskiego, zgodnie z którym
nale˝y przyjàç, ˝e art. 56 p. a. s. c. uzupe∏nia, a nie wy∏àcza, regulacj´ przewidzianà w art. 54 p. a. s. c. Praktycznà donios∏oÊç tego poglàdu dobrze ilustruje kazus hinduski.
Na marginesie tych wywodów prawnych mo˝na pokusiç si´ o refleksj´ natury ogólnej. Dotyczy ona wàtpliwoÊci zwiàzanych z faktem, ˝e w niniejszej
sprawie trybuna∏ koÊcielny uzna∏ si´ za w∏aÊciwy do rozstrzygania o wa˝noÊci
ma∏˝eƒstwa hinduskiego. Jak ma si´ bowiem sprawa kompetencji KoÊcio∏a,
który uniewa˝nia ma∏˝eƒstwa zawarte przez osoby nieochrzczone, a wi´c – wy-

60
61

62

Por. J. Ciszewski, Europejskie prawo ma∏˝eƒskie (…), art. 2 pkt. 7 (str. 44).
Tak niestrudzenie od lat A. Màczyƒski, Zawarcie ma∏˝eƒstwa (…) 1997, str. 35; ten˝e, Rozwiàzanie
ma∏˝eƒstwa (...) 1980, str. 70 i n.; A. Czajkowska / E. Pachniewska, Prawo o aktach (...) 2002, art. 56,
pkt 12 (str. 161).
M. Albiniak / A. Czajkowska, Prawo o aktach stanu cywilnego z objaÊnieniami, Warszawa 1989, str. 68;
K. Gondorek / A. Ustowska, Prawo o aktach (...) 1991, art. 56, pkt 9 (str. 256).
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dawa∏oby si´ na pierwszy rzut oka – nie podlegajàce jego jurysdykcji? Temat
ten jest przedmiotem ciekawych rozwa˝aƒ S. Âwiacznego, który dochodzi
do nast´pujàcych wniosków: „wed∏ug Magisterium, zwiàzki ma∏˝eƒskie zawierane przez dwie osoby ochrzczone sà absolutnie nierozerwalne, natomiast
zwiàzki naturalne, czyli takie, w których przynajmniej jedna ze stron by∏aby nieochrzczona, cechujà si´ nierozerwalnoÊcià wzgl´dnà. Do tego rodzaju ma∏˝eƒstw nie stosuje si´ zasady nierozerwalnoÊci (...). Podstaw tej decyzji nale˝y
upatrywaç w samej strukturze misji i dzia∏alnoÊci KoÊcio∏a, która ma charakter
religijny czyli powiàzany z wiarà, i to ta ostatnia legitymuje w∏adz´ w KoÊciele.
Rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa naturalnego niewàtpliwie jest aktem w∏adzy. Na skutek
dokonywania porównaƒ z w∏adzà politycznà w∏adza, tak˝e ta koÊcielna, kojarzy
si´ zazwyczaj z wykonywanà jurysdykcjà, z ustawami, rozkazami wp∏ywajàcymi
na zachowanie si´ osób w okreÊlonym uk∏adzie spo∏ecznym. W KoÊciele jednak
wszystkie te sprawy majà charakter wtórny, stanowià nadbudow´ istotnych mechanizmów zwiàzanych z wiarà. (...) Przekonanie KoÊcio∏a, i˝ ma∏˝eƒstwo naturalne nie jest absolutnie nierozerwalne zaowocowa∏o w praktyce powstaniem
norm umo˝liwiajàcych rozwiàzanie tego w´z∏a. Sta∏o si´ to na drodze wielowiekowego procesu, poczàwszy od rady Êw. Paw∏a z Pierwszego Listu do Koryntian, przez szesnastowieczne konstytucje papieskie, a˝ do obecnie obowiàzujàcych norm z roku 2001. Oprócz zrozumia∏ego znaczenia, jakie majà wspomniane normy dla osób zainteresowanych wydaje si´, i˝ odgrywajà wa˝nà rol´ spo∏ecznà wr´cz integrujàcà. (...) Normy, o których mowa, sprawiajà, i˝ osoba nieochrzczona, zgodnie ze swoimi przekonaniami, unikajàc konfliktu sumienia, mo˝e zawrzeç ponowny zwiàzek ma∏˝eƒski; tak˝e ochrzczony bez uszczerbku dla
swojej wiary, mo˝e zwiàzaç si´ z nieochrzczonym który wczeÊniej pozostawa∏
w zwiàzku ma∏˝eƒskim zakoƒczonym rozwodem cywilnym. W ten sposób normy
o rozwiàzaniu ma∏˝eƒstwa przyczyniajà si´ do spokoju spo∏ecznego opartego
na podstawowej jednostce jakà jest ma∏˝eƒstwo, które z kolei musi byç oparte
na zdrowych relacjach mi´dzy poszczególnymi jednostkami, likwidujàc ewentualne konflikty sumienia, mogàce powstaç przy okazji skomplikowanych losów
ma∏˝eƒskich”63. Mimo, i˝ powy˝sze rozwa˝ania dotyczà instytucji roz∏àczenia
ma∏˝onków, a nie – jak w omawianej sprawie hinduskiej – stwierdzenia niewa˝noÊci ma∏˝eƒstwa, to znakomicie ilustrujà uzasadnienie „uniwersalnej jurysdykcji”64 KoÊcio∏a katolickiego i w tej mierze.

63

64

S. Âwiaczny, NierozerwalnoÊç ma∏˝eƒstwa a rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa naturalnego w prawie kanonicznym, Katowice 2004, str. 177, 178, 179.
Por. J. Zajad∏o, Uniwersalna jurysdykcja – kilka uwag filozoficznoprawnych, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 2005, nr 3, str. 61-76.
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1. Poj´cie osoby u∏omnej
Przepis art. 183 kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego1 (cyt. dalej: k. r. i o.) regulujàcy instytucj´ kuratora dla osoby u∏omnej zarówno w doktrynie, jak i w judykaturze nie budzi∏ dotychczas wi´kszego zainteresowania2. Ustawodawca
zdecydowa∏ si´ na zmian´ treÊci tego przepisu, stàd te˝ warto przy tej okazji
poÊwi´ciç mu nieco uwagi3. Intencjà autora jest tak˝e przybli˝enie instytucji kuratora dla osoby u∏omnej/niepe∏nosprawnej z uwagi na fakt, ˝e pomimo spo∏ecznego zapotrzebowania, rzadko jest ona wykorzystywana w praktyce.
Instytucja kuratora dla osoby u∏omnej wyst´powa∏a ju˝ na gruncie dekretu
z dnia 14 maja 1946 r. Prawo opiekuƒcze, który w art. 57 § 1 stanowi∏, ˝e dla osób
u∏omnych, w szczególnoÊci Êlepych, g∏uchych lub niemych, ustanawia si´ na ich
wniosek kuratora, je˝eli potrzebujà pomocy do prowadzenia swoich spraw lub
spraw okreÊlonego rodzaju4. Powy˝sza egzemplifikacja mia∏a charakter przyk∏adowy, jednak mo˝e byç nadal pomocna przy wyk∏adni poj´cia osoby u∏omnej.
W doktrynie i orzecznictwie podkreÊla si´, ˝e poj´cie osoby u∏omnej nie jest
ustawowo zdefiniowane, jednak podkreÊla si´, ˝e ze wzgl´dów humanitarnych
nie nale˝y go wyk∏adaç zbyt rygorystycznie5. U∏omnà jest wi´c np. osoba g∏u1
2

3

4
5

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuƒczy, Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.
A. Józefowicz, Kuratela ustanawiana dla osób u∏omnych, Nowe Prawo 1975, nr 7-8, s. 982-987; J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego i opiekuƒczego pod red. J. S. Piàtowskiego, Wroc∏aw-Warszawa-Kraków-Gdaƒsk-¸ódê 1985, s. 1200-1201; K. A. Kruk, Zgoda pokrzywdzonego na przekazanie Êcigania
karnego, Prokuratura i Prawo 2002, Nr 3, s. 63-65; T. Smyczyƒski, w: System Prawa Prywatnego. Prawo
rodzinne i opiekuƒcze, t. 12 pod red. T. Smyczyƒskiego, Warszawa 2003, s. 828-829; Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego pod red. K. Piaseckiego, wyd. 3, Warszawa 2006, s. 935-936;
Art. 2 projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks post´powania cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuƒczy, ustawy o Êwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi – druk sejmowy nr 715 dost´pny na stronie internetowej www.sejm.gov.pl a tak˝e s. 108 tego numeru.
Dz. U. Nr 20, poz. 135 ze zm.
Por. M. Grudziƒski, w: Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego pod red. B. Dobrzaƒskiego
i J. Ignatowicza, Warszawa 1975, s. 895; A. Józefowicz, Kuratela…, s. 982; orzeczenie SN z dnia 20
paêdziernika 1965 r., sygn. akt: II CR 273/65, opubl. w: OSN 1966, Nr 7-8, poz. 124 z glosà T. Rowiƒskiego, opubl. w: Paƒstwo i Prawo 1968, Nr 2, s. 326.

Rodzina i Prawo Nr 2 (5) 2007

59

Waldemar Zi´tek

cha, niema, niewidoma, ob∏o˝nie chora, nieporadna z powodu podesz∏ego
wieku, kaleka. PodkreÊla si´ jednak, ˝e osoba taka jest w stanie kierowaç swoim post´powaniem i decydowaç o swoich sprawach, choçby jednak˝e z powodu upadku si∏ i os∏abienia w∏adz umys∏owych kierowanie nimi sprawia∏o jej
trudnoÊci6. Przez osob´ u∏omnà nale˝y wi´c rozumieç osob´ fizycznà, która
wskutek ró˝nych u∏omnoÊci fizycznych, psychicznych czy te˝ umys∏owych, nie
jest w stanie samodzielnie prowadziç swoich spraw i w zwiàzku z tym potrzebuje sta∏ej lub przejÊciowej pomocy innej osoby przy za∏atwianiu czynnoÊci
faktycznych i prawnych zwiàzanych z zaspokojeniem potrzeb ˝yciowych, a nie
zachodzà przes∏anki do jej ubezw∏asnowolnienia. W przypadku gdy u∏omnoÊç
polega na konsekwencjach zdrowotnych, jakie normalnie wià˝à si´ z chorobà
psychicznà, niedorozwojem umys∏owym albo innego rodzaju zaburzeniami
psychicznymi i prowadzà do ograniczenia lub pozbawienia osoby naturalnej
zdolnoÊci do podejmowania lub wyra˝ania woli, to zastosowanie znajdzie instytucja ubezw∏asnowolnienia7.
Jednak˝e, jak zauwa˝a si´ w doktrynie, stan os∏abienia w∏adz umys∏owych,
spowodowany przede wszystkim wiekiem, nie kwalifikujàcy si´ jako choroba
psychiczna, mo˝e byç potraktowany jako u∏omnoÊç w rozumieniu art. 183 § 1
k. r. i o. PodkreÊla si´ równie˝, ˝e instytucja ta nie ma zastosowania wobec ma∏oletniego, gdy˝ ten podlega pieczy ze strony rodziców bàdê opiekuna8.
Ustanowienie kurateli ma jedynie na celu niesienie pomocy osobie u∏omnej
przy za∏atwianiu dotyczàcych jej spraw, przy czym nie chodzi tutaj o zast´pstwo ustawowe w znaczeniu ustanowienia w osobie kuratora przedstawiciela
ustawowego, lecz o u∏atwienie osobie u∏omnej za∏atwienia spraw ze wzgl´du
na powstajàce z powodu u∏omnoÊci trudnoÊci natury faktycznej. Osoba u∏omna nadal zachowuje pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych i mo˝e z w∏asnej
woli podejmowaç czynnoÊci, jakie uzna za w∏aÊciwe9.
W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizacyjnej podkreÊla si´, ˝e ustawodawca zdecydowa∏ si´ zastàpiç poj´cie osoby u∏omnej poj´ciem osoby nie6
7

8

T. Smyczyƒski, w: System Prawa Prywatnego…, s. 828.
Art. 44 ust. 1 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) pozwala
na ustanowienie kuratora dla osoby przebywajàcej w szpitalu psychiatrycznym, je˝eli osoba ta w czasie pobytu w szpitalu potrzebuje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw albo spraw okreÊlonego rodzaju. Przepis ten stosuje si´ odpowiednio do osób chorych psychicznie lub upoÊledzonych umys∏owo, przebywajàcych w domu pomocy spo∏ecznej. W judykaturze podkreÊla si´, ˝e kuratela ta ustaje z mocy prawa z chwilà zakoƒczenia pobytu w szpitalu psychiatrycznym osoby, dla
której zosta∏a ustanowiona. Por. orzeczenie SN z dnia 5 maja 1949 r., sygn. akt: Po. C. 67/49, Nr 1112, s. 523; postanowienie SN z dnia 27 marca 1996 r., sygn. akt: III CZP 28/96, opubl. w: OSNC 1996,
nr 7-8, poz. 99. Zagadnienie ustanawiania kurateli dla osoby przebywajàcej w szpitalu psychiatrycznym lub osoby chorej psychicznie lub upoÊledzonej umys∏owo przebywajàcej w domu pomocy spo∏ecznej wyczerpujàco omówi∏ M. Sychowicz, Post´powanie sàdowe w sprawach z ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego, Przeglàd Sàdowy 1995 r., Nr 1, s. 26-27.
J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego…, s. 1200.
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pe∏nosprawnej z dwóch powodów. Po pierwsze, przyczynà uzasadniajàcà ten
zabieg legislacyjny jest pod∏o˝e aksjologiczne poj´cia osoby u∏omnej. OkreÊlenie kurator dla osoby u∏omnej (∏ac. curator debilis) mo˝e byç negatywnie
odbierane w odczuciu spo∏ecznym, a tym samym mo˝e zniech´caç potencjalnych wnioskodawców do korzystania z instytucji kuratora dla osoby u∏omnej.
Wskazaç równie˝ nale˝y, ˝e mo˝e ono naruszaç godnoÊç osoby ludzkiej.
Po drugie, podkreÊla si´, ˝e okreÊlenie „osoba niepe∏nosprawna” jest poj´ciem u˝ywanym w szerokim zakresie w j´zyku prawnym, stàd zachodzi koniecznoÊç ujednolicenia stosowanej terminologii.
Zaznaczyç nale˝y, ˝e ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych nie definiuje poj´cia osoby niepe∏nosprawnej, lecz przymiot niepe∏nosprawnoÊci. Art. 2 pkt. 10
tej ustawy stwierdza ˝e niepe∏nosprawnoÊç jest to trwa∏a lub okresowa niezdolnoÊç do wype∏niania ról spo∏ecznych z powodu sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego naruszenia sprawnoÊci organizmu, w szczególnoÊci powodujàcà niezdolnoÊç
do pracy10. Z kolei w art. 3 i 4 ustala si´ i definiuje trzy stopnie niepe∏nosprawnoÊci, tj. stopieƒ znaczny, umiarkowany i lekki.
Z kolei w uchwale Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepe∏nosprawnych za osoby niepe∏nosprawne uznano osoby, których sprawnoÊç fizyczna, psychiczna lub umys∏owa trwale lub okresowo utrudnia,
ogranicza lub uniemo˝liwia ˝ycie codzienne, nauk´, prac´ oraz pe∏nienie ról spo∏ecznych, zgodnie z normami prawnymi i zwyczajowymi, majà prawo do niezale˝nego, samodzielnego i aktywnego ˝ycia oraz nie mogà podlegaç dyskryminacji11.
Osobà niepe∏nosprawnà jest ka˝da osoba fizyczna, która wskutek ró˝nych
u∏omnoÊci zarówno fizycznych, jak i psychicznych oraz intelektualnych, nie jest
w stanie samodzielnie prowadziç swoich spraw. Stàd te˝, moim zdaniem, osoba taka nie musi si´ legitymowaç jakimkolwiek orzeczeniem, czy to o stopniu
niepe∏nosprawnoÊci czy te˝ o niezdolnoÊci do pracy. Sàd opiekuƒczy bioràc
pod uwag´ wszystkie okolicznoÊci sprawy in casu winien oceniaç potrzeb´
i zasadnoÊç ustanowienia kurateli dla osoby niepe∏nosprawnej.

2. Wszcz´cie post´powania
Doktryna zgodnie przyjmuje, ˝e na gruncie obecnie obowiàzujàcej treÊci
przepisu art. 600 k. p. c. ustanowienie kuratora dla osoby u∏omnej nast´puje
9

10
11

Por. postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 24 maja 1995 r., sygn. akt: III CRN 22/95, opubl. w:
OSNC 1995, nr 9, poz. 134. Odmienne, lecz b∏´dne, stanowisko zajà∏ Sàd Najwy˝szy w uzasadnieniu do uchwa∏y z dnia 14 grudnia 1982 r., sygn. akt: III CZP 55/82, opubl. w: OSNPG 1983, Nr 8-9,
poz. 31.
Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póên. zm.
M. P. Nr 50, poz. 475.
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na wniosek osoby potrzebujàcej pomocy12. Na podstawie art. 7 k. p. c. oprócz
samego zainteresowanego legitymacj´ do z∏o˝enia wniosku o ustanowienie
kuratora dla osoby u∏omnej posiada tak˝e prokurator, jednak sprzeciw zainteresowanego by∏by podstawà do oddalenia wniosku przez sàd13.
W znowelizowanym brzmieniu art. 600 k. p. c. przewiduje si´ ustanowienie
kurateli:
1. na wniosek osoby niepe∏nosprawnej,
2. na wniosek organizacji spo∏ecznych, do których zadaƒ statutowych nale˝y ochrona praw osób niepe∏nosprawnych i udzielanie pomocy takim osobom lub ochrona praw cz∏owieka, jednak˝e za zgodà osoby niepe∏nosprawnej,
3. z urz´du – w przypadku, gdy stan osoby niepe∏nosprawnej wy∏àcza mo˝liwoÊç z∏o˝enia wniosku lub wyra˝enia zgody oraz w razie oddalenia wniosku
o ubezw∏asnowolnienie osoby, której dotyczy∏ wniosek.
Mo˝na mieç pewne zastrze˝enia co do przypadku ustanawiania kurateli
na wniosek organizacji spo∏ecznych, do których zadaƒ statutowych nale˝y
ochrona praw osób niepe∏nosprawnych i udzielanie pomocy takim osobom lub
ochrona praw cz∏owieka. Postulowa∏bym przyznanie legitymacji czynnej równie˝ oÊrodkom pomocy spo∏ecznej oraz powiatowym centrom pomocy rodzinie. Instytucje te Êwiadczà pomoc szerokim rzeszom ludzi, w tym bardzo cz´sto osobom niepe∏nosprawnym. Wydaje si´ to tym bardziej uzasadnione, ˝e
na podstawie art. 110 ust. 6 i art. 112 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo∏ecznej14 instytucje te mogà kierowaç wnioski o ustalenie niezdolnoÊci do pracy, niepe∏nosprawnoÊci i stopnia niepe∏nosprawnoÊci do organów okreÊlonych odr´bnymi przepisami.
Z pe∏nà aprobatà nale˝y odnieÊç si´ do mo˝liwoÊci ustanowienia kuratora
z urz´du15. Ustanowienie kurateli w tym trybie nie powinno prowadziç do nadu˝yç, gdy˝ w razie sprzeciwu osoby niepe∏nosprawnej nie b´dzie celowe ustanawianie takiej kurateli, a ponadto mo˝e ona byç uchylona w ka˝dym czasie
na ˝àdanie osoby niepe∏nosprawnej.
Kuratel´ ustanowionà w trybie art. 183 § 1 k. r. i o. uchyla si´ na ˝àdanie
osoby u∏omnej, dla której by∏a ustanowiona. Wniosek osoby u∏omnej w tej materii jest wià˝àcy dla sàdu opiekuƒczego16. Ponadto sàd opiekuƒczy mo˝e
12

13

14
15

16

A. Józefowicz, Kuratela…, s. 983; J. Ignatowicz, w: System prawa rodzinnego…, s. 1200; T. Smyczyƒski, w: System Prawa Prywatnego…, s. 829.
J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Komentarz, Warszawa 1999, s. 563; K. A. Kruk, Zgoda pokrzywdzonego…, s. 63; T. Smyczyƒski, w: System Prawa Prywatnego…, s. 829.
Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.
Postulat dotyczàcy mo˝liwoÊci ustanawiania kurateli z urz´du zg∏aszano w doktrynie ju˝ w latach 70tych ubieg∏ego wieku. Por. A. Józefowicz, Kuratela…, s. 983.
Por. T. ˚yznowski, w: Kodeks post´powania cywilnego. Komentarz, pod. red. K. Piaseckiego, t. II,
wyd. 4, Warszawa 2006, s. 237.
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z urz´du, bez wniosku osoby u∏omnej, zmieniç kuratora nie uchylajàc kurateli,
jeÊli ustali, ˝e kurator dopuszcza si´ czynów lub zaniedbaƒ naruszajàcych dobro osoby, dla której go ustanowiono. Zwolnienie kuratora od sprawowania kurateli mo˝e tak˝e nastàpiç na ˝àdanie kuratora z wa˝nych powodów17. W razie
ustanowienia kurateli dla za∏atwienia konkretnej czynnoÊci faktycznej lub prawnej na rzecz osoby u∏omnej w okreÊlonym terminie sàd opiekuƒczy po zaaprobowaniu sprawozdania kuratora stwierdzi, ˝e kuratela usta∏a i odbierze kuratorowi zaÊwiadczenie sàdowe o ustanowieniu go kuratorem18.

3. Zakres obowiàzków i uprawnieƒ kuratora
Podstawà dzia∏ania kuratora ustanawianego w trybie art. 183 k. r. i o. jest
orzeczenie sàdowe w tym przedmiocie, które jest wystarczajàce dla podejmowania czynnoÊci faktycznych, zaÊ orzeczenie sàdu wraz z pe∏nomocnictwem
jest konieczne dla dokonania czynnoÊci prawnych i procesowych19.
Postanowienie sàdu o ustanowieniu kurateli stanowi podstaw´ okreÊlenia
uprawnieƒ i obowiàzków kuratora oraz zakresu nadzoru sàdu opiekuƒczego
po wydaniu orzeczenia. Ponadto jest podstawà wydania kuratorowi osoby u∏omnej zaÊwiadczenia okreÊlajàcego zakres jego kompetencji (art. 604 k. p. c.). Kurator musi bowiem znaç zakres swoich obowiàzków i legitymujàcych go
uprawnieƒ. ZaÊwiadczenie stanowi legitymacj´ kuratora do wyst´powania
w imieniu osoby u∏omnej. Uprawnienia kuratora muszà byç dostosowane
do rzeczywistych potrzeb osoby u∏omnej i konkretnej sytuacji faktycznej. Ustalenie w postanowieniu zakresu kurateli jest konieczne z uwagi na fakt, ˝e sàd
musi okreÊliç w zaÊwiadczeniu dla kuratora zakres jego uprawnieƒ. Ogólnikowe ustanowienie kuratora bez okreÊlenia w postanowieniu jego celu nie daje
mu ˝adnych uprawnieƒ. Sàd opiekuƒczy w postanowieniu o ustanowieniu kurateli mo˝e upowa˝niç kuratora do:
1. za∏atwienia konkretnej czynnoÊci faktycznej lub prawnej o powa˝niejszym
znaczeniu ˝yciowym dla osoby u∏omnej,
2. prowadzenia spraw okreÊlonego rodzaju, tj.:
3. sprawowania pieczy i zarzàdu majàtkiem osoby u∏omnej,
4. reprezentowania osoby u∏omnej przy podejmowaniu czynnoÊci prawnej
w urz´dach administracji publicznej lub przy za∏atwianiu okreÊlonej sprawy,
np. administracyjnej, rentowej, o udzielenie pomocy finansowej z opieki
spo∏ecznej itp.,

17

18
19

Por. uchwa∏a SN z dnia 14 grudnia 1982 r., sygn. akt: III CZP 55/82, opubl. w: OSNPG 1983, Nr 8-9,
poz. 31; A. Józefowicz, Kuratela…, s. 987.
A. Józefowicz, Kuratela…, s. 987.
T. Smyczyƒski, w: System Prawa Prywatnego…, s. 829.
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5. dokonywania skonkretyzowanych czynnoÊci faktycznych, np. odbioru renty, podj´cia okreÊlonej kwoty pieni´˝nej z rachunku bankowego itp.
6. dokonywania wszelkich spraw osoby u∏omnej, bez ich wyszczególniania
w postanowieniu, którymi z przyczyn faktycznych nie mo˝e si´ osobiÊcie
zajàç.
JeÊli u∏omnoÊç wnioskodawcy w ogóle nie uzasadnia ustanowienia kurateli lub w zakresie ˝àdanym, sàd mo˝e wniosek oddaliç lub uwzgl´dniç go cz´Êciowo20.
W proponowanej zmianie art. 183 § 1 zd. 1 k. r. i o. postuluje si´ dodaç wyrazy: „lub do za∏atwienia poszczególnej sprawy”. Powy˝szà zmian´ uzasadniono tym, ˝e przepis powinien ponadto dopuszczaç ustanowienie kuratora tak˝e
w celu udzielenia osobie niepe∏nosprawnej pomocy do za∏atwienia jednej sprawy, majàcej dla takiej osoby istotne ˝yciowe znaczenie. Wydaje si´, ˝e zmiana ta jest zb´dna, gdy˝ mo˝liwym jest na gruncie obecnie obowiàzujàcego
przepisu art. 183 § 1 k. r. i o. ustanowienie kuratora dla za∏atwienia poszczególnej sprawy. Po pierwsze, wynika to z wnioskowania opartego na argumentum
a maiori ad minus. Po drugie, zakres kurateli zale˝y od wniosku zainteresowanego21. W sytuacji, gdy z∏o˝y on wniosek o ustanowienie kurateli celem udzielenia mu pomocy do za∏atwienia konkretnej, wa˝nej ˝yciowo sprawy, to wówczas sàd b´dzie zwiàzany ˝àdaniem wniosku i nie b´dzie móg∏ orzec ponad to,
o co wnioskuje zainteresowany.
W razie potrzeby, np. gdy osoba u∏omna potrzebuje pomocy nie tylko do prowadzenia spraw okreÊlonego rodzaju, ale do prowadzenia wszelkich spraw,
na wniosek osoby u∏omnej sàd opiekuƒczy, na podstawie art. 577 k. p. c., mo˝e
zmieniç swoje wczeÊniejsze postanowienie poprzez inne ni˝ uprzednio okreÊlenie zakresu obowiàzków i uprawnieƒ kuratora.
W doktrynie rozwa˝ano tak˝e zagadnienie uprawnieƒ kuratora upowa˝nionego przez sàd opiekuƒczy w trybie art. 183 § 1 k. r. i o., do dzia∏ania w imieniu osoby u∏omnej w procesie karnym, a w szczególnoÊci czy jest on uprawniony do udzielenia w imieniu pokrzywdzonego zgody na przekazanie Êcigania, przy czym udzielono odpowiedzi pozytywnej22. Nale˝y tu poczyniç jednak
pewne zastrze˝enia. Po pierwsze, nie mo˝na zapominaç, ˝e osoba u∏omna zachowuje pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych. Po drugie, kurator ustanowiony w trybie art. 183 k. r. i o. uprawniony jest do pomocy osobie u∏omnej,
a nie do dzia∏ania za nià, stàd te˝ nie jest jej przedstawicielem ustawowym. Wobec tego, w przypadku, gdy osoba u∏omna nie udzieli mu pe∏nomocnictwa
w tym przedmiocie, wydaje si´ niedopuszczalnym dzia∏anie kuratora dla osoby u∏omnej w procesie karnym.
20
21
22

A. Józefowicz, Kuratela…, s. 984-985.
Por. H. Haak, Prawo rodzinne. Wzory pism procesowych, t. 3, wyd. 2, Warszawa 2005, s. 373.
K. A. Kruk, Zgoda pokrzywdzonego…, s. 63-65.

64

Rodzina i Prawo Nr 2 (5) 2007

Kurator dla osoby u∏omnej – de lege ferenda

4. Zakoƒczenie
Podsumowujàc nale˝y odnieÊç si´ z pe∏nà aprobatà dla podj´tej inicjatywy
ustawodawczej. De lege ferenda proponowa∏bym uwzgl´dnienie postulatów
w zakresie dotyczàcym:
1. zb´dnego dodania w art. 183 § 1 zd. 1 wyrazów: „lub do za∏atwienia poszczególnej sprawy”,
2. przyznania legitymacji czynnej do zg∏aszania wniosku o ustanowienie kurateli dla osoby niepe∏nosprawnej oÊrodkom pomocy spo∏ecznej oraz powiatowym centrom pomocy rodzinie.
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PRAWO RODZINNE W EUROPIE
Wspó∏praca mi´dzynarodowa sàdów

Leszek Kuziak

Konwencja haska dotyczàca cywilnych aspektów
uprowadzenia dziecka za granic´ i post´powanie
w sprawach o powrót dziecka w Polsce
1. Wprowadzenie
Konwencja dotyczàca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granic´, sporzàdzona w Hadze w dniu 25 paêdziernika 1980 r. wesz∏a w ˝ycie w stosunku do Polski w dniu 1 listopada 1992 r. Tekst Konwencji zosta∏ opublikowany w Dz. U. Nr 108 z 1995 r. poz. 528. Sprostowanie t∏umaczenia art. 13 Konwencji opublikowano w Dz. U. Nr 93 z 1999 r.1
Jako umowa mi´dzynarodowa Konwencja haska stanowi w myÊl art. 87 ust. 1
oraz art. 91 ust. 1 w zwiàzku z art. 241 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, cz´Êç krajowego porzàdku prawnego; jest bezpoÊrednio stosowana i ma
pierwszeƒstwo przed ustawà, je˝eli ustawy nie da si´ pogodziç z jej treÊcià.
Aktualnie Konwencja o której mowa, wià˝e Polsk´ z ponad szeÊçdziesi´cioma paƒstwami, w tym ze wszystkimi paƒstwami Unii Europejskiej, a tak˝e
z USA, Kanadà, Meksykiem; z wi´kszoÊcià paƒstw Ameryki Po∏udniowej, z niektórymi paƒstwami Afryki i Azji, a tak˝e z Australià i Nowà Zelandià.
Niewàtpliwym powodem podj´cia prac nad mi´dzypaƒstwowym uregulowaniem kwestii bezprawnego uprowadzania dzieci przez jedno z rodziców by∏ narastajàcy charakter tego zjawiska, b´dàcy konsekwencjà ruchów migracyjnych,
datujàcych si´ od lat pi´çdziesiàtych ubieg∏ego stulecia. Po raz pierwszy propozycj´ opracowania mi´dzypaƒstwowego traktatu majàcego na celu przeciwdzia∏anie skutkom transgranicznego uprowadzania dzieci przez jednego z rodziców
1

W dalszej cz´Êci tekstu, dla okreÊlenia omawianej Konwencji, pos∏ugiwaç si´ b´d´ skrótem Konwencja haska lub Konwencja, a ilekroç w ogólnoÊci powo∏ane zostanà przepisy, chodziç b´dzie o przepisy wymienionej Konwencji.
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z∏o˝y∏ ekspert kanadyjski T. Bradbrooke Smith w trakcie posiedzenia Komisji
Specjalnej Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Mi´dzynarodowego odbytej
w Hadze w styczniu 1976 r. Wst´pne studium w tej sprawie, zosta∏o przedstawione w trakcie Trzynastej Sesji Konferencji odbytej w paêdzierniku 1976 r. Pierwszy
projekt przysz∏ej Konwencji przyj´ty zosta∏ przez Konferencj´ Haskà w listopadzie 1979 r. razem z komentarzem opracowanym przez E. Pérez-Vera. Ostateczna wersja Konwencji zosta∏a przyj´ta a nast´pnie podpisana w trakcie Czternastej Sesji Konferencji odbytej w Hadze w dniach 6-25 paêdziernika 1980 r.2
Powaga zjawiska bezprawnego uprowadzania lub zatrzymywania dzieci
zw∏aszcza o charakterze mi´dzypaƒstwowym wynika z jednej strony z tego, ˝e
dziecko zostaje pozbawione relacji z dotychczasowym Êrodowiskiem, z drugiej
strony pozbawia to osob´ majàcà prawo do opieki nad dzieckiem mo˝liwoÊci
wykonywania tego prawa3. Z regu∏y sytuacja taka wià˝e si´ z cierpieniami natury psychicznej zw∏aszcza u dziecka.
Paƒstwa Sygnatariusze Konwencji haskiej uzna∏y bezprawne uprowadzenie
i zatrzymanie dziecka za sprzeczne z dobrem dziecka, a przeciwstawianie si´
temu zjawisku powinno byç podyktowane pragnieniem ochrony praw dziecka
i opieraç si´ na interpretacji interesu dziecka4.
Ochron´ w tym zakresie przewiduje tak˝e art. 11 wià˝àcej Polsk´ Konwencji o prawach dziecka, przyj´tej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1988 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).
Przedmiotem ochrony w myÊl przepisów Konwencji sà:
1. prawo osoby, instytucji lub innej organizacji do wykonywania opieki
nad dzieckiem, oraz
2. prawo osoby do odwiedzin dziecka.
Celem Konwencji haskiej jest skuteczne przeciwstawianie si´ samowolnym
dzia∏aniom uprowadzajàcego lub zatrzymujàcego dziecko, który – bezpoÊrednio lub za poÊrednictwem osób trzecich – naruszy∏ prawa innej osoby, instytucji lub organizacji do opieki nad dzieckiem. Urzeczywistnienie tego celu ma nastàpiç przez pozbawienie wszelkich skutków dzia∏ania osoby uprowadzajàcej
lub zatrzymujàcej dziecko w drodze przywrócenia stanu faktycznego i prawnego, jaki istnia∏ przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem. Filarem Konwencji haskiej, jest zatem „mechanizm” przywracania status quo, jakie istnia∏o zanim
uprowadzenie lub zatrzymanie nastàpi∏o, poprzez zapewnienie szybkiego powrotu dziecka do paƒstwa miejsca sta∏ego pobytu5.
2

3
4
5

Por.: N. Lowe, M. Everall, M. Nichols: International Movement of Children-Law Practice and Procedure, Family Law 2004, s. 196; oraz: E. Pérez-Vera: Explanatory Report [w] Actes et documents Tome III;
La Haye 1982, p. 1.
Por.: E. Pérez-Vera: Explanatory…; p. 12.
Por.: E. Pérez-Vera: Explanatory…; p. 24.
Por.: E. Pérez-Vera: Explanatory…; p. 16.
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Kolejnym celem Konwencji haskiej jest zapewnienie poszanowanie prawa
do odwiedzin dziecka osobie, u której dziecko nie przebywa, przez na∏o˝enie
na w∏adze paƒstwa miejsca sta∏ego pobytu dziecka obowiàzków podj´cia skutecznych dzia∏aƒ w kierunku ochrony tego prawa.
BezpoÊrednim celem Konwencji haskiej nie jest zatem zapobieganie ∏amaniu prawa do opieki nad dzieckiem lub prawa do odwiedzin, lecz przywracanie
stanu rzeczywistego przestrzegania praw obj´tych regulacjà Konwencji.
W zale˝noÊci od tego, czy w danym wypadku zachodzi potrzeba ochrony
naruszonego prawa do opieki wskutek uprowadzenia lub zatrzymania dziecka,
czy te˝ prawa do osobistej stycznoÊci, Konwencja haska przewiduje odmienne Êrodki prawne. W pierwszym wypadku prawo wnioskodawcy jest chronione
w drodze zastosowania procedury przewidzianej w art. 12 zd. 1, polegajàcej
na zapewnieniu szybkiego powrotu dziecka do paƒstwa miejsca jego sta∏ego
pobytu. Natomiast prawo do odwiedzin dziecka chronione jest przez art. 21
Konwencji przez zapewnienie organizowania i skutecznego wykonywania tego
prawa6.
Gwoli Êcis∏oÊci nale˝y dodaç, ˝e przepis art. 1 lit. b), jako przedmiot ochrony wymienia „poszanowanie prawa do opieki”, jednak˝e nie wymienia Êrodków
ochrony tego prawa w innym Umawiajàcym si´ Paƒstwie. Poszanowanie tego
prawa wymyka si´ ca∏kowicie spod regulacji Konwencji7.
Realizacji przedstawionych celów s∏u˝y przewidziana przez przepisy Konwencji haskiej wspó∏praca organów centralnych i innych w∏aÊciwych organów
Paƒstw Stron Konwencji przyczyniajàca si´ do niezw∏ocznego powrotu dziecka bezprawnie uprowadzonego lub zatrzymanego oraz skutecznego respektowania prawa do odwiedzin w innym Umawiajàcym si´ Paƒstwie. Podstaw´ wyznaczenia organów centralnych stanowi art. 6 Konwencji a ich zadania zosta∏y
okreÊlone w art. 7. Organem centralnym w Polsce wyznaczonym dla potrzeb
Konwencji haskiej jest Ministerstwo SprawiedliwoÊci – Wydzia∏ Prawa Mi´dzynarodowego.
Zakres niniejszej pracy obejmuje zasadnicze zagadnienia zwiàzane ze stosowaniem przepisów Konwencji haskiej w sprawach o powrót bezprawnie
uprowadzonego lub zatrzymanego za granicà dziecka. Pomini´to natomiast
regulacje Konwencji dotyczàce poszanowania prawa do odwiedzin z uwagi
na sporadyczne wykorzystywanie tej regulacji w praktyce.

6
7

Por.: N. Lowe i inni: International…; s. 198.
Por.: E. Pérez-Vera: Explanatory…, p. 17.
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2. Zakres zastosowania Konwencji
Zakres podmiotowy Konwencji haskiej zosta∏ okreÊlony w formie przes∏anki
negatywnej, wynikajàcej z treÊci przepisu art. 4 zd. 2, który stanowi, ˝e nie stosuje si´ jej, gdy dziecko ukoƒczy 16 lat. JeÊli w trakcie prowadzenia sprawy
o powrót, dziecko ukoƒczy 16 lat, sprawa nie mo˝e toczyç si´ dalej w trybie
przepisów Konwencji, co jednak nie przekreÊla mo˝liwoÊci dalszego jej prowadzenia w trybie zwyk∏ym, przewidzianym przez prawo wewn´trzne danego
paƒstwa. „Je˝eli dziecko osiàgnie wiek 16 lat w czasie toczàcego si´ post´powania o jego wydanie na podstawie przepisów Konwencji, post´powania tego
nie umarza si´, lecz prowadzi w dalszym ciàgu na ogólnych zasadach […].
Rozstrzygni´cie w przedmiocie oddania b´dzie wówczas zale˝a∏o od rozstrzygni´cia o w∏adzy rodzicielskiej lub opiece nad dzieckiem, które zosta∏o uprowadzone lub zatrzymane […]”.8
Zgodnie z art. 35, art. 12 zd. 1 i art. 4, Konwencja haska ma zastosowanie
do tych wypadków bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dzieci, które
nastàpi∏y po wejÊciu w ˝ycie jej przepisów we wzajemnych stosunkach mi´dzy
paƒstwem, w którym dziecko mia∏o miejsce sta∏ego pobytu a paƒstwem
do którego zosta∏o uprowadzone. Innymi s∏owy, przynajmniej, gdy chodzi
o wnioski o powrót dzieci, Konwencja haska nie dzia∏a retrospektywnie.9
Aktualny wykaz paƒstw mi´dzy którymi obowiàzuje Konwencja haska wraz
z datà wejÊcia jej w ˝ycie mi´dzy nimi uzyskaç mo˝na na stronach internetowych Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Mi´dzynarodowego
(http://www.hcch.net) albo zwracajàc si´ do Ministerstwa SprawiedliwoÊci
– Wydzia∏u Prawa Mi´dzynarodowego.

3. Poj´cie bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka
Podstawowà przes∏ankà zastosowania przepisów Konwencji w cz´Êci, które regulujà przywrócenie prawa do opieki nad dzieckiem, jest bezprawnoÊç
uprowadzenia lub zatrzymania dziecka. Na bezprawnoÊç zachowania sk∏adajà
si´ dwie okolicznoÊci, które muszà wystàpiç kumulatywnie. Wymienia je art. 3
Konwencji, który stanowi:
a) nastàpi∏o naruszenie prawa do opieki przyznanego okreÊlonej osobie, instytucji lub innej organizacji, wykonywanego wspólnie lub indywidualnie,
na mocy ustawodawstwa paƒstwa, w którym dziecko mia∏o miejsce sta∏ego
pobytu bezpoÊrednio przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem, oraz

8

9

T. ˚yznowski: [w] Kodeks post´powania cywilnego – Komentarz, red. K. Piasecki; Warszawa 2002,
T. II, s. 569.
Por.: N. Lowe i inni: International…; s. 213.
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b) w chwili uprowadzenia lub zatrzymania prawa te by∏y skutecznie wykonywane albo by∏yby tak wykonywane, gdyby nie nastàpi∏o uprowadzenie lub zatrzymanie.
Artyku∏ 3 zd. 1 lit a) i b) stanowi kluczowy przepis, bowiem „[…] w rzeczywistoÊci Konwencja nak∏ada obowiàzek wydania dziecka tylko w sytuacji, gdy
mia∏o miejsce jego uprowadzenie lub zatrzymanie, uwa˝ne przez Konwencj´
za bezprawne”10. W tym miejscu nale˝y zaznaczyç, ˝e poj´cie uprowadzenia
lub zatrzymania w j´zyku polskim nacechowane jest negatywnie i samo w sobie zawiera element bezprawnoÊci. BezprawnoÊç o której mówi Konwencja jest
poj´ciem normatywnym, zaw´˝onym do tych wypadków naruszenia prawa
do opieki, które w rzeczywistoÊci by∏o wykonywane. BezprawnoÊç w uj´ciu
Konwencji haskiej opiera si´, jak to wynika z powo∏anego przepisu, na dwóch
elementach:
a) prawnym (naruszenie prawa do opieki przyznanego danej osobie w paƒstwie miejsca sta∏ego pobytu dziecka), i
b) faktycznym (rzeczywiste wykonywanie tego prawa w momencie uprowadzenia lub zatrzymania przez uprawnionego).
Zatem „uprowadzenie” lub „zatrzymanie”, które nie odpowiada normie wyra˝onej w art. 3 zd. 1 lit. a) i b), nie jest bezprawne w rozumieniu Konwencji,
a co za tym idzie, nie jest obj´te jej zakresem przedmiotowym. Wniosek o powrót dziecka, z∏o˝ony przez osob´ (y), która nie mia∏a w chwili uprowadzenia
lub zatrzymania prawa do opieki nad dzieckiem (np. przez dziadków, którzy
wychowywali dziecko nie b´dàc rodzinà zast´pczà), lub mimo tego prawa, nie
wykonywa∏a go, nale˝y oddaliç (szerzej na ten temat w punkcie 7).
Przepis art. 3 zd. 1 lit. a) pos∏uguje si´ poj´ciem „prawa do opieki”, którego
treÊç i zakres nale˝y ustalaç w drodze stosowania wyk∏adni autonomicznej, wyznaczanej przez cele Konwencji, uwzgl´dniajàc przy tym okreÊlenie tego prawa zawarte w samej Konwencji. W ˝adnym razie „prawo do opieki”, którym pos∏uguje si´ polskie t∏umaczenie Konwencji haskiej nie mo˝e byç uto˝samiane
z instytucjà „opieki” uregulowanà w art. 145 i n. k. r. o.11
Konwencja haska w art. 5 lit. a) okreÊla „prawo do opieki” w ten sposób, i˝
swym zakresem obejmuje prawo dotyczàce opieki nad osobà dziecka, a w jego obr´bie, prawo do decydowania o miejscu pobytu dziecka. TreÊç tego prawa mo˝na przedstawiç w ten sposób, i˝ ten (osoba, instytucja lub inna organizacja), kto ma nawet (tylko) prawo do decydowania o miejscu pobytu dziecka,
10
11

E. Pérez-Vera: Explanatory…; p. 64.
Por.: E. Holewiƒska-¸apiƒska: Konwencja haska dotyczàca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granic´ a przepisy polskiego prawa; Instytut Wymiaru SprawiedliwoÊci, Warszawa 1999, str. 14.
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ma tym samym prawo do opieki. Wniosek ten wynika z analizy gramatycznej
treÊci art. 5 lit. a) Konwencji, w którym u˝yto zwrotu „obejmuje (…) w „szczególnoÊci”, co oznacza, ˝e prawo to musi obejmowaç prawo do okreÊlenia
(równie˝ przez sprzeciw) miejsca sta∏ego pobytu dziecka12. Zatem, na bezprawnoÊç uprowadzenia lub zatrzymania dziecka mo˝e powo∏aç si´ tylko ta
osoba, której prawo do decydowania o miejscu pobytu dziecka wynikajàce
z ustawodawstwa (prawa) miejsca sta∏ego pobytu dziecka albo decyzji sàdowej lub administracyjnej lub ugody zawartej w tym paƒstwie zosta∏o pogwa∏cone wskutek jednostronnego zachowania uprowadzajàcego lub zatrzymujàcego dziecko.
Obowiàzkiem organu orzekajàcego (sàdu lub organu administracyjnego)
w sprawie wniosku o powrót dziecka jest m. in. ustalenie, czy wnioskodawca
mia∏ prawo do opieki nad dzieckiem, w szczególnoÊci, czy s∏u˝y∏o mu prawo
do decydowania o miejscu pobytu dziecka w chwili uprowadzenia lub zatrzymania oraz, czy prawo to zosta∏o naruszone.
Prawo do opieki, o jakim mowa w Konwencji mo˝e byç wykonywane
przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem bàdê wspólnie (np. przez rodziców
majàcych pe∏nà w∏adz´ rodzicielskà) bàdê te˝ indywidualnie (gdy tylko jedna osoba ma uprawnienia wynikajàce z tego prawa). Miarodajnym do oceny
prawa wnioskodawcy jest prawo miejsca sta∏ego pobytu dziecka w momencie,
w którym nastàpi∏o jego uprowadzenie lub zatrzymanie (art. 3 zd. 1 lit. a). Jednak˝e „preferowaç nale˝y poglàd, i˝ omawiany przepis nie stanowi normy kolizyjnej, która przewiduje w∏aÊciwoÊç prawa tego paƒstwa, w którym dziecko
ma miejsce sta∏ego pobytu. Norm´ kolizyjnà stanowiç b´dzie w tym zakresie
przepis umowy mi´dzynarodowej lub w wypadku jej braku – przepis prawa
prywatnego mi´dzynarodowego paƒstwa, w którym dziecko mia∏o miejsce sta∏ego pobytu”13. Zgodnie z art. 3 zd. 2 Konwencji naruszone prawo do opieki
mo˝e w szczególnoÊci wynikaç z:
1. mocy samego prawa;
2. orzeczenia (decyzji) sàdowej lub administracyjnej;
3. ugody, majàcej moc prawnà.
Nie jest to wyliczenie zamkni´te, lecz tylko przyk∏adowe, co oznacza, ˝e
mogà istnieç tak˝e inne êród∏a, z których mo˝e wynikaç prawo osoby do opieki nad dzieckiem, a co za tym idzie, tak˝e uprawnienie do ˝àdania powrotu
dziecka do miejsca sta∏ego pobytu.
Miejsce sta∏ego pobytu dziecka jest kolejnym poj´ciem, którego Konwencja
nie definiuje i nie odsy∏a w tym zakresie do prawa wewn´trznego Paƒstwa Strony
12
13

za: N. Lowe i inni: International…; s. 262.
J. Ciszewski: Konwencja dotyczàca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granic´ [w] Przeglàd Sàdowy, nr 2/1994, s. 26.
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Konwencji. Jak wyjaÊni∏a to E. Pérez–Vera, poj´cie to jest bliskie poj´ciu opracowanemu na Konferencji Haskiej, rozumianemu jako czysto faktyczne, wyraênie
ró˝niàce si´ od poj´cia miejsca sta∏ego zamieszkania.14 Wskazówka ta mo˝e prowadziç do wniosku, ˝e przez pojecie sta∏ego pobytu dziecka nale˝y rozumieç to
miejsce, w którym zogniskowana jest aktywnoÊç ˝yciowa dziecka, i które stanowi
centrum jego egzystencji. Poglàd ten jest zbie˝ny ze stanowiskiem Sàdu Najwy˝szego wyra˝onym w postanowieniu z dnia 26 wrzeÊnia 2000 r. (I CKN 776/2000,
OSN 2001, poz. 38), który stwierdzi∏: miejsce sta∏ego pobytu dziecka w rozumieniu przepisów konwencji okreÊlajà fakty uzewn´trzniajàce jego d∏ugotrwa∏e i sta∏e przebywanie w miejscu, w którym zaspokaja wszystkie swoje potrzeby, niezale˝nie od istnienia po stronie osób, pod których opiekà dziecko pozostaje zamiaru sta∏ego pobytu. O zamiarze sta∏ego pobytu dziecka nie decyduje wola osób,
pod których opiekà przebywa. …] ustalenia miejsca pobytu dziecka nale˝y dokonaç na podstawie kryteriów obiektywnych, tj. ciàg∏ego przebywania w okreÊlonym
miejscu, z wy∏àczeniem subiektywnych dotyczàcych zamiaru sta∏ego pobytu”.
Naruszenie prawa do opieki polega na przemieszczeniu lub przetrzymywaniu dziecka, przez co zak∏óceniu ulega wykonywanie przez (wspó∏-) uprawnionego tego prawa, co czyni niemo˝liwym nawet (tylko) wykonywanie przez niego pojedynczych uprawnieƒ.
W uzupe∏nieniu powy˝szych uwag warto tak˝e dokonaç rozró˝nienia mi´dzy
bezprawnym uprowadzeniem a bezprawnym zatrzymaniem, o jakich mówi Konwencja haska. Ró˝nica jest taka, ˝e do bezprawnego uprowadzenia dochodzi
wskutek przemieszczenia dziecka z terytorium jednego paƒstwa na terytorium
innego paƒstwa, bez zamiaru powrotu i bez zgody osoby majàcej prawo do decydowania lub wspó∏decydowania o miejscu pobytu dziecka. Dla odmiany bezprawne zatrzymanie zachodzi, gdy dziecko zosta∏o zgodnie z prawem przemieszczone do innego paƒstwa (np. na podstawie orzeczenia regulujàcego
prawo do odwiedzin rodzica zamieszka∏ego w innym paƒstwie ni˝ dziecko),
a nast´pnie zosta∏o zatrzymane po up∏ywie okresu pobytu przewidzianego
orzeczeniem lub porozumieniem zawartym mi´dzy osobami majàcymi prawo
do opieki. Bezprawne uprowadzenie dziecka nast´puje w chwili przekroczenia
przez nie granicy paƒstwa miejsca sta∏ego pobytu bez wymaganej zgody osoby uprawnionej, podczas gdy bezprawne zatrzymanie nie nastàpi zanim nie
up∏ynie okres czasu, do kiedy dziecko mo˝e przebywaç na terytorium innego
paƒstwa. Poj´cia bezprawnego uprowadzenia i zatrzymania w rozumieniu przepisu art. 3 zd. 1 Konwencji haskiej wzajemnie si´ wykluczajà.
Do zaistnienia bezprawnoÊci uprowadzenia lub zatrzymania art. 3 zd. 1 lit.
b) wymaga jeszcze zaistnienia elementu faktycznego jakim jest przynajmniej
14

E. Pérez-Vera: Explanatory…; p. 66.
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cz´Êciowe wykonywanie opieki nad dzieckiem o jakim by∏a mowa wy˝ej. Ratio
legis przyj´tego rozwiàzania wynika z tego, i˝ Konwencja haska k∏adzie „nacisk
na ochron´ prawa dzieci do ˝yciowej stabilizacji, które rozciàga si´ na prawo
do stabilizacji emocjonalnej i spo∏ecznej, w jakiej wzrastajà, chyba ˝e istniejà
prawne argumenty gwarantujàce stabilizacj´ w nowej sytuacji”15. Omawiany
przepis ma na celu przeciwdzia∏anie wykorzystywaniu Konwencji haskiej
do uzyskania powrotu dziecka w sytuacji, gdy wnioskodawca faktycznie nie
wykonywa∏ przys∏ugujàcego mu prawa do opieki nad dzieckiem zanim
do uprowadzenia lub zatrzymania dosz∏o. Regulacja ta wynika z samej istoty
mechanizmu Konwencji zmierzajàcego do przywróceniu wykonywania prawa
do opieki; nie mo˝e zatem ˝àdaç ochrony prawnej ten, kto zaniecha∏ wykonywania przys∏ugujàcego mu prawa.

4.„Prawo do opieki nad dzieckiem” w prawie polskim
Jak by∏a ju˝ o tym mowa wczeÊniej, ocen´ uprawnieƒ wnioskodawcy w zakresie prawa do opieki nad dzieckiem, w tym prawa do decydowania o miejscu pobytu dziecka, przeprowadza si´ w sprawach prowadzonych w trybie
Konwencji, w drodze analizy przepisów prawa paƒstwa, w którym dziecko mia∏o miejsce sta∏ego pobytu przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem. Wydaje si´, ˝e prawu do opieki, o którym mówi Konwencja, w polskim
prawie odpowiadaç b´dzie poj´cie pieczy, której cz´Êciowa definicja zawarta
jest w art. 95 §1 i 96 k. r. o. Wniosek taki wynika z u˝ytego w angielskim tekÊcie
Konwencji s∏owa care na oznaczenie tego prawa (art. 5 lit. a), które oznacza
trosk´, dba∏oÊç (o kogoÊ). Piecza nad dzieckiem obejmuje wed∏ug polskiego
prawa równie˝ prawo do decydowania o miejscu pobytu dziecka.
„W ramach pieczy nad dzieckiem, która nale˝y do treÊci w∏adzy rodzicielskiej mieÊci si´ uprawnienie do osobistego wykonywania przez rodziców bie˝àcej pieczy, a tak˝e przekazania tej pieczy osobom trzecim lub placówkom
opiekuƒczo-wychowawczym, a tym samym do ustalenia miejsca pobytu dziecka. Zakres swobody ka˝dego rodzica zawsze wyznacza dobro dziecka. Jest
on zale˝ny tak˝e od tego, czy w∏adza rodzicielska przys∏uguje jednemu czy
obojgu rodzicom oraz jaki jest zakres w∏adzy rodzicielskiej ka˝dego z rodziców”16.
Piecza, jako element w∏adzy rodzicielskiej, przys∏uguje z mocy prawa matce dziecka (art. 93 §1 k. r. o.), jej m´˝owi, co do którego zachodzi domniemanie ojcostwa (art. 62 k. r. o. w zw. z art. 93 §1 k. r. o.), a tak˝e m´˝czyênie, który uzna∏ dziecko (art. 72 k. r. o. w zw. z art. 93 §2 zd. 1 k. r. o).
15
16

Por. E. Pérez-Vera: Explanatory…; p. 72.
E. Holewiƒska-¸apiƒska: Konwencja…; s. 18.
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Z mocy orzeczenia sàdowego w∏adza rodzicielska przys∏uguje ojcu w wypadku sàdowego ustalenia ojcostwa, je˝eli sàd przyzna mu jà w wyroku
(art. 93 §2 k. r. o). Równie˝ z mocy orzeczenia o przysposobieniu dziecka, pomi´dzy przysposabiajàcym a przysposobionym powstaje stosunek prawny jak
miedzy rodzicami a dzieçmi (art. 121 §1 k. r. o). Przysposabiajàcy nabywa w∏adz´ rodzicielskà, a tym samym piecz´ nad przysposobionym.
Piecz´ nad dzieckiem nabywa równie˝ opiekun ma∏oletniego powo∏any
przez sàd opiekuƒczy (art. 146 w zw. z art. 155 §1 i §2 k. r. o.).
Interwencja sàdu opiekuƒczego w drodze orzeczenia wydanego na podstawie przepisów art. 58 §1, 107 §1 i §2, 109§1 i §2 pkt. 5 k. r. o., mo˝e powodowaç ograniczenie lub pozbawienie rodzica (ów) pieczy nad dzieckiem,
a w konsekwencji powierzenie jej wykonania drugiemu rodzicowi, rodzinie zast´pczej lub placówce opiekuƒczo – wychowawczej17. Prawo do pieczy
nad dzieckiem b´dà zatem mieli rodzic, (rodzice) zast´pczy lub placówka
opiekuƒczo – wychowawcza, o ile sàd opiekuƒczy nie odmówi im tego prawa
(art. 1121 k. r. o.).
OkreÊlenie miejsca pobytu dziecka zaliczyç nale˝y do istotnych spraw
dziecka w rozumieniu art. 97 §2 k. r. o. Osoby sprawujàce piecz´ nad dzieckiem wspólnie decydujà o miejscu jego pobytu. W razie braku porozumienia
mi´dzy nimi, co do miejsca pobytu dziecka, decyduje sàd opiekuƒczy.
Je˝eli w∏adza rodzicielska przys∏uguje tylko jednemu rodzicowi, ma on prawo samodzielnego decydowania o istotnych sprawach dziecka w tym mi´dzy
innymi o przemieszczeniu dziecka do innego paƒstwa.
Natomiast opiekun nie mo˝e podejmowaç samodzielnej decyzji w tym zakresie, poniewa˝ decyzja taka wymaga akceptacji sàdu opiekuƒczego zgodnie
z art. 156 k. r. o.
Je˝eli dosz∏o do uprowadzenia lub zatrzymania za granicà dziecka, które
mia∏o miejsce sta∏ego pobytu w Polsce, z naruszeniem prawa osoby (placówki) sprawujàcej piecz´ nad nim i decydujàcej o miejscu jego pobytu, wówczas
uprowadzenie lub zatrzymanie uwa˝aç nale˝y za bezprawne w Êwietle przepisów omawianej Konwencji. Osoba, której prawa naruszono, mo˝e zwróciç si´
do w∏adz paƒstwa, do którego dziecko zosta∏o uprowadzone lub zatrzymane
z wnioskiem o powrót dziecka do Polski.
W zwiàzku z bezprawnym zatrzymaniem za granicà dziecka, Sàd Najwy˝szy uzna∏, „˝e pozbawienie przez ojca kilkuletniego dziecka naturalnego Êrodowiska rodzinnego i bezpoÊredniej opieki matki oraz mo˝liwoÊci wychowywania si´ wspólnie z ma∏oletnim rodzeƒstwem i zatrzymanie go na sta∏e – wbrew
woli matki – w obcym kraju, zawiera elementy nadu˝ycia w∏adzy rodzicielskiej,
które uzasadniajà pozbawienie go tej w∏adzy”18.
17
18

Szerzej na ten temat – E. Holewiƒska-¸apiƒska: Konwencja…; s. 15-16.
Postanowienie Sàdu Najwy˝szego: III CRN 181/70 [w] OSN 1971, poz. 107.
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5. Wniosek o powrót dziecka sporzàdzony w trybie Konwencji
haskiej
W art. 8 zd. 2 Konwencja haska wymienia sk∏adniki, które musi zawieraç
ka˝dy wniosek o powrót dziecka. Sà to:
a) informacje dotyczàce to˝samoÊci wnioskodawcy, dziecka oraz osoby, co
do której istnieje domniemanie, ˝e uprowadzi∏a dziecko;
b) dat´ urodzenia dziecka, je˝eli jest to mo˝liwe do ustalenia;
c) podstawy na które powo∏uje si´ wnioskodawca, ˝àdajàc powrotu dziecka;
d) wszelkie dost´pne informacje dotyczàce miejsca przebywania dziecka oraz
to˝samoÊci osoby, co do której istnieje domniemanie, ˝e dziecko z nià przebywa.
Do wniosku nale˝y do∏àczyç uwierzytelnione odpisy jakichkolwiek przydatnych dla sprawy orzeczeƒ lub ugód, a tak˝e zaÊwiadczenie lub poÊwiadczone
oÊwiadczenie pochodzàce od organu centralnego lub innej w∏aÊciwej w∏adzy
paƒstwa sta∏ego pobytu dziecka lub osoby kompetentnej dotyczàce przepisów
ustawodawstwa tego paƒstwa (art. 8 zd. 2 lit. f). Wniosek musi byç sporzàdzony w j´zyku oryginalnym wnioskodawcy, a nast´pnie przet∏umaczony na j´zyk
urz´dowy lub jeden z j´zyków urz´dowych paƒstwa wezwanego. Jedynie
w wypadku, gdy w paƒstwie wzywajàcym nie ma mo˝liwoÊci dokonania t∏umaczenia wniosku na j´zyk paƒstwa wezwanego wówczas mo˝liwe jest zaakceptowanie t∏umaczenia wniosku na j´zyk francuski lub angielski (art. 24 zd. 1).
Konwencja haska nie reguluje kwestii niezachowania warunków formalnych
wniosku o powrót dziecka, pozostawiajàc jà regulacjom wewn´trznym Paƒstw
Stron Konwencji. W razie stwierdzenia, ˝e wniosek, który wp∏ynà∏ do polskiego
sàdu nie zachowuje warunków formalnych, przewodniczàcy dzia∏ajàc na podstawie art. 1096 k. p. c. i art. 130 §1 k. p. c. wezwie wnioskodawc´ do uzupe∏nienia lub poprawienia wniosku pod rygorem jego zwrotu. Poniewa˝ wnioskodawcami w tych sprawach sà z regu∏y osoby zamieszka∏e za granicà, przewodniczàcy wyznacza termin do poprawienia lub uzupe∏nienia wniosku nie krótszy
ni˝ miesiàc, chyba ˝e wnioskodawc´ reprezentuje w Polsce jego przedstawiciel (art. 130 §11 k. p. c.). W razie nieuzupe∏nienia braków w zakreÊlonym terminie, wniosek podlega zwrotowi zgodnie z art. 130 §2 k. p. c. Wydaje si´, ˝e
tylko wyjàtkowo, brak informacji o miejscu pobytu dziecka nale˝y traktowaç jako podstaw´ do zwrotu wniosku, gdy˝ na organie centralnym i sàdzie paƒstwa
wezwanego, cià˝y obowiàzek poczynienia ustaleƒ w tym zakresie. Wniosek taki wynika z porównania przepisu art. 8 zd. 2 pkt. d) z przepisem art. 7 zd. 2 pkt.
a). Z przepisami tymi koresponduje przepis art. 5983 k. p. c.
Na marginesie nale˝y dodaç, ˝e wnioski o powrót dziecka sporzàdzane sà
zwykle na formularzu stanowiàcym za∏àcznik do Konwencji haskiej. Korzysta-
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nie z tego druku nie jest obowiàzkowe. Zaakceptowany b´dzie ka˝dy wniosek,
jeÊli tylko zawiera elementy (informacje) przewidziane art. 8 zd. 2. Osoba zainteresowana uzyskaniem formularza, mo˝e zwróciç si´ o jego nades∏anie do Ministerstwa SprawiedliwoÊci – Wydzia∏u Prawa Mi´dzynarodowego lub skorzystaç ze wzoru opublikowanego w pracy J. Ciszewskiego19.
Do wnioskodawcy nale˝y wybór, czy wniosek o powrót dziecka skieruje bezpoÊrednio do sàdu lub organu administracyjnego paƒstwa, w którym dziecko
przebywa (art. 29 w zw. z art. 12 zd. 1), czy te˝, za poÊrednictwem organu centralnego paƒstwa miejsca sta∏ego pobytu dziecka lub nawet organu centralnego ka˝dego innego Paƒstwa Strony Konwencji (art. 8 zd. 1). Wniosek z∏o˝ony
w jednym z wymienionych organów centralnych (organ wzywajàcy), o którym
by∏a mowa wy˝ej, przesy∏a si´ do organu centralnego miejsca pobytu dziecka
(organ wezwany), zgodnie z art. 7 zd. 1, który inicjuje dalsze post´powanie
zgodnie z przepisami prawa wewn´trznego swego paƒstwa (art. 7 zd. 2 pkt. f).
Ze s∏ów „mo˝e zwróciç si´ do (…) organu centralnego ka˝dego innego paƒstwa” wnioskowaç mo˝na, i˝ dopuszczalne jest skierowanie wniosku przez
wnioskodawc´ bezpoÊrednio do organu centralnego paƒstwa pobytu dziecka.

6. Przepisy procesowe w Konwencji haskiej
SpoÊród zagadnieƒ procesowych za najwa˝niejszà nale˝y uznaç kwesti´ jurysdykcji w sprawach obj´tych zakresem Konwencji haskiej. W tej kwestii wypowiedzia∏ si´ J. Ciszewski stwierdzajàc, ˝e „[…] z Konwencji wynika, i˝ jurysdykcja przys∏uguje organom tego paƒstwa, w którym dziecko przebywa. Za takim stanowiskiem przemawia treÊç m.in. art. 10 i 12 Konwencji, a tak˝e wzgl´dy celowoÊciowe”20. Stanowisko to zaaprobowa∏a E. Holewiƒska-¸apiƒska21.
Na szczególna uwag´ zas∏uguje tak˝e przepis art. 14, przewidujàcy skutecznoÊç sui generis orzeczeƒ zagranicznych, które mogà byç brane pod uwag´, przy ustalaniu przez sàd prawa wnioskodawcy do opieki nad dzieckiem,
o jakim mowa w art. 3 zd. 1 lit. a) Konwencji, bez uciekania si´ do szczególnych trybów post´powania dla uznania zagranicznych orzeczeƒ22.
W podobny sposób wypowiedzia∏a si´ w tej kwestii E. Pérez-Vera, która
stwierdza, ˝e przepis art. 14 stanowi lex specialis, zgodnie z którym te dokumenty (orzeczenia obcych organów lub ugody) nab´dà bezpoÊrednià skutecznoÊç w wezwanym paƒstwie; skutek ten nie b´dzie warunkowany uzyskaniem
exequatur ani innymi metodami uznania23.
19
20
21
22
23

J. Ciszewski: Obrót prawny z zagranicà; Warszawa 2006, wyd. 5, s. 159 i nast´pne.
J. Ciszewski: Konwencja…; s. 29.
Por.: E. Holewiƒska-¸apiƒska: Konwencja…; str. 37.
Por.: W. Skierkowska: Uprowadzenie dziecka za granic´ [w] Jurysta nr 4/1999; str. 5.
Por.: E. Pérez-Vera: Explanatory…; p. 119.
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Organ orzekajàcy w sprawie o powrót dziecka paƒstwa wezwanego mo˝e
niekiedy nie byç pewny znaczenia przepisów prawa kraju miejsca sta∏ego pobytu dziecka lub treÊci decyzji wydanej w przedmiocie prawa wnioskodawcy
do opieki nad dzieckiem. Gdyby taka sytuacja zaistnia∏a, sàd lub organ administracyjny dzia∏ajàc na podstawie art. 15 Konwencji haskiej, mo˝e ˝àdaç, aby
wnioskodawca przed∏o˝y∏ zaÊwiadczenie lub decyzj´ pochodzàcà od w∏adz
paƒstwa miejsca sta∏ego pobytu dziecka, stwierdzajàcà, ˝e uprowadzenie lub
zatrzymanie by∏o bezprawne w rozumieniu art. 3 Konwencji. Wyraênie trzeba
zaznaczyç nieobowiàzkowy charakter takiego zadania, w tym sensie, ˝e powrót dziecka nie mo˝e byç warunkowany jego spe∏nieniem; wynika to z za∏o˝enia zawartego w treÊci tego przepisu, ˝e uzyskanie zaÊwiadczenia, mo˝e
w niektórych wypadkach byç niemo˝liwe do uzyskania24. ZaÊwiadczenie takie
powinno obejmowaç obie przes∏anki wymienione w art. 3 Konwencji haskiej.
Do paƒstw, których przepisy wewn´trzne przewidujà wydanie takich zaÊwiadczeƒ nale˝à m. in. Wielka Brytania i Republika Federalna Niemiec.
Wa˝nym przepisem o charakterze procesowym jest art. 16 Konwencji, zgodnie, z którym w∏adze sàdowe lub administracyjne paƒstwa, do którego dziecko
zosta∏o uprowadzone lub, w którym zosta∏o zatrzymane nie b´dà mog∏y decydowaç merytorycznie o prawie do opieki, dopóki nie zostanie ustalone, ˝e wymogi okreÊlone przez Konwencj´, co do zwrotu dziecka nie zosta∏y spe∏nione
lub je˝eli w stosownym czasie nie wp∏ynie wniosek sporzàdzony na podstawie
Konwencji. Przepis ten zabrania w∏adzom paƒstwa wezwanego wydania decyzji merytorycznych dotyczàcych opieki nad dzieckiem od chwili, gdy zosta∏y poinformowane o bezprawnym uprowadzeniu lub zatrzymaniu dziecka. Obowiàzek ten odpada, gdy oka˝e si´, ˝e powrót dziecka nie by∏by wskazany, albo gdy
wniosek nie wp∏ynà∏ w stosownym czasie po tym zawiadomieniu. Pierwszà
przyczyn´ mogà stanowiç okolicznoÊci b´dàce podstawà do odmowy wydania
dziecka zgodnie z art. 13 lub 20 Konwencji. Drugà przyczynà mo˝e byç np. porozumienie zawarte mi´dzy osobami uprawnionymi lub cofni´cie wniosku.
Z przepisem art. 16 Konwencji wià˝e si´ przepis art. 5982 §1 k. p. c. Gdyby jednak organ paƒstwa wezwanego orzek∏ o opiece nad dzieckiem przed rozpoznaniem wniosku o jego powrót w trybie Konwencji haskiej, a nawet przed wp∏yni´ciem wniosku lub zawiadomienia, o którym mowa w art. 16, organ orzekajàcy
w sprawie o powrót dziecka nie jest zwiàzany treÊcià wydanego orzeczenia
w myÊl art. 17 Konwencji. Jednak˝e w∏adze sàdowe lub administracyjne mogà
wziàç pod uwag´ przyczyny wydania takiego orzeczenia.
W ten sposób Konwencja daje absolutny priorytet sprawom o powrót dziecka i obowiàzek orzeczenia powrotu ma przewag´ nad wszelkimi decyzjami odnoÊnie opieki, które by∏y lub mog∏yby byç wydane w wezwanym paƒstwie.
24

Por.: E. Pérez-Vera: Explanatory…; p. 120.
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7. Zakres kognicji organu orzekajàcego w sprawach o powrót
dziecka. Podstawy odmowy wydania dziecka
Zakres kognicji organu orzekajàcego w sprawie o wydanie dziecka sprowadza si´ do ustalenia:
1. czy dziecko, które wed∏ug twierdzeƒ wnioskodawcy zosta∏o uprowadzone
lub zatrzymane nadal przebywa na terytorium paƒstwa, w którym sprawa
w trybie Konwencji haskiej si´ toczy (art. 12 zd. 1);
2. czy dosz∏o do jego bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania (art. 3 zd. 1);
3. czy dziecko nie ukoƒczy∏o 16 lat (art. 4);
4. jaki okres czasu up∏ynà∏ od chwili uprowadzenie lub zatrzymania do chwili z∏o˝enia wniosku, w szczególnoÊci, czy up∏ynà∏ okres jednego roku (art. 12 zd. 1).
Po ustaleniu, ˝e w sprawie dosz∏o do bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka, które nie ukoƒczy∏o w chwili orzekania 16 lat, oraz ˝e dziecko nadal przebywa na terytorium paƒstwa organu orzekajàcego, i ˝e od momentu uprowadzenia lub zatrzymania do chwili wp∏yni´cia wniosku do tego organu up∏ynà∏ okres krótszy ni˝ jeden rok, organ orzekajàcy naka˝e niezw∏oczny powrót dziecka do paƒstwa miejsca sta∏ego pobytu (art. 12 zd. 1).
W wypadku, gdy organ orzekajàcy ustali, ˝e od chwili bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dziecka do chwili wp∏yni´cia wniosku up∏ynà∏ okres
jednego roku, wówczas równie˝ zarzàdzi wydanie dziecka, chyba, ˝e ustali, i˝
dziecko przystosowa∏o si´ do nowego Êrodowiska; wówczas mo˝e odmówiç
jego wydania (art. 12 zd. 2). Warto zauwa˝yç, ˝e w wymienionym przepisie nie
u˝yto s∏owa „niezw∏ocznie” w odniesieniu do zarzàdzenia wydania dziecka
w przeciwieƒstwie do art. 12 zd. 1 Konwencji haskiej.
Konwencja haska nie zawiera ˝adnych wskazówek, co nale˝y rozumieç
przez wyra˝enie „przystosowa∏o si´ do nowego Êrodowiska”. Przewa˝a poglàd, ˝e zwrotowi „przystosowa∏o si´” nale˝y przypisaç zwyk∏e, naturalne znaczenie obejmujàce dwa sta∏e elementy, fizyczny: bycia w relacjach z innymi
osobami, stabilizacji w Êrodowisku lokalnej spo∏ecznoÊci i emocjonalny: Êwiadczàcy o poczuciu bezpieczeƒstwa w miejscu osiedlenia. Inny poglàd wyra˝ony w tej kwestii, k∏adzie nacisk na ustalenie, czy dziecko czuje si´ szcz´Êliwe,
bezpieczne i dostosowane do nowego Êrodowiska25. Za uznaniem, ˝e dziecko
przystosowa∏o si´ do nowego Êrodowiska bezsprzecznie przemawiaç b´dzie
opanowanie j´zyka miejscowej spo∏ecznoÊci.
Powo∏any przepis art. 12 zd. 2 ró˝ni si´ od art. 13 Konwencji haskiej (który tak˝e stanowi podstaw´ odmowy wydania dziecka) tym, ˝e w przeciwieƒstwie do tego drugiego przepisu nie wskazuje na kim spoczywa ci´˝ar udowodnienia, ˝e
25

Por.: N. Lowe i inni: International…; s. 297.
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dziecko przystosowa∏o si´ do nowego Êrodowiska. W art. 13 wyraênie postanowiono, i˝ osoba, instytucja lub inny organ, która odmawia wydania dziecka powinny udowodniç przewidziane tym przepisem przes∏anki do odmowy wydania
dziecka. Wydaje si´, ˝e równie˝ udowodnienie przystosowania si´ dziecka do nowego Êrodowiska obcià˝aç b´dzie osob´ sprzeciwiajàcà si´ wydaniu dziecka
na podstawie okolicznoÊci wymienionych w art. 12 zd. 2 Konwencji haskiej.
Na tle interpretacji przepisu art. 12 zd. 2 Konwencji, wy∏ania si´ pytanie, czy organ orzekajàcy mo˝e nakazaç wydanie dziecka pomimo udowodnienia, ˝e dziecko przystosowa∏o si´ ju˝ do nowego Êrodowiska. Jakkolwiek nie jest to mo˝liwe
na gruncie przepisu art. 12 zd. 2, jednak jest dopuszczalne na podstawie art. 19
Konwencji. Takie stanowisko zaj´∏a w szczególnoÊci judykatura brytyjska26.
Z przepisu art. 13 zd. 1 lit. a) Konwencji wynika, ˝e wniosek mo˝e byç oddalony, jeÊli osoba sprzeciwiajàca wydaniu dziecka wyka˝e, ˝e wnioskodawca
faktycznie nie wykonywa∏ prawa do opieki w czasie uprowadzenia lub zatrzymania albo zgodzi∏ si´ lub póêniej wyrazi∏ zgod´ na uprowadzenie lub zatrzymanie. Przepis ten powoduje wiele trudnoÊci interpretacyjnych, zw∏aszcza, ˝e
równie˝ art. 3 lit. b) Konwencji haskiej wymaga do stwierdzenia bezprawnoÊci
uprowadzenia lub zatrzymania, aby prawo do opieki by∏o skutecznie wykonywane lub mog∏oby byç skutecznie wykonywane. W tej sprawie wyra˝ono poglàd, ˝e wy∏àczenie z art. 13 zd. 1 lit. a) b´dzie mia∏o miejsce, gdy zostanie wykazane, ˝e wnioskodawca skutecznie „porzuci∏” rol´ opiekuna dziecka i faktycznie zaprzesta∏ wykonywania prawa do opieki”27.
Kolejnà przes∏ankà dajàcà podstaw´ oddalenia wniosku o powrót dziecka,
jest przewidziana w art. 13 zd. 1 lit. a), zgoda wnioskodawcy na uprowadzenie
lub zatrzymanie dziecka lub póêniej wyra˝ona zgoda (akceptacja). Ró˝nica
mi´dzy „zgodà” a „póêniej wyra˝onà zgodà” jest taka, ˝e w pierwszym wypadku osoba domagajàca si´ powrotu dziecka w trybie Konwencji haskiej, przysta∏a na wyjazd dziecka za granic´, zanim wyjazd nastàpi∏, natomiast „póêniej wyra˝ona zgoda” dotyczy akceptacji uprowadzenia lub zatrzymania post factum.
W praktyce mo˝e pojawiç si´ kwestia, czy zgod´ wnioskodawcy na wyjazd
dziecka za granic´, nale˝y rozpatrywaç w Êwietle art. 3 czy te˝ art. 13 zd. 1 lit.
a) Konwencji haskiej. Wydaje si´, ˝e jeÊli wnioskodawca przyzna fakt wyra˝enia zgody na wyjazd dziecka za granic´ lub zaakceptuje post factum uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka za granicà, wniosek nale˝y oddaliç, wobec
braku bezprawnoÊci w zachowaniu drugiej strony. Natomiast, osoba sprzeciwiajàca si´ wydaniu dziecka, mo˝e broniç si´ zarzutem przewidzianym
w art. 13 zd. 1 lit. a) Konwencji haskiej z tym, ˝e musi fakt zaistnienia zgody lub
akceptacji wnioskodawcy udowodniç.
26
27

Por.: N. Lowe i inni: International…; s. 303.
N. Lowe i inni: International…; s. 307.
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Organ orzekajàcy nie ma obowiàzku wydania dziecka, je˝eli stwierdzi powa˝ne ryzyko, ˝e powrót dziecka narazi∏by je na szkod´ fizycznà lub psychicznà lub w jakikolwiek inny sposób postawi∏by je w sytuacji nie do zniesienia
(art. 13 zd. 1 lit. b).
Ró˝nica w podstawach oddalenia wniosku o powrót dziecka wyra˝onych
w art. 13 zd. 1 lit. a) i b) Konwencji haskiej jest taka, i˝ przes∏anki z art. 13 zd. 1
lit. a) sà konsekwencjà zachowania wnioskodawcy, a z art. 13 lit. b) opierajà si´
na dobru dziecka. Równie˝ i w tym wypadku obowiàzek udowodnienia okolicznoÊci wynikajàcych z powo∏anego przepisu, obcià˝a osob´ sprzeciwiajàca si´
wydaniu dziecka. Przepis ten nie wymaga ustalenia, ˝e powrót dziecka postawi∏by je w sytuacji nie do zniesienia, ale ˝e istnieje powa˝ne, bezpoÊrednie ryzyko, ˝e powrót narazi je na takà sytuacj´. Rzecz oczywista, ryzyko takie musi
istnieç w chwili zamkni´cia rozprawy sàdowej. W konsekwencji sàd orzekajàcy powinien tylko braç pod uwag´ sytuacj´, która mo˝e zaistnieç w krótkim
okresie czasu po powrocie dziecka. Do tej kategorii przyczyn zaliczyç nale˝y
m. in.: alkoholizm, narkomani´ lub sk∏onnoÊç wnioskodawcy do awantur. Zauwa˝yç wypada, i˝ w celu przeciwdzia∏ania oddaleniu wniosku o powrót dziecka, w sytuacjach, o jakich mowa w omawianym przepisie, ustawodawstwo wielu paƒstw przewiduje Êrodki zabezpieczajàce powrót dziecka. Do takich Êrodków nale˝y zaliczyç np. powrót dziecka z rodzicem, który uprowadzi∏ dziecko,
limitowane lub nadzorowane kontakty wnioskodawcy z dzieckiem.
Zarzuty z art. 13 zd. 1 lit. b) Konwencji haskiej by∏y najcz´Êciej podnoszone
w kasacjach kierowanych do Sàdu Najwy˝szego.
W jednym z orzeczeƒ Sàd Najwy˝szy stanà∏ na stanowisku, ˝e „Postanowienie art. 13 pkt. b) Konwencji pozwala na niewydanie dziecka wówczas, gdy istnieje „powa˝ne ryzyko”, ˝e powrót dziecka nara˝a∏by je na szkod´ fizycznà lub
psychicznà albo w jakikolwiek inny sposób postawi∏by je „w niekorzystnej sytuacji”.[...] Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e je˝eli dziecko powróci do Kanady, a jego
matka pozostanie w Polsce, dziecko pozbawione zostanie opieki matki i praktycznie rzecz bioràc wp∏ywu matki na jego wychowanie. OczywiÊcie nie jest to
w interesie dziecka. Ale pozostanie dziecka w Polsce wy∏àczy∏oby mo˝liwoÊç
sprawowania nad nim pieczy przez ojca, stale zamieszka∏ego w Kanadzie. By∏aby to równie˝ sytuacja sprzeciwiajàca si´ dobru dziecka. W konsekwencji nie
mo˝na uznaç, ˝e w Êwietle postanowienia art. 13 Konwencji zarzàdzenie wydania ma∏oletniej (...) zgodnie z wnioskiem stawia je w niekorzystnej sytuacji w rozumieniu tego postanowienia”28.
Sàd Najwy˝szy opowiedzia∏ si´ za restryktywnym interpretowaniem przepisów Konwencji haskiej tak˝e w kolejnym orzeczeniu, wskazujàc na kluczowe
znaczenie art. 13 Konwencji wÊród podstaw oddalenia wniosku o powrót
28

Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 7 paêdziernika 1998r; I CKN 745/98 publ. w zb. LEX
nr 55398.
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dziecka do miejsca sta∏ego pobytu. Zdaniem Sàdu Najwy˝szego przepis ten
ma na wzgl´dzie jedynie powa˝ne ryzyko szkody fizycznej lub psychicznej,
na jakie móg∏by naraziç dziecko jego powrót do miejsca sta∏ego pobytu. Konsekwentnie równie˝ powa˝ne muszà byç inne niekorzystne dla dziecka sytuacje, zrównane w tym przepisie ze wzmiankowanymi szkodami. Wszelkie inne
ucià˝liwoÊci i niedogodnoÊci nie sà wystarczajàce do oddalenie wniosku. Natomiast zasadniczo nie usprawiedliwiajà zastosowania rozpatrywanego przepisu cz´sto podnoszone przez sprawców uprowadzenia, niekorzystne dla dziecka konsekwencje jego oddzielenia w nast´pstwie nakazania jego wydania osobie uprawnionej. Zrozumia∏e, ˝e realizacja tego celu ∏àczy si´ dla dziecka
na ogó∏ z ró˝nego rodzaju niedogodnoÊciami i ujemnymi prze˝yciami. Sà one
jednak niejako wliczone w „koszt” urzeczywistnienia wspomnianego celu s∏u˝àcego dobru dziecka. Przy tym nakazanie wydania dziecka nie zak∏ada jego
oddzielenia od sprawcy uprowadzenia. Orzeczenie tej treÊci ma jedynie przywróciç stan sprzed uprowadzenia i nie ∏àczy si´ z rozstrzygni´ciem w przedmiocie opieki nad dzieckiem. Rozstrzygni´cie w przedmiocie opieki mo˝e zapaÊç dopiero póêniej i wówczas mo˝e si´ okazaç ostatecznie gdzie i z kim
dziecko pozostanie29.
Do wydania dziecka mo˝e nie dojÊç równie˝, gdy powrotowi sprzeciwia si´
samo dziecko posiadajàce zdolnoÊç rzeczowego osàdu – osiàgn´∏o ono wiek
i stopieƒ dojrza∏oÊci, przy którym w∏aÊciwe jest uwzgl´dnienie jego opinii
(art. 13 zd. 2). Wymagane jest, aby wola dziecka w tym zakresie powsta∏a bez
obcego wp∏ywu i by∏a wyraênie skierowana przeciwko ˝àdaniu jego powrotu.
Wreszcie mo˝na odmówiç wydania dziecka zgodnie z art. 20 Konwencji,
gdy nie da si´ tego pogodziç z obowiàzujàcymi w wezwanym paƒstwie podstawowymi zasadami w zakresie ochrony praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci. Na temat art. 20 Konwencji wypowiedzia∏ si´ Sàd Najwy˝szy, który
stwierdzi∏, ˝e „artyku∏ [ten] dopuszcza odmow´ zwrotu dziecka zgodnie z postanowieniami art. 12 Konwencji haskiej, je˝eli zwrot nie by∏by dopuszczony
w Êwietle podstawowych zasad paƒstwa wezwanego dotyczàcych ochrony
praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci. Zasady, którymi kieruje si´ paƒstwo
polskie nie sprzeciwiajà si´ zwrotowi dziecka w razie jego uprowadzenia lub
zatrzymania do paƒstwa jego sta∏ego pobytu, chyba, ˝e w paƒstwie tym, ze
wzgl´du na nieposzanowanie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci, dobro dziecka nara˝one by∏oby na szkod´”30.

29

30

Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 1 grudnia 1999r.; I CKN 992/99 – publ. Biul. SN 2000/2/11
oraz Prok. i Pr. 2000/3/28; podobnie w postanowieniu z dnia 7 paêdziernika 1998r.; I CKN 745/98
publ. Biul. SN 2000, nr 2, poz. 11
Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 7 paêdziernika 1998r.; I CKN 745/98, publ. zb. LEX,
nr 55398.
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8. Post´powanie przed polskimi sàdami w sprawach o powrót
dziecka w trybie Konwencji haskiej
Post´powanie o powrót dziecka w trybie Konwencji haskiej toczyç si´ mo˝e przed sàdami polskimi tylko na podstawie wniosku sporzàdzonego przez
wnioskodawc´, nigdy z urz´du (art. 5981 §3 k. p. c.).
Je˝eli wniosek wp∏ynie do Ministerstwa SprawiedliwoÊci – Wydzia∏u Prawa
Mi´dzynarodowego, zostanie niezw∏ocznie przekazany do rozpoznania w∏aÊciwemu sàdowi rejonowemu za poÊrednictwem prezesa sàdu okr´gowego. Jak
by∏a o tym mowa wczeÊniej, art. 29 Konwencji haskiej, pozwala wnioskodawcy
na bezpoÊrednie skierowanie wniosku do sàdu polskiego z pomini´ciem Ministerstwa SprawiedliwoÊci jako organu centralnego.
Wydaje si´, ˝e nie ma przeszkód prawnych, aby sàd poinformowa∏ o wp∏yni´ciu wniosku Ministerstwo SprawiedliwoÊci Wydzia∏ Prawa Mi´dzynarodowego. W∏àczenie organów centralnych ma t´ zalet´, ˝e u∏atwia kontakt sàdu
z wnioskodawcà zamieszka∏ym za granicà, zw∏aszcza, gdy nie ustanowi∏ pe∏nomocnika w Polsce.
Wy∏àcznie w∏aÊciwym do rozpoznania wniosku sporzàdzonego w trybie
Konwencji haskiej, jest sàd opiekuƒczy miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca jego pobytu (art. 569 §1 k. p. c.). Od z∏o˝onego wniosku sàd nie pobiera
op∏aty (art. 96 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych
w sprawach cywilnych; Dz. U. Nr 167 z 2005 r., poz. 1398).
Wniosek powinien byç niezw∏ocznie zarejestrowany w repertorium Nmo. Dzia∏ajàc zgodnie z art. 11 zd. 2 lit. c) Konwencji haskiej, sàd niezw∏ocznie wezwie osob´ przeciwko której wniosek jest skierowany do dobrowolnego wydania dziecka.
W razie odmowy jego wydania, przewodniczàcy wyznacza termin rozprawy
w sprawie i zarzàdza dor´czenie wniosku (art. 206 w zw. z art. 13 §2 k. p. c.).
Przepisy Konwencji haskiej k∏adà szczególny nacisk na koniecznoÊç szybkiego post´powania w sprawach o powrót dziecka. Nakaz szybkiego dzia∏ania
wynika z przepisów art. 2, art. 11 zd. 1 oraz art. 12 zd. 1. Do realizacji tego celu „ustawodawca [polski] dostarczy∏ sàdowi opiekuƒczemu oraz uczestnikom
kilka wygodnych narz´dzi procesowych […]”31.
W razie gdyby okaza∏o si´, ˝e dziecko nie przebywa pod wskazanym we
wniosku adresem, sàd mo˝e zarzàdziç dochodzenie w celu ustalenia miejsca
jego pobytu. W szczególnoÊci sàd mo˝e za˝àdaç ustalenia miejsca pobytu
przez Policj´ (art. 5983 k. p. c.).
Kolejnym instrumentem na drodze do przyspieszenia post´powania jest
przewidziana w art. 5981 §2 k. p. c. mo˝liwoÊç odpowiedniego stosowania
31

J. Gudowski: Post´powanie w sprawach o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub
pozostajàcej pod opiekà [w] Przeglàd Sàdowy nr 1/2002, s. 25.
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art. 472 §1 k. p. c. Przepis ten, zezwala na wzywanie uczestników, Êwiadków,
bieg∏ych i inne osoby w sposób, który uzna za najbardziej celowy, nawet z pomini´ciem sposobów przewidzianych przez przepisy ogólne. „Uproszczone
formy dor´czeƒ (zawiadomieƒ, wezwaƒ, zarzàdzeƒ) polegajà na zastosowaniu
innych Êrodków ni˝ poczta i woêny sàdowy. W gr´ wchodzi zatem: telefon, telegram, telefonogram lub komputerowa forma elektroniczna”32. Warunkiem
skutecznego dor´czenia wezwania w ten sposób jest, aby wezwanie bezsprzecznie dosz∏o do wiadomoÊci adresata (art. 472 §2 k. p. c.). Dyskusyjnym
jest, czy przepis ten mo˝e byç stosowany przy dor´czeniach wezwaƒ i pism
sàdowych osobom zamieszka∏ym za granicà. Trzeba zaznaczyç, ˝e Konwencja haska nie zawiera regulacji w tym zakresie, wobec czego zastosowanie majà przepisy obwiàzujàcych umów mi´dzynarodowych. Przyj´∏a si´ tak˝e mi´dzynarodowa praktyka informowania wnioskodawców zamieszka∏ych za granicà o terminach czynnoÊci procesowych za poÊrednictwem organów centralnych zainteresowanych paƒstw.
Na aspekt szybkoÊci post´powania w sprawach prowadzonych w trybie
Konwencji haskiej zwraca∏ wielokrotnie uwag´ Trybuna∏ Praw Cz∏owieka
w Strasburgu w swych orzeczeniach. W sprawie H. N. przeciwko Polsce (nr
wniosku 77710/01), Trybuna∏ stwierdzi∏, ˝e wi´ê mi´dzy rodzicem i dzieckiem
wchodzi w zakres poszanowania ˝ycia rodzinnego o którym mówi art. 8 Konwencji o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci. Wynika z tego
obowiàzek organów krajowych zapewnienia przywrócenia wi´zi, który powinien
byç interpretowany w kontekÊcie przepisów Konwencji haskiej, zw∏aszcza, gdy
paƒstwo jest Stronà Konwencji. Trybuna∏ oceni∏ przebieg post´powania o powrót dzieci i stwierdzi∏, ˝e w∏adze polskie nie podj´∏y skutecznych dzia∏aƒ w kierunku przywrócenia dzieci ojcu naruszajàc w ten sposób prawo do poszanowania ˝ycia rodzinnego, wynikajàce z art. 8 Konwencji. Trybuna∏ uzna∏ tak˝e, ˝e
post´powanie w tej sprawie trwa∏o ponad 3 lata i 7 miesi´cy, co spowodowa∏o
naruszenie przys∏ugujàcego skar˝àcemu prawa do rzetelnego procesu sàdowego w rozsàdnym terminie przewidzianego w art. 6 ust. 1 wymienionej Konwencji. Podobne co do treÊci orzeczenia Trybuna∏ wyda∏ w sprawach: I.-Z. v Rumunia, (nr wniosku 31679/96); N. v Finlandia, (nr wniosku 32842/96); S. v Austria, (nr wniosku 36812/97). W wymienionych sprawach Trybuna∏ ustali∏ bezczynnoÊci organów wahajàce si´ od kilku tygodni do kilku miesi´cy.
Orzeczenie, co do istoty sprawy prowadzonej na podstawie Konwencji haskiej, mo˝e byç wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy (art. 5984 k. p. c.).
Jedynie w wypadku, gdy z treÊci wniosku wynika oczywisty brak uprawnieƒ
wnioskodawcy (w chwili uprowadzenia bàdê zatrzymania dziecka nie mia∏ pra32
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wa do opieki lub prawa tego skutecznie nie wykonywa∏) sàd opiekuƒczy zgodnie z art. 514 §2 k. p. c. mo˝e oddaliç wniosek, postanowieniem wydanym
na posiedzeniu niejawnym.
Przed wydaniem postanowienia, co do istoty sprawy sàd powinien umo˝liwiç dziecku wypowiedzenie si´ w przedmiocie post´powania. W orzeczeniu wydanym na tle przepisu art. 12 Konwencji o prawach dziecka, Sàd Najwy˝szy
stwierdzi∏: „Konwencja pozostawia okreÊlenie sposobu realizacji tego obowiàzku uregulowaniom prawa wewn´trznego w∏aÊciwego paƒstwa. W naszej procedurze mo˝liwoÊç wypowiadania poglàdu przez dziecko zapewnia instytucja jego wys∏uchania przewidziana w art. 576 §2 k. p. c. w zw. z art. 573 §2 k. p. c.
[...]. Wys∏uchanie jako wystarczajàcà gwarancj´ procesowà dziecka dla przedstawienia jego podglàdów w post´powaniu sàdowym dotyczàcym ustalenia jego praw, przewiduje tak˝e art. 72 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”33.
W podobnym duchu Sàd Najwy˝szy wypowiedzia∏ si´ w orzeczeniu
z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie I CKN 1122/98 (OSN z 1999 r. nr 6 poz. 119).
W orzeczeniu wydanym w oparciu o art. 12 zd. 1 Konwencji haskiej, sàd polski naka˝e osobie, która sprzeciwia si´ ˝àdaniu wniosku oddanie dziecka,
okreÊlajàc jednoczeÊnie termin do dokonania tej czynnoÊci.
Obowiàzkiem sàdu jest wymieniç w postanowieniu nakazujàcym oddanie
dziecka zarówno osob´ zobowiàzanà, uprawnionà jak i dziecko, przez podanie ich imion i nazwisk (art. 5985 k. p. c.).
OkreÊlenie terminu, w jakim ma nastàpiç oddanie dziecka nale˝y do uznania sàdu. Je˝eli sàd w postanowieniu nie wyznaczy∏ terminu oddania dziecka,
uprawniony mo˝e z∏o˝yç wniosek o jego uzupe∏nienie na podstawie art. 351 §1
k. p. c. Po bezskutecznym up∏ywie terminu do z∏o˝enia wniosku o uzupe∏nienie postanowienia, sàd opiekuƒczy mo˝e wyznaczyç termin do oddania dziecka wy∏àcznie w odr´bnym post´powaniu34.

9. Bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka oraz post´powanie w sprawach o powrót dziecka w Êwietle przepisów rozporzàdzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r.
Rozporzàdzenie Rady (WE) o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu
orzeczeƒ w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, uchylajàce rozporzàdzenie (WE) nr 1347/2000, wesz∏o w ˝ycie z dniem 1 sierp-

33

34

Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 16 grudnia 1997r.; III CZP 63/97, publ. MoP, 1998r., nr. 5,
poz. 4.
Podobnie J. Jagie∏a: Post´powanie w sprawach o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej
lub pozostajàcej pod opiekà (stadium wykonawcze) [w] Monitor Prawniczy nr 6/2003 s. 248.
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nia 2004 r. i z wyjàtkiem kilku przepisów podlega stosowaniu od dnia 1 marca
2005 r. (art. 72 zd. 2). Rozporzàdzenie wià˝e Paƒstwa Cz∏onkowskie Unii Europejskiej z wyjàtkiem Danii.
Zasadniczym celem rozporzàdzenia jest zabezpieczenie nale˝ytego funkcjonowania rynku wewn´trznego poprzez podj´cie Êrodków w zakresie wspó∏pracy sàdowej w sprawach ma∏˝eƒskich oraz w sprawach odpowiedzialnoÊci
rodzicielskiej. Celowi temu s∏u˝y m.in. po∏àczenie w jednym akcie prawnym
przepisów jurysdykcyjnych w sprawach ma∏˝eƒskich (rozwód, separacja
i uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa) oraz w sprawach o przyznanie, wykonywanie,
przekazywanie jak te˝ pe∏ne lub cz´Êciowe pozbawienie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej (art. 1 ust. 1 lit. a i b).
Wymienione rozporzàdzenie zawiera równie˝ regulacje dotyczàce bezprawnego uprowadzenia lub zatrzymania dzieci (art. 11a ust. 1-7). Zgodnie z przepisem art. 60 ust. 1 Konwencja haska nadal obowiàzuje w Paƒstwach Cz∏onkowskich Unii Europejskiej, z tym, ˝e pierwszeƒstwo majà te uregulowania,
które wynikajà z rozporzàdzenia. Rozporzàdzenie raczej uzupe∏nia przepisy
Konwencji haskiej, ni˝ je zmienia35.
Przepis art. 2 ust. 11 rozporzàdzenia okreÊla bezprawne uprowadzenie lub
zatrzymanie dziecka w sposób podobny do tego, jak czyni to art. 3 Konwencji
haskiej, i obejmuje te uprowadzenia lub zatrzymania, które nastàpi∏y wskutek
naruszenia prawa do pieczy (opieki) wynikajàcego z prawa paƒstwa, w którym
dziecko przed uprowadzeniem mieszka∏o. Wymieniony przepis rozporzàdzenia okreÊla natomiast, co nale˝y rozumieç przez wspólne wykonywanie pieczy
(opieki) nad dzieckiem. W sumie poj´cie bezprawnego uprowadzenia dziecka
w uj´ciu art. 3 Konwencji haskiej i rozporzàdzenia sà podobne, choç nie identyczne.
Rozporzàdzenie jeszcze bardziej ni˝ Konwencja haska k∏adzie nacisk
na szybkoÊç post´powania w sprawach o powrót dziecka. Zgodnie z art. 11
ust. 3 rozporzàdzenia, sàd wyda postanowienie o powrocie dziecka najpóêniej
w terminie 6 tygodni od dnia z∏o˝enia wniosku, chyba, ˝e na skutek nadzwyczajnych okolicznoÊci nie jest mo˝liwe zachowanie terminu.
Przed wydaniem orzeczenia merytorycznego sàd powinien umo˝liwiç
dziecku z∏o˝enie wyjaÊnieƒ, chyba, ˝e uzna to za zb´dne, ze wzgl´du na wiek
dziecka (art. 11 ust. 2). Sàd nie mo˝e oddaliç wniosku o powrót dziecka, je˝eli nie da∏ wnioskodawcy mo˝liwoÊci wypowiedzenia si´ w przedmiocie wniosku
(art. 11 ust. 5).
JeÊli stawiennictwo wnioskodawcy zamieszka∏ego za granicà w sàdzie
orzekajàcym nie jest mo˝liwe, sàd mo˝e przeprowadziç jego wys∏uchanie
za poÊrednictwem sàdu zagranicznego w drodze zastosowania przepisów roz35
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porzàdzenia Rady (WE) 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wspó∏pracy mi´dzy sàdami Paƒstw Cz∏onkowskich przy przeprowadzaniu dowodów
w sprawach cywilnych lub handlowych.
Sàd nie mo˝e odmówiç powrotu dziecka z powodu okolicznoÊci wymienionych w art. 13 lit. b) Konwencji haskiej, je˝eli osoba ˝àdajàca wydania wyka˝e,
˝e zosta∏y podj´te stosowne dzia∏ania w celu ochrony dziecka po jego powrocie. Sàd dokonuje oceny dzia∏aƒ na podstawie informacji w∏adz paƒstwa wezwanego. Chodzi tu nie o procedury prawne zwiàzane z ochronà dziecka
w paƒstwie wzywajàcym, lecz o konkretne przedsi´wzi´cia w∏adz paƒstwa pochodzenia dziecka w celu ochrony jego osoby (art. 11 ust. 4). Je˝eli sàd oddali wniosek o powrót dziecka na podstawie art. 13 (ca∏ego) Konwencji haskiej
wówczas niezw∏ocznie, a najpóêniej w ciàgu miesiàca, bezpoÊrednio lub
za poÊrednictwem swego organu centralnego, przedstawi sàdowi miejsca
zwyczajnego pobytu dziecka, odpis orzeczenia wraz z odpowiednimi dokumentami, w tym zw∏aszcza odpisami protoko∏ów z posiedzeƒ, opinii psychologicznych i innymi (art. 11 ust. 6). Wydaje si´, i˝ termin jednego miesiàca nale˝y liczyç od momentu uprawomocnienia si´ orzeczenia oddalajàcego wniosek.
Sàd, do którego wp∏ynà dokumenty o jakich mowa wy˝ej, podejmie dzia∏ania
zgodnie z ust´pem 7 art. 11.

10. Wykonanie postanowieƒ nakazujàcych oddanie dziecka
Postanowienie nakazujàce oddanie dziecka osobie uprawnionej jest skuteczne z chwilà og∏oszenia a wykonalne po up∏ywie terminu przewidzianego
w treÊci postanowienia (art. 578 k. p. c.).
Od postanowienia merytorycznego wydanego przez sàd pierwszej instancji
w sprawie prowadzonej w trybie Konwencji haskiej, stronie, prokuratorowi,
przys∏uguje apelacja (art. 518 zd. 1 k. p. c., art. 60 §2 k. p. c.,). W myÊl art. 5191
§2 k. p. c. od postanowienia wydanego, co do istoty sprawy przez sàd drugiej
instancji kasacja nie przys∏uguje.
Postanowieniu, o którym mowa nie nadaje si´ klauzuli wykonalnoÊci, gdy˝
do post´powania o powrót dziecka nie stosuje si´ przepisów k. p. c. o post´powaniu zabezpieczajàcym i egzekucyjnym.
Faz´ przymusowego wykonania orzeczenia rozpoczyna z∏o˝enie przez osob´ uprawnionà, wniosku o zlecenie kuratorowi sàdowemu przymusowego
odebrania dziecka, co ma miejsce wówczas, gdy osoba zobowiàzana nie wyda dziecka w okreÊlonym czasie osobie uprawnionej. Sàd zleci kuratorowi sàdowemu odebranie dziecka w drodze postanowienia, które mo˝e byç wydane
na posiedzeniu niejawnym (art. 514 §1 k. p. c.).
36
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Kurator sàdowy wyznaczy termin i miejsce odebrania dziecka, o czym zawiadamia uprawnionego lub osob´ albo instytucj´ przez niego upowa˝nionà.
Je˝eli uprawniony nie stawi si´ lub nie stawi si´ osoba albo instytucja przez
niego upowa˝niona, kurator sàdowy odstàpi od czynnoÊci odebrania, po czym
wyznaczy kolejny termin odebrania (art. 5989 k. p. c.). Kurator sàdowy dokonujàc czynnoÊci zwiàzanych z wykonaniem orzeczenia o odebraniu dziecka powinien mieç na uwadze jego dobro i podejmowaç je tak, aby dziecko nie dozna∏o szkody fizycznej lub moralnej. Je˝eli wskutek wykonania orzeczenia mia∏oby doznaç uszczerbku dobro dziecka, kurator sàdowy mo˝e wstrzymaç wykonanie orzeczenia do czasu ustania przyczyny (art. 59812 k. p. c.). Dotyczy to
jednak sytuacji przejÊciowej; przy czym ewentualne odstàpienie od wykonanie
orzeczenia tak˝e mo˝e stanowiç zagro˝enie dla dobra dziecka36. Je˝eli przymusowe odebranie dziecka napotyka na przeszkody na skutek jego ukrycia
lub innej czynnoÊci przedsi´wzi´tej w celu udaremnienia wykonania orzeczenia, wówczas kurator sàdowy zawiadomi o tym prokuratora (art. 59811 §1 k. p.
c.). Obowiàzek zawiadomienia prokuratora […] istnieje w ka˝dym wypadku
odebrania dziecka, a wi´c tak˝e wtedy, gdy ukrycie lub dokonanie innych
czynnoÊci nie stanowi przest´pstwa okreÊlonego w art. 211 k. k.37.
Kurator jest upowa˝niony do odebrania dziecka nie tylko od osoby zobowiàzanej do jego oddania, ale od ka˝dej osoby, u której dziecko si´ znajduje
(5988 k. p. c.).
W praktyce dochodzi do ukrycia dziecka w celu unikni´cia jego oddania
osobie uprawnionej. W takich wypadkach sàd zarzàdzi na podstawie wniosku
kuratora sàdowego przymusowe sprowadzenie osoby zobowiàzanej lub innych osób, celem z∏o˝enia oÊwiadczenia o miejscu pobytu dziecka. Przymusowe sprowadzenie nast´puje przy odpowiednim zastosowaniu art. 220-222 k. p.
k. i 224 k. p. k. w zw. z art. 247 k. p. k. (59811 §2 zd. 1 k. p. c. w zw. z art. 163
§2 k. p. c.). Z∏o˝enie nieprawdziwego oÊwiadczenia skutkuje odpowiedzialnoÊcià karnà z art. 233 §1 k. k., o czym sàd powinien pouczyç osob´ doprowadzonà. OdpowiedzialnoÊci karnej przewidzianej w tym przepisie podlega tak˝e
ten, kto odmówi z∏o˝enia oÊwiadczenia, o jakim mowa w art. 59811 §2 k. p. c.,
przez co zataja prawd´. Zanim to jednak nastàpi, kurator powinien wezwaç
do ujawnienia miejsca pobytu dziecka, które ma byç odebrane, je˝eli kontakt
z tà osobà jest mo˝liwy (art. 59811 §2 zd. 1 k. p. c.).
Niezale˝nie od procedury przewidzianej w art. 59811 §2 k. p. c. sàd, w celu
ustalenia miejsca ukrycia dziecka, mo˝e przeprowadziç stosowne dochodzenie. W szczególnoÊci sàd mo˝e za˝àdaç ustalenia miejsca pobytu dziecka
przez Policj´ (art. 5983 k. p. c.).

37
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ORZECZNICTWO
Uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego

Uchwa∏a z dnia 22 listopada 2006 r., III CZP 83/06
Apelacja wniesiona przez adwokata, bez spe∏nienia obowiàzku zaokràglenia w gór´ koƒcówki uiszczonej op∏aty stosunkowej do pe∏nego z∏otego, podlega odrzuceniu.

Uchwa∏a z dnia 22 listopada 2006 r., III CZP 86/06
Do apelacji wniesionej od wyroku wydanego po wejÊciu w ˝ycie ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U.
Nr 167, poz. 1398 ze zm.) majà zastosowanie przepisy tej ustawy.

Uchwa∏a z dnia 24 listopada 2006 r., III CZP 89/06
Wniosek o wyznaczenie przez sàd przedstawiciela dla nieobecnej strony
post´powania administracyjnego (art. 34 k. p. a.) nie podlega op∏acie sàdowej.

Uchwa∏y z dnia 24 listopada 2006 r., III CZP 106/06 i III CZP 105/06
W post´powaniu apelacyjnym strona procesu rozwodowego mo˝e cofnàç
wyra˝one przed sàdem pierwszej instancji ˝àdanie zaniechania orzekania o winie rozk∏adu po˝ycia (art. 57 § 2 k. r. o.).

Uchwa∏a z dnia 28 listopada 2006 r., III CZP 98/06
W razie oddalenia zawartego w apelacji wniosku o zwolnienie od kosztów
sàdowych przewodniczàcy wzywa do uiszczenia op∏aty nale˝nej od apelacji
tak˝e wtedy, gdy wniós∏ jà adwokat.
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Uchwa∏a z dnia 7 grudnia 2006 r., III CZP 110/06
Obowiàzek uiszczenia op∏aty podstawowej od apelacji, w której zawarto
wniosek o zwolnienie od kosztów, powstaje po uwzgl´dnieniu tego wniosku.

Uchwa∏a z dnia 24 stycznia 2007 r., III CZP 124/06
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 ze zm.) – nast´puje z chwilà wydania orzeczenia koƒczàcego post´powanie w tej instancji.

Uchwa∏a z dnia 7 lutego 2007 r. (III CZP 154/06)
W razie cz´Êciowego zwolnienia strony od kosztów sàdowych, polegajàcego
na zwolnieniu od uiszczenia op∏aty od pisma podlegajàcego op∏acie, pobiera si´
od tego pisma op∏at´ podstawowà (art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych – Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).

Uchwa∏a z dnia 9 lutego 2007 r. (III CZP 156/06)
Dopuszczalne jest za˝alenie na postanowienie sàdu pierwszej instancji oddalajàce wniosek o zlecenie kuratorowi sàdowemu przymusowego odebrania
osoby (art. 5986 k. p. c.).

Uchwa∏a z dnia 22 lutego 2007 r. (III CZP 160/06)
W razie og∏oszenia wyroku przez s´dziego, który nie bra∏ udzia∏u w jego wydaniu zachodzi niewa˝noÊç post´powania (art. 379 pkt 4 k. p. c.).

Uchwa∏a z dnia 16 marca 2007 r. (III CZP 4/07)
Za˝alenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majàtkowego podlega op∏acie w wysokoÊci sta∏ej w kwocie 30 z∏ (art. 19 ust 3, 20
ust 1 i 69 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych, Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).
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Postanowienie SN z dnia 5 lipca 2006 r.,
IV CSK 127/06
Sàd Najwy˝szy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej w dniu 5 lipca 2006 r., skargi kasacyjnej wnioskodawczyni Moniki W.
od postanowienia Sàdu Okr´gowego w S∏upsku z dnia 10 listopada 2005 r.,
oddali∏ skarg´ kasacyjnà.
Uzasadnienie
Postanowieniem z dnia 19 lipca 2005 r. Sàd Rejonowy w Bytowie, w sprawie z wniosku Catherine i Gregorego ma∏˝onków B. oraz Moniki i Grzegorza
ma∏˝onków W., orzek∏ wobec ma∏oletniego Daniela O. przysposobienie pe∏ne
nierozwiàzywalne przez Gregorego i Catherine B., a tak˝e postanowi∏ nadaç
przysposobionemu nazwisko „B.” oraz nakaza∏ sporzàdzenie jego nowego aktu urodzenia.
Od powy˝szego orzeczenia Monika W. wnios∏a apelacj´, która zosta∏a oddalona postanowieniem Sàdu Okr´gowego w S∏upsku z dnia 10 listopada 2005 r. U podstaw zaskar˝onego orzeczenia leg∏y nast´pujàce ustalenia
faktyczne.
Rodzice Daniela O. wyrokiem Sàdu Rejonowego w Bytowie Roki Sàdowe
w Miastku pozbawieni zostali w∏adzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Ma∏oletni,
wykazujàcy oznaki lekkiego niedorozwoju umys∏owego oraz powa˝nie zaniedbany w zakresie jego potrzeb fizycznych i emocjonalnych, zosta∏ umieszczony w placówce opiekuƒczej. Wobec faktu, ˝e poszukiwania odpowiednich
kandydatów do zast´pczych form wychowania rodzinnego na terenie Polski
pozosta∏y bez rezultatu, ma∏oletni zosta∏ zakwalifikowany do przysposobienia
zagranicznego. Wol´ przysposobienia Daniela O. przejawi∏o ma∏˝eƒstwo obywateli francuskich Catherine i Gregorego B. Ma∏˝onkowie B. posiadajà sta∏e
êród∏o utrzymania, w∏aÊciwe warunki materialno-bytowe oraz wykszta∏cenie
odpowiednie do samodzielnego prowadzenia terapii z przysposabianym.
Wkrótce po z∏o˝eniu wniosku o przysposobienie przez ma∏˝onków B.,
z analogicznym wnioskiem wystàpili ma∏˝onkowie W., uzasadniajàc go g∏ównie wi´zià bliskiego pokrewieƒstwa, ∏àczàcego Monik´ W. z matkà przysposobionego, ¸ucjà O.
Podzielajàc w pe∏ni ustalenia oraz ocen´ stanu faktycznego i prawnego poczynione przez Sàd pierwszej instancji, Sàd Okr´gowy uzna∏ apelacj´ za bez-
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zasadnà. Wskaza∏, ˝e zgodnie z art. 1142 § 1 k. r. o., a tak˝e przepisami konwencji mi´dzynarodowych, których Polska jest stronà, w szczególnoÊci Konwencji o ochronie dzieci i wspó∏pracy w dziedzinie przysposobienia mi´dzynarodowego, sporzàdzonej w Hadze dnia 29 maja 1993 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 39,
poz. 448) oraz Konwencji o prawach dziecka przyj´tej przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r.
Nr 120, poz. 526; popr. z 2000 r. Nr 2, poz. 11), do przysposobienia zagranicznego mo˝e dojÊç wówczas, gdy tylko w ten sposób mo˝na zapewniç przysposabianemu odpowiednie zast´pcze Êrodowisko rodzinne. Obowiàzujàca zasada pierwszeƒstwa adopcji krajowej nie mo˝e byç jednak rozumiana w sposób
mechaniczny, w gr´ mogà bowiem wchodziç tak˝e inne wzgl´dy, w szczególnoÊci sytuacja rodzinna lub cechy psychofizyczne dziecka, a tak˝e jego zwiàzek emocjonalny z wnioskodawcami, ca∏oÊciowa ocena nie mo˝e zaÊ abstrahowaç od dobra ma∏oletniego dziecka.
Na tej podstawie Sàd Okr´gowy uzna∏, ˝e wnioskodawcy B. spe∏niajà wymagania stawiane przysposabiajàcym. Nie tylko pozostajà z ma∏oletnim
w prawid∏owym kontakcie emocjonalnym, lecz równie˝ gwarantujà w∏aÊciwe
rozpoznanie i zaspokojenie potrzeb rozwojowych dziecka, sà Êwiadomi jego
opóênieƒ oraz majà odpowiednie przygotowanie zawodowe i umiej´tnoÊci
do samodzielnego prowadzenia jego terapii.
Z kolei, udzia∏ ma∏˝onków W. w zaspokajaniu potrzeb psychicznych dziecka by∏ w ciàgu kilku lat bardzo ograniczony i sprowadza∏ si´ do sporadycznych
wizyt w placówce opiekuƒczej. Monika W., mimo bliskiego pokrewieƒstwa i deklarowanego kontaktu z dzieckiem, nie zdo∏a∏a jednak zauwa˝yç jego degradacji psychofizycznej. Obecnie równie˝ nie dostrzega jego problemów, zaÊ
w ocenie bieg∏ych rodzinnego oÊrodka diagnostyczno-konsultacyjnego nie
potrafi zajàç si´ ma∏oletnim we w∏aÊciwy sposób, zrozumieç jego potrzeb i pokierowaç zarówno jego wychowaniem, jak i rehabilitacjà.
Od postanowienia Sàdu Okr´gowego w S∏upsku Monika W. wnios∏a skarg´
kasacyjnà, podnoszàc w ramach podstawy z art. 3983 § 1 pkt 1 k. p. c. zarzut
naruszenia art. 1142 § 1 k. ri. o. przez niew∏aÊciwe zastosowanie i art. 114 § 1
k. r. io. przez stwierdzenie, ˝e przysposobienie ma∏oletniego przez rodzin´
z zagranicy jest zgodne z dobrem dziecka. W uzasadnieniu wywodzi∏a, ˝e zamieszkiwanie w Polsce rodziny ma∏oletniego, która wyra˝a wol´ jego przysposobienia, stanowi okolicznoÊç, która bezwzgl´dnie przemawia za pierwszeƒstwem adopcji krajowej, a nadto ˝e brzmienie art. 1142 § 1 k. r. o. wyraênie
wskazuje na wyjàtkowoÊç przysposobienia zwiàzanego ze zmianà miejsca zamieszkania przysposabianego w Polsce na miejsce zamieszkania w innym
paƒstwie. Wskazujàc na powy˝sze podstawy, skar˝àca wnios∏a o uchylenie zaskar˝onego postanowienia i jego zmian´ przez orzeczenie przysposobienia
pe∏nego nierozwiàzywalnego ma∏oletniego Daniela O. przez Grzegorza W.
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i Monik´ W., wzgl´dnie o uchylenie zaskar˝onego postanowienia oraz poprzedzajàcego go postanowienia Sàdu pierwszej instancji i przekazanie sprawy
do ponownego rozpoznania Sàdowi Rejonowemu w Bytowie, wraz z pozostawieniem temu˝ sàdowi rozstrzygni´cia o kosztach post´powania kasacyjnego.
Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:
Rozwa˝ajàc trafnoÊç zarzutu naruszenia art. 114 § 1 k. r. o. trzeba zauwa˝yç, ˝e skar˝àca nie sformu∏owa∏a go w sposób prawid∏owy. Zgodnie
z art. 3983 § 1 pkt 1 k. p. c., naruszenie prawa materialnego mo˝e polegaç
na b∏´dnej jego wyk∏adni lub niew∏aÊciwym zastosowaniu. Oparcie skargi
na pierwszej podstawie kasacyjnej nie mo˝e sprowadzaç si´ tylko do wskazania przepisu prawa materialnego, który zosta∏ w ocenie skar˝àcego naruszony
przez sàd drugiej instancji, lecz nadto zarzut musi byç nale˝ycie skonkretyzowany poprzez wskazanie, na czym uchybienie polega∏o, tj. czy dany przepis
zosta∏ b∏´dnie wy∏o˝ony bàdê niezastosowany, mimo ˝e stan faktyczny sprawy
to uzasadnia∏, wzgl´dnie zastosowany, choç nie by∏o do tego podstaw.
Z uzasadnienia zarzutu dopiero wynika, ˝e naruszenie art. 114 § 1 k. r. o. polegaç ma na niew∏aÊciwej wyk∏adni przes∏anki dobra ma∏oletniego. W ocenie
skar˝àcej, która jest siostrà matki ma∏oletniego, nie jest zgodne z dobrem
dziecka pozbawienie go kontaktu z nià, od∏àczenie od biologicznej rodziny,
którà zna od urodzenia i umieszczenie w innej rodzinie poza granicami kraju.
Artyku∏ 114 § 1 k. r. io. stanowi, ˝e przysposobiç mo˝na osob´ ma∏oletnià,
tylko dla jej dobra. Przepis zawiera zatem ogólnà przes∏ank´ przysposobienia,
tj. wymaganie, aby nast´powa∏o ono dla dobra osoby ma∏oletniej. Przes∏anka ta
ma znaczenie rozstrzygajàce dla ustalenia, czy przysposobienie mo˝e nastàpiç.
Dobro (interes) dziecka ma znaczenie nadrz´dne i wymaga rozwa˝enia
w ka˝dej sprawie dotyczàcej opieki nad ma∏oletnim, a wi´c równie˝ w sprawie
o jego przysposobienie i to zarówno krajowe, jak i zagraniczne. W dotychczasowym orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego postuluje si´ jego jednolite rozumienie, zarówno przy wyk∏adni norm k. r. io., jak i wià˝àcych Polsk´ umów mi´dzynarodowych (zob. postanowienie SN z 12 grudnia 2000 r., V CKN 1805/00, nie
publ.). Przes∏anka ta zosta∏a wnikliwie rozwa˝ona przez orzekajàce w sprawie
Sàdy, to zaÊ, ˝e skar˝àca nie podziela dokonanej przez nie oceny, nie oznacza,
˝e dosz∏o do naruszenia art. 114 § 1 k. r. io. Pod tym wzgl´dem ocena dokonana przez Sàd Okr´gowy jest pe∏na, prawid∏owa i nie budzi wàtpliwoÊci.
W∏aÊciwe rozumienie poj´cia „dobro dziecka” konieczne jest tak˝e przy wyk∏adni art. 1142 § 1 k. r. i. o. Jak wynika z jego brzmienia, przysposobienie, które spowoduje zmian´ dotychczasowego miejsca zamieszkania przysposabianego w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym paƒstwie,
mo˝e nastàpiç wówczas, gdy tylko w ten sposób mo˝na zapewniç przysposabianemu odpowiednie zast´pcze Êrodowisko rodzinne. Trafnie wskazuje skar˝àca na wyst´powanie w sprawie istotnego zagadnienia prawnego, które spro-
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wadza si´ przede wszystkim do rozstrzygni´cia, jak nale˝y rozumieç przes∏ank´ „odpowiednioÊci” zast´pczego Êrodowiska rodzinnego w przypadku przysposobienia zagranicznego.
Artyku∏ 1142 § 1 zosta∏ wprowadzony do k. r. io. ustawà z dnia 26 maja 1995 r.
o zmianie ustawy – Kodeks rodziny i opiekuƒczy oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 83, poz. 417), która wesz∏a w ˝ycie w dniu 20 paêdziernika 1995 r.
Ju˝ jednak w poprzednio obowiàzujàcym stanie prawnym, z uwagi na znaczny wzrost liczby spraw o przysposobienie obywateli polskich przez wnioskodawców stale zamieszka∏ych za granicà, kwestia tzw. adopcji zagranicznych
by∏a przedmiotem rozwa˝aƒ Sàdu Najwy˝szego. W uchwale 7 s´dziów
z dnia 12 czerwca 1992 r., III CZP 48/92 (OSNC 1992, nr 10, poz. 179) Sàd Najwy˝szy wyjaÊni∏, ˝e przysposobienie dziecka polskiego, zwiàzane z przeniesieniem do innego kraju, mo˝e nastàpiç, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci umieszczenia
go na równorz´dnych warunkach w rodzinie zast´pczej lub adopcyjnej na terenie Polski, oraz, ˝e w post´powaniu tym decydujàce znaczenie ma nadrz´dny interes dziecka. W uchwale tej Sàd Najwy˝szy rozwa˝a∏ poj´cie dobra
dziecka, jego nadrz´dnego interesu, o jakim mowa w Konwencji o prawach
dziecka (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526). Z przepisów konwencyjnych,
zw∏aszcza z art. 3 wynika, ze wartoÊcià pierwotnà i nadrz´dnà jest dobro dziecka. TreÊç tego poj´cia, ustalona wedle wskazaƒ obowiàzujàcego prawa polskiego, odpowiada w ogólnych zarysach poj´ciu nadrz´dnego interesu dziecka i oznacza, zgodnie z brzmieniem postanowieƒ Konwencji, ˝e dziecko dla
pe∏nego i harmonijnego rozwoju powinno wychowywaç si´ w Êrodowisku rodzinnym w „atmosferze szcz´Êcia, mi∏oÊci i zrozumienia” i ˝e powinno byç
w pe∏ni przygotowane do ˝ycia w spo∏eczeƒstwie „jako indywidualnie ukszta∏towana jednostka, wychowywana w duchu pokoju, godnoÊci, tolerancji, wolnoÊci, równoÊci i solidarnoÊci”, z uwzgl´dnieniem znaczenia tradycji i wartoÊci
kulturalnych ka˝dego narodu dla ochrony i harmonijnego rozwoju dziecka. Artyku∏ 21 Konwencji dotyczàcy pierwszeƒstwa adopcji „krajowej” wymaga równie˝ wyk∏adni uwzgl´dniajàcej nadrz´dny interes dziecka i z tego wzgl´du nie
mo˝e byç rozumiany w sposób mechaniczny. W uchwale tej wskaza∏ Sàd Najwy˝szy, ˝e adopcj´ zwiàzanà z przeniesieniem do innego kraju nale˝y zgodnie
z art. 21 lit. b konwencji traktowaç jako „zast´pczy Êrodek opieki nad dzieckiem”, co mo˝e nastàpiç, gdy dziecku w ˝aden inny, odpowiedni sposób nie
mo˝na zapewniç opieki na terenie Polski, a wi´c wtedy, gdy dziecko nie mo˝e
byç przysposobione przez odpowiednià rodzin´ polskà, bàdê umieszczone
w polskiej rodzinie zast´pczej.
Powy˝sza uchwa∏a zachowuje aktualnoÊç w obecnym stanie prawnym,
w którym art. 1142 § 1 k. r. io. normuje kwesti´ adopcji zagranicznej i równie˝,
zgodnie z Konwencjà, wprowadza zasad´ pierwszeƒstwa adopcji krajowej.
Tak˝e w obecnym stanie prawnym nie mo˝na tej zasady stosowaç w sposób
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mechaniczny, wykluczajàc adopcj´ zagranicznà w ka˝dym wypadku, w którym
zaistnieje mo˝liwoÊç zapewnienia dziecku opieki w kraju. Tak˝e i w obecnym
stanie prawnym nie mo˝na bowiem przy wyk∏adni poj´cia „dobro osoby ma∏oletniej” pomijaç, z uwagi na systemowà wyk∏adni´, rozumienia dobra dziecka
i jego nadrz´dnego interesu, o jakim mowa w wià˝àcych Polsk´ konwencjach
mi´dzynarodowych, a które zosta∏o wyczerpujàco omówione w powo∏anej wy˝ej uchwale.
Jak wskazano wy˝ej, zgodnie z art. 1142 § 1 k. r. io., adopcja zagraniczna mo˝e nastàpiç wówczas, gdy tylko w ten sposób mo˝na zapewniç dziecku
odpowiednie zast´pcze Êrodowisko rodzinne. Dopiero zatem wtedy, gdy to zast´pcze Êrodowisko rodzinne nie jest odpowiednie, rozwa˝aç mo˝na adopcj´
zagranicznà. Tego rodzaju ustalenie mo˝e nastàpiç po uwzgl´dnieniu wszystkich istotnych okolicznoÊci dotyczàcych dziecka, w tym jego wieku, stanu
zdrowia, stopnia rozwoju fizycznego i psychicznego, zwiàzków emocjonalnych
z otoczeniem.
Wszystkie te okolicznoÊci, wbrew zarzutom skar˝àcej, zosta∏y przez orzekajàce Sàdy uwzgl´dnione. Jak wynika z dokonanych w sprawie ustaleƒ, w toku
post´powania adopcyjnego przed z∏o˝eniem wniosku do sàdu, nie zg∏osi∏a si´
˝adna rodzina polska, która by∏aby zainteresowana statusem rodziny adopcyjnej lub choçby rodziny zast´pczej. Ma∏oletni przebywa∏ w placówce opiekuƒczej, w której zosta∏ umieszczony po odebraniu go od matki, wobec której
orzeczono nast´pnie pozbawienie w∏adzy rodzicielskiej. W okresie przebywania z matkà, siostrà skar˝àcej, doprowadzony zosta∏ do skrajnego zaniedbania i opóênienia w rozwoju. Dopiero podczas pobytu w placówce opiekuƒczej
uda∏o si´ uzyskaç post´p w jego rozwoju, nadal jednak utrzymuje si´ lekki niedorozwój umys∏owy i inne wady rozwojowe. Dalszy rozwój ma∏oletniego i opieka nad nim wymaga systematycznej i indywidualnej pracy, czego nie da si´
osiàgnàç przy pozostawieniu go w placówce opiekuƒczej, której nie mo˝na choçby tylko odpowiedniego tego wzgl´du traktowaç jako odpowiedniego
zast´pczego Êrodowiska rodzinnego. Podzieliç nale˝y te poglàdy doktryny,
które odpowiednie zast´pcze Êrodowisko rodzinne odnoszà tylko do rodziny,
˝adna bowiem, nawet najlepsza, placówka opiekuƒcza nie jest w stanie zastàpiç Êrodowiska rodzinnego.
W toku post´powania sàdowego zg∏osi∏a si´ polska rodzina, gotowa przysposobiç ma∏oletniego Daniela. Skar˝àca, którà wià˝à z ma∏oletnim wi´zi pokrewieƒstwa (jest siostrà jego matki) i jej mà˝ deklarowali gotowoÊç stworzenia
mu domu rodzinnego. Sam fakt jednak istnienia rodziny polskiej, deklarujàcej
gotowoÊç przysposobienia ma∏oletniego, nie jest, jak trafnie uzna∏y orzekajàce
w sprawie Sàdy, wystarczajàcy do uznania, ˝e jest to rodzina, tworzàca „odpowiednie” dla ma∏oletniego Êrodowisko zast´pcze, a tylko w takim wypadku
mo˝na mówiç o pierwszeƒstwie adopcji krajowej.
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Kwestia ta by∏a przedmiotem wnikliwych ustaleƒ faktycznych. Ustalenia te,
które w post´powaniu kasacyjnym nie mogà byç kwestionowane, wykaza∏y, ˝e
wi´ê emocjonalna pomi´dzy ma∏oletnim a skar˝àcà i jej rodzinà jest s∏aba.
Skar˝àca, pomimo kilkuletniego przebywania ch∏opca w placówce opiekuƒczej, nawiàza∏a z nim jedynie sporadyczny kontakt, a w okresie, gdy przebywa∏ w stanie skrajnego zaniedbania pod opiekà matki, nie przejawia∏a ˝adnego nim zainteresowania. Przeprowadzone w sprawie dowody z opinii bieg∏ych
specjalistów wykaza∏y, ˝e choç skar˝àca i jej mà˝ tworzà prawid∏owà i wydolnà wychowawczo rodzin´ wobec swoich naturalnych dzieci, nie sà w stanie
stworzyç jej równie˝ dla ma∏oletniego Daniela. Jest tak dlatego, ˝e nie zdajà
sobie w pe∏ni sprawy z ograniczeƒ w jego rozwoju i z tego, ˝e wymaga on kompleksowej, specjalistycznej pomocy terapeutycznej, stymulujàcej jego rozwój
poznawczy i emocjonalny, w tym terapii pedagogicznej rozwijajàcej percepcj´
s∏uchowà, wzrokowà, motoryk´ oraz wszechstronnych oddzia∏ywaƒ stymulujàcych rozwój poznawczy. Dalszy rozwój ma∏oletniego wymaga zatem ogromnej
pracy, a tak˝e niewàtpliwie nak∏adów finansowych.
Trafnie uznano zatem, ˝e skar˝àca i jej rodzina nie mo˝e byç uznana za odpowiednie zast´pcze dla tego ma∏oletniego Êrodowisko rodzinne, pomimo istnienia bliskiego pokrewieƒstwa.
JednoczeÊnie, nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e wnioskujàcy o przysposobienie
ma∏˝onkowie B. spe∏niajà wymogi, pozwalajàce uznaç ich rodzin´ za prawid∏owe Êrodowisko rodzinne dla ma∏oletniego.
Jakkolwiek zatem w Êwietle art. 1142 § 1 k. r. i o. adopcja zagraniczna rzeczywiÊcie powinna byç traktowana jako ultima ratio, to jednak nadrz´dny interes
dziecka, jego dobro, mo˝liwoÊç pe∏nego i harmonijnego rozwoju mo˝e wymagaç,
w konkretnym wypadku, odrzucenia zasady pierwszeƒstwa adopcji krajowej.
Wobec powy˝szego orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 39814 k. p. c.
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WARTO PRZECZYTAå
El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska
Recenzja ksià˝ki Józefiny Hrynkiewicz, Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki
Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2006, stron 223
Instytut Spraw Publicznych, w ramach programu polityki spo∏ecznej, prowadzi∏ badania nad wdra˝aniem zreformowanego w 1999 r. systemu opieki zast´pczej nad dzieçmi. Wyniki badaƒ zosta∏y przedstawione w czterech publikacjach ksià˝kowych1. Najnowszà z nich jest pozycja prezentowana w niniejszych uwagach. Wydaje si´, ˝e powinna zainteresowaç Czytelników Rodziny
i Prawa, zwa˝ywszy na rol´, jakà pe∏ni sàd rodzinny orzekajàc o umieszczeniu
dziecka w rodzinie zast´pczej, placówce opiekuƒczo-wychowawczej bàdê resocjalizacyjnej.
Celem badaƒ, których wyniki relacjonuje J. Hrynkiewicz, by∏o ustalenie, dlaczego, mimo malejàcej liczby dzieci, nie zmniejsza si´ liczba ma∏oletnich powierzanych pieczy zast´pczej oraz dlaczego, mimo powszechnego przeÊwiadczenia o wy˝szoÊci rodzinnych form pieczy zast´pczej nad zak∏adowymi, nie
zmniejsza si´ liczba ma∏oletnich umieszczanych w placówkach?
Zmierzajàc do uzyskania odpowiedzi na to pytanie zastosowano metod´
biograficznà (badano losy wybranych dzieci, wychowanków domów dziecka).
Technikami badaƒ by∏ wywiad pog∏´biony2 i analiza materia∏ów êród∏owych.
Badania zosta∏y przeprowadzone w czterech województwach: mazowieckim,
∏ódzkim, pomorskim, warmiƒsko-mazurskim. W ka˝dym z wymienionych województw wybrano jeden powiat w taki sposób, aby badane Êrodowiska lokalne
ró˝ni∏y si´ od siebie (zosta∏a podana charakterystyka ludnoÊci zamieszkujàcej
badane powiaty) i jeden dom dziecka funkcjonujàcy na obszarze wybranego
powiatu. Z ka˝dego z tych domów dziecka wybrano do zbadania losy oÊmiorga dzieci (czterech dziewczynek i czterech ch∏opców). Przyj´to, ˝e w „kszta∏towaniu procesu opieki zast´pczej” (s. 26) uczestniczà: pracownicy socjalni
oÊrodków pomocy spo∏ecznej w gminie, dyrektorzy i pracownicy socjalni powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR), wychowawcy w domach dziec1

2

Opieka zast´pcza nad dzieckiem i m∏odzie˝à – od form instytucjonalnych do rodzinnych pod redakcjà M. Rac∏aw-Markowskiej i S. Legata, Warszawa 2004, Pomoc dzieciom i rodzinie w Êrodowisku lokalnym. Debata o nowym systemie pod redakcjà M. Rac∏aw-Markowskiej, Warszawa 2005, Z opieki
zast´pczej w doros∏e ˝ycie. Za∏o˝enia i rzeczywistoÊç pod redakcjà A. Kwak, Warszawa 2006 oraz
ksiàzka J. Hrynkiewicz, prezentowana w niniejszej recenzji.
Wywiady przeprowadza∏ zespó∏ w sk∏adzie: M. Arczewska, J. Hrynkiewicz, K. Hernik, A. Pakulska,
M. Rac∏aw-Markowska, P. Sobisiak.
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ka, pracownicy socjalni placówek opiekuƒczych, s´dziowie rodzinni, sàdowi
kuratorzy rodzinni. Z tymi osobami przeprowadzono wywiady.
Analiza wyników badaƒ zosta∏a przedstawiona poprzez rol´ poszczególnych instytucji, których dzia∏ania (lub bezczynnoÊç) mia∏y wp∏yw na losy dzieci b´dàcych wychowankami domu dziecka. W kolejnych rozdzia∏ach zosta∏a
omówiona rola gminnych (miejskich) oÊrodków pomocy spo∏ecznej (s. 29–66),
sàdu rodzinnego, z uwzgl´dnieniem opinii s´dziów (s. 67–97) i kuratorów sàdowych (s. 98–107), samorzàdu powiatowego, z uwzgl´dnieniem opinii i roli
kierowników i pracowników socjalnych PCPR (s. 109–143), placówki opiekuƒczej, z uwzgl´dnieniem opinii i roli dyrektorów placówek i wychowawców
(s. 145–202). Prac´ koƒczà wnioski z analizy (s. 203–219) i rekomendacje
(s. 221–223).
Dla s´dziów rodzinnych zapewne najbardziej interesujàcy b´dzie rozdzia∏ II ksià˝ki zatytu∏owany „Rola sàdu rodzinnego i opiekuƒczego”
(s. 67–107), przedstawiajàcy opinie doÊwiadczonych s´dziów rodzinnych
o przyczynach umieszczania ma∏oletnich w placówkach i tendencji wzrostowej
w wyborze tej formy pieczy zast´pczej.
S´dziowie, z którymi zosta∏y przeprowadzone wywiady, przyczyn tego dopatrywali si´ nie tylko w zwi´kszaniu si´ sfery ubóstwa i dezorganizacji rodzin,
ale tak˝e w wi´kszej wra˝liwoÊci na krzywd´ dzieci, ni˝szym stopniu tolerancji
dla zaniedbaƒ, wy˝szej ÊwiadomoÊci u przedstawicieli ró˝nych instytucji (policji, szko∏y, niektórych oÊrodków pomocy spo∏ecznej) co do potrzeby podejmowania dzia∏aƒ instytucjonalnych. Wskazywali tak˝e na cz´stsze zawiadamianie
sàdów rodzinnych o zagro˝eniu dobra dzieci, np. w konsekwencji „akcji niebieskiej karty”. Dostrzegali, ˝e „dopiero zmiana statusu prawnego dziecka w rodzinie, mo˝e w wielu przypadkach rozwiàzaç trudnà sytuacje materialnà rodziny
(...)”(s. 68). Wydaje si´, ˝e chodzi tu nadanie okreÊlonym cz∏onkom najbli˝szej
rodziny dziecka statusu rodziny zast´pczej, co pozwala im uzyskiwaç pomoc
materialnà na cz´Êciowe pokrycie kosztów utrzymania wychowanka.
Bardzo istotnym problemem, zaobserwowanym przez s´dziów, okaza∏ si´
brak miejsc w placówkach opiekuƒczych przeznaczonych dla dzieci o specjalnych potrzebach (chorych fizycznie i psychicznie, niedorozwini´tych umys∏owo, zaniedbanych wychowawczo, wymagajàcych d∏ugotrwa∏ej rehabilitacji).
Dla takich dzieci trudno tak˝e znaleêç specjalistycznà rodzin´ zast´pczà. Potrzebne by∏oby tworzenie nowych, wyspecjalizowanych placówek. Sà one bardzo kosztowne i z regu∏y samorzàdów powiatowych na nie staç (s. 69–70).
S´dziowie z badanych terenów zaobserwowali bardzo zró˝nicowany poziom pracy gminnych (miejskich) oÊrodków pomocy spo∏ecznej i zaanga˝owania w rozwiàzywanie problemów rodzin. Niektóre swà rol´ ogranicza∏y do wys∏ania do sàdu faxu „alarmujàcego o koniecznoÊci zapewnienia dziecku opieki” (s. 78).
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W postawach pracowników socjalnych przewa˝a∏a biernoÊç. Jeden z s´dziów uczestniczàcych w badaniu stwierdzi∏, ˝e pomoc spo∏eczna w gminie to
ciàgle jeszcze jest „ta pani urz´dniczka za biurkiem, która czeka na klientów”
(W) – s. 79.
Badanie wykaza∏o ró˝ne modele relacji sàdu rodzinnego i samorzàdu powiatowego. „Model wspó∏dzia∏ania”, „model g∏´bokiego konfliktu (...) po∏àczony z próbami zdominowania sàdu przez samorzàd, który czuje si´ niezale˝ny i niepodzielnie rzàdzi na swoim terenie uznajàc, ˝e tak˝e sàd (...) ma realizowaç jego polityk´”, „model perswazyjno-negocjacyjny”, „model izolacyjny
(niech ka˝dy robi co do niego nale˝y i nie przeszkadza pozosta∏ym” (s. 77).
Wi´kszoÊç opinii o dzia∏aniu lokalnych instytucji w sprawach dzieci i rodzin by∏a bardzo krytyczna (s. 79). Zdarza si´, ˝e „PCPR (...) nie wie nawet o tym, ˝e
sàd jest w∏adzà niezale˝nà od samorzàdu (...)” (s. 81). Niektórzy s´dziowie
ocenili, ˝e „pracownicy PCPR wykazujà (...) ca∏kowity brak przygotowania
do wykonywania ustawowych zadaƒ w zakresie opieki zast´pczej nad dzieçmi”
(s. 82). Zaobserwowano te˝ zjawisko „wyr´czania si´” przez samorzàd powiatu wolontariuszami i organizacjami charytatywnymi, jak np. Caritas (s. 83).
W ocenie s´dziów celem szko∏y, do której ucz´szcza „trudny” uczeƒ jest oddalenie go („Szko∏y nie podejmujà pracy z uczniami trudnymi, majàcymi problemy, gdy˝ uwa˝ajà, ˝e od tego jest sàd rodzinny i kurator sàdowy” – s. 86). Szko∏y tak˝e zwlekajà z poinformowaniem sàdu o znanej im sytuacji rodzinnej
uczniów wymagajàcej interwencji.
Na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje godny aprobaty postulat s´dziów rodzinnych, aby opiekun sprawujàcy bezpoÊrednià piecz´ nad dzieckiem by∏
uprawniony do uzyskiwania pomocy materialnej na cz´Êciowe pokrycie
kosztów utrzymania dziecka na równi z rodzinà zast´pczà. Cz´sto jedynym
celem ustanawiania rodziny zast´pczej dla dziecka, które musi pozostawaç
pod opiekà (np. w zwiàzku z ma∏oletnioÊcià matki) jest zapewnienie rodzinie
pomocy materialnej (s. 87). Celowe wydaje si´ przypomnienie, ˝e od wejÊcia
w ˝ycie noweli do kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego z dnia 19 grudnia
1975 r., a wi´c od przesz∏o trzydziestu lat, trwa spór o to czy skutkiem zmian
stanu prawnego dokonanych wówczas jest powstanie nowej formy opieki. Takie stanowisko wyrazi∏ Sàd Najwy˝szy w uchwale pe∏nego sk∏adu Izby Cywilnej z dnia 9 czerwca 1976 r., zawierajàcej zalecenia kierunkowe w sprawie
wzmo˝enia ochrony rodziny (OSNCP 1976, nr 9, poz. 184). W literaturze stanowisko to prezentowa∏, w szczególnoÊci, Jerzy Ignatowicz (System Prawa Rodzinnego i Opiekuƒczego pod red. J. St. Piàtowskiego, Wroc∏aw-Warszawa-Kraków-Gdaƒsk-¸ódê, 1985, s. 1138), który ze zmiany stanu prawnego w zakresie opieki, dokonanego nowelà z 1975 r., umo˝liwiajàcej sprawowanie opieki przez ma∏˝onków, wywiód∏ wniosek, ˝e „rodzina zast´pcza spe∏nia trojakà
rol´: stanowi jednà z postaci ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej (art. 109
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k. r. o.), jest nowà zasadniczà formà opieki (art. 146 k. r. o.), wreszcie wyr´cza
rodziców w sprawowaniu bezpoÊredniej pieczy nad dzieckiem, gdy oni sami
z uzasadnionej przyczyny czyniç tego osobiÊcie nie mogà”. W konsekwencji
wi´c, gdy dziecko nie przebywa w rodzinie zast´pczej a powsta∏ prawny powód ustanowienia opieki (np. pozbawienie rodziców w∏adzy rodzicielskiej) to
„w rachub´ wchodzi przede wszystkim ustanowienie opieki i powo∏anie opiekuna. Opieka ta mo˝e byç oczywiÊcie powierzona rodzicom zast´pczym”.
Dziecko „mo˝e byç skierowane do rodziny nowo powo∏anych opiekunów jako
do rodziców zast´pczych, ale nie jest to samodzielne rozstrzygni´cie, lecz
skutek powo∏ania ma∏˝onków (lub osoby samotnej) na opiekunów” [podr.
E. H-¸.]. Przy takim uj´ciu kolejnoÊç orzekania o ustanowieniu opieki i powo∏aniu opiekuna oraz o ustanowieniu tej samej osoby (ma∏˝onków) rodzinà zast´pczà nie ma zasadniczego znaczenia. Brzmienie art. 149 § 4 k. r. o. sk∏ania
jednak do wniosku, ˝e – o ile ta sama osoba (osoby) ma ∏àczyç funkcj´ rodziny zast´pczej i opiekuna prawnego – to w pierwszej kolejnoÊci powinno byç
wydane orzeczenie o powierzeniu dziecka rodzinie zast´pczej, a nast´pnie
(po uprawomocnieniu si´ tego orzeczenia) ustanowienie opiekunem rodzica
zast´pczego (ma∏˝onków ustanowionych rodzinà zast´pczà). W ka˝dym zaÊ
razie taka kolejnoÊç wydaje si´ byç „najbezpieczniejsza prawnie”, bowiem nast´puje zadoÊçuczynienie wymaganiu, aby sprawowanie opieki nad dzieckiem
umieszczonym w rodzinie zast´pczej zosta∏o powierzone („przede wszystkim”)
rodzicom zast´pczym. Zapewne jednak art. 149 § 4 k. r. o. odnosi si´ do sytuacji, gdy potrzeba umieszczenia dziecka w rodzinie zast´pczej wyprzedza∏a
(i zadoÊçuczyniono jej) prawny powód ustanowienia opieki. Np. umieszczenie
w rodzinie zast´pczej by∏o formà ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej. Po pewnym czasie rodzice zmarli lub zostali pozbawieni w∏adzy rodzicielskiej. Powsta∏
prawny powód ustanowienia opieki. Aby nie zmieniaç sytuacji dziecka opiek´
powierzono rodzicom zast´pczym. Tymczasem w stanach faktycznych, które
wyst´pujà w praktyce najcz´Êciej, zaistnienie prawnego powodu ustanowienia
opieki dotyczy dziecka, które jeszcze nie by∏o umieszczone w rodzinie zast´pczej. Powierzanie opiekunowi funkcji rodziny zast´pczej ma na celu umo˝liwienie mu uzyskania pomocy pieni´˝nej na cz´Êciowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka (opiekun ma ju˝ uprawnienie i obowiàzek pieczy nad osobà pupila; ustanowienie opiekuna rodzinà zast´pczà nie poszerza zakresu jego kompetencji). Stanis∏awa Kalus (Kodeks rodzinny i opiekuƒczy z komentarzem
pod red. K. Piaseckiego, Warszawa 2000, s. 378) i Jerzy Strzebiƒczyk (Opieka
[w] System Prawa Prywatnego, t. 12, Prawo rodzinne i opiekuƒcze pod red.
T. Smyczyƒskiego, Warszawa 2003, s. 776) upatrujà w tej praktyce obchodzenie przepisów o nieodp∏atnym charakterze opieki (art. 162 § 1 k. r. o.). W pe∏ni
podzielam stanowisko tych s´dziów rodzinnych, którzy postulujà jednoznaczne rozwiàzanie wskazanego problemu.
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S´dziowie ocenili, ˝e wszystkie obecnie funkcjonujàce formy pieczy zast´pczej (tak˝e domy dziecka) sà „potrzebne i po˝àdane” (s. 94). Bardzo
wiele zastrze˝eƒ budzi∏ jednak stan aktualny. Dostrzegano potrzeb´ rozbudowy systemu rodzin zast´pczych. Krytycznie oceniano spokrewnione rodziny zast´pcze, bowiem „rodzina, która zaniedbuje dziecko jest zwalniana przez sàd z odpowiedzialnoÊci za jego utrzymanie i wychowanie (...) nierzadko jest wynagradzana materialnie, gdy sàd ustanowi spokrewnionà rodzin´ zast´pczà”. (s. 95).
Badanie losów dzieci, które ostatecznie zosta∏y umieszczone w placówce,
wykaza∏o, ˝e nadzór kuratora sàdowego nad ich rodzicami, b´dàcy pierwszà
formà ingerencji sàdu w wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej, w ˝adnym ze zbadanych przypadków nie doprowadzi∏ do zmiany post´powania rodziców. Âredni okres „zainteresowania sàdu” losem dziecka, finalnie umieszczonego w placówce, wynosi∏ od oÊmiu do dziesi´ciu lat. Wed∏ug relacji kuratorów, którzy
uczestniczyli w badaniu, w tym okresie z regu∏y zmienia∏a si´ zarówno osoba
s´dziego prowadzàcego spraw´ dziecka jak i kuratora sprawujàcego nadzór
nad wykonywaniem nad dzieckiem w∏adzy rodzicielskiej (s. 98). Z tej przyczyny kuratorzy nie byli w stanie odtworzyç historii dziecka, aktualnie przebywajàcego w placówce, którego losy by∏y przedmiotem badania Józefiny Hrynkiewicz i Jej zespo∏u. W wi´kszoÊci zbadanych przypadków najdalej idàcà formà
ingerencji sàdu by∏o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej przez umieszczenie
dziecka w placówce opiekuƒczo-wychowawczej. By∏o to oceniane krytycznie
przez kierownictwo placówek, w których umieszczono dzieci. Rodzice bowiem
najcz´Êciej nie kontaktowali si´ z dzieçmi. Zachowywali jednak szereg uprawnieƒ z zakresu w∏adzy rodzicielskiej a ich zgoda by∏a konieczna przy podejmowaniu ró˝nych decyzji dotyczàcych osoby dziecka. Kierownictwo placówek nie
zna∏o aktualnego miejsca pobytu rodziców, nie mog∏o ich odszukaç. Konieczne by∏o podejmowanie stosownych decyzji przez sàd (s. 99).
Alarmujàcy charakter ma ustalenie, ˝e zdarzajà si´ przypadki nie obejmowania nadzorem sàdu ca∏ej rodziny w sytuacji pope∏nienia przest´pstwa
na szkod´ tylko jednego z kilkorga dzieci. Zdarza si´, ˝e interwencja sàdu
dotyczy tylko sprawcy i jego ofiary (s. 99). Potencjalnymi ofiarami zaÊ mogà
byç inne dzieci (np. w przypadku molestowania seksualnego przez ojca, ojczyma, starszego brata stwierdzonego wobec jednego z kilkorga rodzeƒstwa mieszajàcego wspólnie). Zak∏adam, ˝e taka sytuacja jest wyjàtkiem a nie regu∏à
w dzia∏aniach sàdów rodzinnych. Zastosowana w recenzowanej ksià˝ce metoda badawcza nie pozwala na zbyt daleko idàce uogólnienia. Nie mniej to w∏aÊnie ustalenie powinno szczególnie „uczuliç” s´dziów rodzinnych i doprowadziç do wyeliminowania potencjalnych zagro˝eƒ dobra rodzeƒstwa dziecka,
które jest ofiarà przest´pstwa, zw∏aszcza gdy sprawcà jest osoba z kr´gu rodziny lub bliskiego Êrodowiska dziecka.
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Z relacji kuratorów sàdowych wynika∏ „pokoleniowy charakter patologii rodzinnej” (s. 100). Ta konstatacja nie zaskakuje. Âwiadczy jednak o braku skutecznoÊci dzia∏aƒ resocjalizacyjnych wobec wst´pnych dziecka.
Kuratorzy sàdowi zaobserwowali niech´ç pracowników socjalnych, skoncentrowanych na udzielaniu pomocy materialnej, do „wchodzenia w konflikty
rodzinne” gdy˝ to mog∏oby im utrudniaç sytuacj´ zawodowà. Tylko w jednej
sprawie, spoÊród wszystkich zbadanych przez autork´ przypadków, mia∏a
miejsce interwencja pracownika socjalnego. Wywo∏a∏y jà wielokrotne proÊby
babci dzieci zaniedbywanych i demoralizowanych przez upoÊledzonà umys∏owo matk´. Mimo, ˝e prawie wszystkie dzieci, których losy zbada∏a autorka relacjonowanej ksià˝ki, nale˝a∏y do rodzin b´dàcych podopiecznymi pomocy
spo∏ecznej, sàdy najrzadziej by∏y informowane o potrzebie interwencji przez
pracowników socjalnych w porównaniu z cz´stotliwoÊcià informacji nadchodzàcych od szko∏y i policji, mimo ˝e zapewne pracownicy socjalni o patologii
w rodzinie wiedzieli najwczeÊniej. Kuratorzy zaobserwowali, ˝e tak˝e sàsiedzi,
najbardziej zorientowani w sytuacji dzieci, rzadko sygnalizujà potrzeb´ interwencji, a je˝eli to czynià to zwykle anonimowo (s. 101).
Warto zwróciç uwag´ na obserwacj´ kuratorów dotyczàca funkcjonowania
dzieci w patologicznych rodzinach. Najcz´Êciej tylko najmniejsze dzieci w rodzinach patologicznych sà bezradnymi ofiarami patologii rodziców i innych
krewnych. O ich losie sàd jest najcz´Êciej informowany przez policj´, która
przypadkowo poznaje los dzieci dokonujàc interwencji zwiàzanej z przest´pstwem lub innym patologicznym zachowaniem rodziców lub innej osoby znajdujàcej si´ w mieszkaniu, w którym przebywa dziecko. Nieco starsze dzieci nie
tylko przejmujà obowiàzki rodziców, ale i chcà je wykonywaç, bo uwa˝ajà, ˝e
jest to ich obowiàzkiem („sà ju˝ tak niezwykle operatywne, ˝e same szukajà (..)
jakiegoÊ êród∏a dochodów (..) zbierajà z∏om czy makulatur´ (..) dziecko wchodzi∏o (..) w rol´ rodziców w z∏ym znaczeniu, bo w∏aÊnie w taki sposób, ˝e krad∏o, zabezpiecza∏o materialne potrzeby rodziny, a rodzice bez ˝adnego za˝enowania z tego korzystali (S)”. Ingerencja sàdu najcz´Êciej „ma miejsce wówczas,
gdy te zaradne dzieci lub ich bliscy pope∏nia przest´pstwo” (s. 103).
Kuratorzy ustalili, ˝e ingerencja sàdu opiekuƒczego w wykonywanie w∏adzy
rodzicielskiej jest skuteczna, je˝eli rodzice zachowali jeszcze wi´ê emocjonalnà z dzieçmi i nie chcà dopuÊciç do powierzenia bezpoÊredniej pieczy
nad dzieçmi innej osobie lub placówce. W takiej sytuacji starajà si´ wype∏niç
oczekiwania sàdu (szukajà pracy, leczà si´ odwykowo, zmieniajà Êrodowisko
i obyczaje, np. starajà si´ nieprzebywaç w miejscach publicznych, gdy sà
pod wp∏ywem alkoholu, zabiegajà o odzyskanie dobrej opinii), cz´sto kontaktujà si´ z kuratorem i z sàdem. W przypadkach, gdy wi´ê emocjonalna z dzieçmi jest bardzo s∏aba lub usta∏a, rodzice z zadowoleniem przyjmujà decyzj´ sàdu o pozbawieniu ich osobistej pieczy nad dzieçmi (s. 106).
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Badanie wykaza∏o liczne niedostatki w dzia∏aniach instytucji samorzàdu powiatowego w instytucjonalnej pieczy zast´pczej nad dzieçmi. W ka˝dym ze
zbadanych domów dziecka przebywa∏y dzieci z ró˝nych powiatów a nawet województw, co powodowa∏o, ˝e zachowanie stycznoÊci z osobami bliskimi by∏o
znacznie utrudnione. We wszystkich domach dziecka przebywa∏o od 60 do 70
dzieci. Zmniejszanie liczby wychowanków od 2005 r. mia∏o charakter formalny a nie rzeczywisty (!). Jednà ze stosowanych „metod” by∏o tworzenie
wydzielonych grup wychowanków, którzy mieli si´ usamodzielniaç. „Oznacza
to, ˝e wychowankowie pozostajà nadal w domu dziecka, ale na nieco innych zasadach (..) okreÊlanych indywidualnie dla poszczególnych wychowanków”
(s. 111). Wszystkie samorzàdy powiatowe zmierza∏y do ograniczenia przyjmowania do placówek dzieci z terenu innych powiatów. Nie powiod∏y si´ próby
obni˝enia kosztów utrzymania placówek, które sà nadal b. wysokie. W badanych domach dziecka koszty utrzymania jednego wychowanka wynosi∏y
w 2004 r. od 1.900 z∏ do 2.700 z∏. Wysokie koszty funkcjonowania domów
dziecka wynikajà g∏ównie z ich przestarza∏ej „bazy” (kosztowne remonty, modernizacja i eksploatacja) oraz zasad zatrudniania i wynagradzania personelu.
W praktyce mo˝na obni˝aç tylko wydatki przeznaczone na wy˝ywienie,
ubranie, edukacj´, leczenie i rehabilitacj´ dzieci. Samorzàdy sà zainteresowane zmianà funkcji lub likwidacjà placówek (s. 112).
Badanie wykaza∏o bardzo ograniczone wspó∏dzia∏anie samorzàdów powiatów i gmin mi´dzy sobà oraz z rodzinami – tylko w zakresie, który w sposób
jednoznaczny wynika z zapisów ustaw i rozporzàdzeƒ. Jedynie obowiàzek dostarczania dokumentów finansowo – ksi´gowych dotyczàcych „ruchu wychowanków” i pomocy na ich usamodzielnienie jest realizowany skrupulatnie
(s. 115). Pracownicy samorzàdu powiatowego oceniali, ˝e gminy nie sà zainteresowane wspó∏pracà nawet, gdy przybiera ona atrakcyjne, jak mo˝na by∏oby sàdziç, formy – np. na szkolenie z udzia∏em ekspertów niemieckich nie przyby∏ nikt z oÊrodków gminnych. „Gminy przyjmujà postaw´ obronnà przed nowymi zadaniami” (s. 116).
Wspó∏prac´ odnotowano przy tworzeniu i szkoleniu rodzin zast´pczych
i wykonywaniu wywiadów Êrodowiskowych (jeden raz na 6 miesi´cy) przez
gminne oÊrodki pomocy spo∏ecznej na zlecenie PCPR. Je˝eli jest wspó∏praca
to z inicjatywy PCPR (s. 117).
Pracownicy PCPR bardzo krytycznie ocenili swojà wspó∏prac´ z sàdami rodzinnymi. Ilustruje to np. taka, zacytowana w ksià˝ce wypowiedê (s. 119): „(..)
na poczàtku to sàdy w ogóle nie wiedzia∏y, co my tam jeszcze od nich chcemy.
JakiÊ tam nowy twór powsta∏, a tutaj trzeba broniç niezawis∏oÊci! (..) Ja wcale nie chc´ wchodziç w ich kompetencje, ale ˝eby oni chcieli nas s∏uchaç – to
wystarczy (B)”. Za wielkie osiàgni´cie, w opinii kierowników PCPR, nale˝y
uznaç, ˝e „sàd niekiedy chce wys∏uchaç pracowników socjalnych” (s. 119).
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W opinii kierowników PCPR sàdy rodzinne ani nie korzystajà ani nie
uwzgl´dniajà wielu danych zgromadzonych przez instytucje pomocy spo∏ecznej i dlatego „postanowienia sàdów rodzinnych wydawane sà na podstawie
wyrywkowych materia∏ów oraz niedostatecznie wnikliwie przeprowadzonej diagnozy i analizy sytuacji dziecka”. Przypadki bardzo pozytywnie ocenianej wspó∏pracy sàdów z PCPR te˝ zaobserwowano, ale wyst´powa∏y sporadycznie. Powszechne wÊród kierowników PCPR, których opini´ pozna∏a autorka recenzowanej ksià˝ki, jest spostrze˝enie, ˝e sàdy rzadko korzystajà
z opinii psychologów i pedagogów szkolnych, na ogó∏ nie zwracajà si´ do instytucji pomocy spo∏ecznej o opinie dotyczàce sytuacji dziecka i rodziny preferujàc wywiad Êrodowiskowy wykonany przez kuratora sàdowego
(s. 120). „Katalog” krytycznych opinii pracowników socjalnych wobec pracy
sàdów rodzinnych obejmuje, mi´dzy innymi, przewlek∏oÊç post´powania,
ma∏à wnikliwoÊç w rozpatrywaniu sytuacji rodzinnej dziecka, ignorowanie
wiedzy pracowników socjalnych o rodzinie i zgromadzonej przez nich dokumentacji, nadmiernà „∏atwowiernoÊç” sàdu wobec obietnic poprawy
sk∏adanych przez rodziców krzywdzonych dzieci, niezawiadamianie PCPR
o wielu przypadkach wszcz´cia post´powaƒ wobec ich „podopiecznych”,
nadsy∏anie odpisów orzeczeƒ po up∏ywie znacznego okresu od ich wydania z jednoczesnym oczekiwaniem, ˝e zostanie wykonane natychmiast,
„polecenia” w miejsce rzeczywistej wspó∏pracy (s. 121–123). Wydaje si´, ˝e
te opinie i uwagi krytyczne powinny byç bardzo powa˝nie wzi´te pod uwag´,
nawet je˝eli w stosunku do wi´kszoÊci dzia∏aƒ i orzeczeƒ sàdów rodzinnych sà
nieuzasadnione.
Opinie dyrektorów i wychowawców domów dziecka wobec funkcjonujàcego systemu pieczy zast´pczej by∏y tak˝e bardzo krytyczne. Ramy niniejszej
wypowiedzi nie pozwalajà na ich zreferowanie. Warto wskazaç jednak na ograniczony zakres informacji o dziecku, które przybywa do placówki, co bardzo
utrudnia zaplanowanie pracy wychowawczej z nim (s. 155, 156), szczególnie
˝e cz´Êç dzieci wymaga leczenia psychiatrycznego (s. 158).
Badanie doprowadzi∏o do druzgocàcej krytyki systemu pieczy zast´pczej
nad dzieçmi, wynikajàcej, mi´dzy innymi, z ni˝ej wskazanych ustaleƒ.
Samorzàdy gmin nie realizujà programów spo∏ecznych, w tym w szczególnoÊci w zakresie przeciwdzia∏ania alkoholizmowi, który degraduje rodziny i powoduje ich niewydolnoÊç wychowawczà (pijaƒstwo rodziców, zaniedbywanie
dzieci trwa wiele lat przy „ca∏kowitej biernoÊci wszystkich instytucji w Êrodowisku lokalnym”(s. 221). Rozpowszechnieniu ulega narkomania wÊród rodziców,
którà zwykle jest znacznie trudniej wykryç ni˝ alkoholizm. Dodatkowo do degradacji rodzin prowadzi bezrobocie rodziców i ich „niewydolnoÊç ekonomiczna”.
W celu ograniczenia ucià˝liwoÊci rodzin patologicznych dla pozosta∏ych
mieszkaƒców samorzàdy gmin i miast przesiedlajà takie rodziny tworzàc
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„dzielnice” zamieszkane przez rodziny niewydolne wychowawczo, zaniedbujàce dzieci. Z takimi rodzinami i ich dzieçmi nie prowadzi si´ pracy wychowawczej. „Samorzàd gminy jest wr´cz zainteresowany przekazaniem
dziecka do placówki opiekuƒczej lub rodziny zast´pczej, gdy˝ jest to êród∏em istotnych oszcz´dnoÊci (...) koszty pobytu dziecka w placówce lub rodzinie zast´pczej pokrywa samorzàd powiatu”(s. 222).
Gminne oÊrodki pomocy spo∏ecznej bardzo rzadko zawiadamiajà sàd rodzinny o potrzebie interwencji, zwykle dopiero, gdy wyst´puje bezpoÊrednie
zagro˝enie ˝ycia dzieci (np. pozostawionych bez opieki). O przypadkach drastycznych zaniedbaƒ tak˝e rzadko informuje sàd s∏u˝ba zdrowia i szko∏a. Zdarza
si´, ˝e sàdy sà informowane anonimowo. Sàdy i kuratorzy rodzinni nie wspó∏pracujà z gminnymi i powiatowymi instytucjami pomocy spo∏ecznej; Cz´stokroç postanowienia sàdu nie sà niezw∏ocznie wykonywane a PCPR usi∏uje nawet
„dyskutowaç” z sàdem na temat ich zasadnoÊci (s. 79–85 oraz s. 120 i n.)
Tylko w jednym z czterech zbadanych Êrodowisk prowadzono prace w celu pozyskania zawodowych rodzin zast´pczych. Nie ma specjalistycznych rodzin zast´pczych a równolegle zmniejsza si´ liczba bardzo kosztownych
miejsc w placówkach specjalistycznych. Badanie akt spraw sàdowych, zakoƒczonych w pierwszym pó∏roczu 2005 r., o umieszczaniu dzieci w rodzinach zast´pczych, które przeprowadzi∏am w Instytucie Wymiaru SprawiedliwoÊci, potwierdzi∏o wi´kszoÊç krytycznych ocen dotyczàcych systemu pomocy spo∏ecznej i miejsca jakie zajmujà w nim rodziny zast´pcze.
Józefina Hrynkiewicz dosz∏a do wniosku, i˝ „badania pokaza∏y, ˝e system
opieki zast´pczej nad dzieckiem zosta∏ wadliwie zaprojektowany w zakresie wszystkich narz´dzi jego realizacji. Wykazano w nich wadliwie zaprojektowane rozwiàzania prawne, finansowe, instytucjonalne, kadrowe oraz brak monitorowania i ewaluacji systemu. Punktem wyjÊcia dla projektowania systemu uczyniono kompetencje i uprawnienia instytucji, a nie realizacj´ g∏ównego zadania, jakim jest opieka zast´pcza nad dzieckiem (..) nawet poprawienie
jakiegoÊ elementu systemu nie wp∏ynie na jego prawid∏owe dzia∏anie, to
jest na dzia∏anie zgodne z potrzebami i interesem dzieci, pozbawionych opieki
w∏asnych rodziców” (s. 223).
Przedstawiony obraz funkcjonowania systemu organizowania dla dzieci
pieczy zast´pczej i pracy (a w∏aÊciwie braku takiej pracy) z ich rodzinami powsta∏ w oparciu o stosunkowo ograniczony materia∏ badawczy. Badania zosta∏y okreÊlone jako „jakoÊciowe”, a nie iloÊciowe. Dlatego na podstawie ich wyników nie mo˝na dokonywaç uogólnieƒ i wnioskowaç o skali przedstawianych zjawisk. Jest to niewàtpliwie s∏aboÊç pracy. Mimo tego pokazuje ona
w sugestywny sposób wiele problemów, których rozwiàzywanie nale˝y tak˝e
do sàdów rodzinnych. Zapewne b´dzie interesujàca konfrontacja obrazu
przedstawionego w pracy z doÊwiadczeniami Czytelników.
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Studia Prawa Prywatnego to kwartalnik publikowany przez Wydawnictwo C.
H. Beck we wspó∏pracy z Instytutem Naukowym PAN. Redaktorem naczelnym
jest prof. Zbigniew Radwaƒski.
Artyku∏y prezentowane w Studiach Prawa Prywatnego sà cz´Êcià wi´kszych
opracowaƒ oczekujàcych na publikacj´ w kolejnych tomach Systemu Prawa
Prywatnego. Ze wzgl´du na docelowe przeznaczenie do Systemu Prawa Prywatnego artyku∏y te majà charakter kompleksowych opracowaƒ dotyczàcych
danych instytucji prawa cywilnego. Sà na tyle obszerne, ˝e stanowià nie tylko
komentarz do aktualnego ustawodawstwa, ale nadto zawierajà analizy historyczne i prawnoporównawcze. Takie uj´cie pozwala na odniesienie omawianej
instytucji do ca∏ego systemu prawa cywilnego.
Oba wymienione powy˝ej opracowania znajdà si´ w przygotowywanym
obecnie tomie Systemu Prawa Prywatnego, który b´dzie poÊwi´cony konsekwencjom prawnym wynikajàcym z ma∏˝eƒstwa. Relacjom prawnym wynikajàcym z rodzicielstwa oraz prawu opiekuƒczemu by∏ poÊwi´cony 12. tom Systemu.
Artyku∏ profesora Smyczyƒskiego, ze wzgl´du na przedmiot, b´dzie zapewne
otwiera∏ wspomniany tom Systemu. Zawiera on bowiem, jak sam tytu∏ wskazuje,
analiz´ poj´ç „prawo rodzinne” i „stosunek rodzinnoprawny”. Niezale˝nie bowiem
od dyskusji, gdzie prawo rodzinne powinno byç w przysz∏oÊci uregulowane, nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e kategoria „prawo rodzinne” jest odr´bnà kategorià w ramach
prawa cywilnego a „stosunek rodzinnoprawny” wyró˝nia si´ pewnymi swoistymi cechami. Odr´bnoÊç prawa rodzinnego istnieje wi´c co najmniej w takim zakresie,
w jakim mówimy o prawie rzeczowym, prawie spadkowym, prawie w∏asnoÊci intelektualnej itd. Nie mo˝na zapominaç, ˝e prawo rodzinne tradycyjnie nale˝y do prawa cywilnego i ˝e istniejà funkcjonalne i systemowe zwiàzki prawa rodzinnego z tym
prawem. Dlatego te˝ Kodeks rodzinny i opiekuƒczy nie ma przepisów ogólnych
i odwo∏uje si´ do podstawowych poj´ç zdefiniowanych w Kodeksie cywilnym. Profesor Smyczyƒski zwraca uwag´, ˝e brak cz´Êci ogólnej Kodeksu rodzinnego
i opiekuƒczego jest niedostatkiem obecnego sposobu regulacji. Co do zasady Autor opowiada si´ jednak za w∏àczeniem prawa rodzinnego do Kodeksu cywilnego.
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Dyskusja w sprawie relacji mi´dzy prawem rodzinnym i prawem cywilnym
nie zagra˝a bytowi sàdów rodzinnych jako odr´bnych jednostek w strukturze
wymiaru sprawiedliwoÊci ju˝ choçby ze wzgl´du na to, ˝e kognicja sàdu rodzinnego jest znacznie szersza ni˝ tylko obejmujàca sprawy rodzinne (wydzia∏
rodzinny i nieletnich – por. art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
o ustroju sàdów powszechnych, Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Omawiany artyku∏ nie pomija te˝ tych kwestii – proceduralnych i ustrojowych.
Mimo i˝ zasadniczo omawiane opracowanie cechuje si´ uj´ciem ogólnym
i teoretycznym warto je poleciç nie tylko teoretykom prawa, ale i praktykom.
W szczególnoÊci przydatne dla praktyki sà rozwa˝ania dotyczàce g∏ównych zasad i kierunków wyk∏adni w prawie rodzinnym. Niejednokrotnie bowiem s´dzia
rodzinny stoi w obliczu zastosowania bardzo otwartej normy, jak w szczególnoÊci takiej, gdzie jedynà przes∏ankà rozstrzygni´cia jest dobro dziecka. Równie˝
w innych przypadkach celowe bywa odwo∏anie si´ do zasad prawa rodzinnego
dla „wzmocnienia” uzasadnienia konkretnego rozstrzygni´cia. WÊród zasad prawa rodzinnego Autor wymienia zasad´ ochrony rodziny, dobra dziecka, trwa∏oÊci ma∏˝eƒstwa, równouprawnienia ma∏˝onków, ÊwieckoÊci prawa rodzinnego.
Jak ju˝ wskazano, materia∏y publikowane w Studiach Prawa Prywatnego z istoty rzeczy charakteryzujà si´ kompleksowym uj´ciem ca∏ej problematyki zwiàzanej
z danà instytucjà prawnà. Taki te˝ charakter ma artyku∏ prof. Panowicz-Lipskiej,
w którym znajdujemy szczegó∏owe rozwa˝ania dotyczàce przes∏anek i skutków zarówno orzeczenia separacji jak i jej zniesienia. W zakresie skutków orzeczenia separacji sama systematyka artyku∏u wskazuje na rozró˝nienie skutków analogicznych z orzeczeniem rozwodu i skutków szczególnych dla separacji – zwiàzanych
z dalszym istnieniem ma∏˝eƒstwa, jak w szczególnoÊci niedopuszczalnoÊç zawarcia nowego zwiàzku, kwestia nazwiska, obowiàzek pomocy, przymusowy ustrój
majàtkowy. Nie zosta∏y pomini´te aspekty procesowe, które – jak to cz´sto bywa
w prawie rodzinnym – przenikajà si´ nawzajem z prawem materialnym. Autorka
na tyle szczegó∏owo analizuje ró˝ne aspekty separacji, ˝e poÊwi´ci∏a oddzielny
rozdzia∏ kwestii, jakie znaczenie ma separacja dla sprawowania opieki i pe∏nienia
funkcji rodziny zast´pczej. Autorka nie pomija te˝, ˝e nadal system prawny wià˝e
okreÊlone skutki prawne z separacjà faktycznà, która w ustawodawstwie jest okreÊlana zazwyczaj sformu∏owaniem „ma∏˝onkowie ˝yjà w roz∏àczeniu”.
Bardzo interesujàcy jest te˝ rys historyczny, który przypomina o ewolucji poglàdów na temat celowoÊci przywrócenia tej instytucji.
Równie˝ to opracowanie warto poleciç nie tylko teoretykom prawa, ale
i praktykom, gdy˝ jego kompleksowoÊç i szczegó∏owoÊç umo˝liwia nie tylko
poznanie i zrozumienie instytucji separacji jako teoretycznej konstrukcji, ale
mo˝e te˝ przynieÊç rozwiàzania dla konkretnych problemów wy∏aniajàcych si´
w praktyce orzeczniczej.
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PROJEKTY
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks post´powania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw1
– uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
na 41. posiedzeniu w dniu 9 maja 2007 r.,
przekazana do rozpatrzenia przez Senat
Art. 1.
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks post´powania cywilnego
(Dz. U. Nr 43, poz. 296, z póên. zm. 2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 64 po § 1 dodaje si´ § 11 w brzmieniu:
„§ 11. ZdolnoÊç sàdowà majà tak˝e jednostki organizacyjne nieb´dàce
osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolnoÊç prawnà.”;
2) w art. 65 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. ZdolnoÊç do czynnoÊci procesowych (zdolnoÊç procesowà) majà osoby fizyczne posiadajàce pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, osoby prawne, inne
jednostki organizacyjne oraz organizacje spo∏eczne, o których mowa w art. 64.”;
3) w art. 67 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Osoby prawne, inne jednostki organizacyjne oraz organizacje spo∏eczne majàce zdolnoÊç sàdowà dokonujà czynnoÊci procesowych przez swoje organy albo przez osoby uprawnione do dzia∏ania w ich imieniu.”;
1)

2)

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy, ustaw´ z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustaw´ z dnia 5 lipca 2002 r.
o Êwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej i ustaw´ z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157
i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33,
z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324,
z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55,
poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53,
z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350
i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998
r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319
i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353,
Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84,
poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058,
z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130,
poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101,
Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783,
Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384 oraz z 2005 r.
Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239,
Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538 i Nr 267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537
i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319 i Nr 50, poz. 331.
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4) w art. 89 uchyla si´ § 3;
5) w art. 98:
a) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Do niezb´dnych kosztów procesu prowadzonego przez stron´ osobiÊcie
lub przez pe∏nomocnika, który nie jest adwokatem, radcà prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza si´ poniesione przez nià koszty sàdowe, koszty
przejazdów do sàdu strony lub jej pe∏nomocnika oraz równowartoÊç zarobku
utraconego wskutek stawiennictwa w sàdzie. Suma kosztów przejazdów i równowartoÊç utraconego zarobku nie mo˝e przekraczaç wynagrodzenia jednego adwokata wykonujàcego zawód w siedzibie sàdu procesowego.”,
b) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. WysokoÊç kosztów sàdowych, zasady zwrotu utraconego zarobku lub dochodu oraz kosztów stawiennictwa strony w sàdzie, a tak˝e wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego i rzecznika patentowego regulujà odr´bne przepisy.”;
6) w art. 981 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Je˝eli post´powanie cywilne zosta∏o wszcz´te w ciàgu trzech miesi´cy
od dnia zakoƒczenia mediacji, która nie zosta∏a zakoƒczona ugodà albo w ciàgu trzech miesi´cy od dnia uprawomocnienia si´ postanowienia o odmowie
zatwierdzenia ugody przez sàd, do niezb´dnych kosztów procesu zalicza si´
tak˝e koszty mediacji w wysokoÊci nieprzekraczajàcej czwartej cz´Êci op∏aty.”;
7) uchyla si´ art. 121;
8) w art. 135 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1 oraz dodaje si´ § 2
w brzmieniu:
„§ 2. Na wniosek strony dor´czenie mo˝e byç dokonane na wskazany przez
nià adres skrytki pocztowej. W tym wypadku pismo sàdowe przes∏ane pocztà sk∏ada si´ w placówce pocztowej operatora publicznego, umieszczajàc
zawiadomienie o tym w skrytce pocztowej adresata.”;
9) w art. 136:
a) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje si´ do dor´czenia skargi o wznowienie post´powania
lub skargi o stwierdzenie niezgodnoÊci z prawem prawomocnego orzeczenia.”,
b) po § 3 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Strona, która zg∏osi∏a wniosek o dokonywanie dor´czeƒ na adres
oznaczonej skrytki pocztowej, ma obowiàzek zawiadamiaç sàd o ka˝dej
zmianie tego adresu. Przepisy § 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.”;
10) art. 373 otrzymuje brzmienie:
„Art. 373. Sàd drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelacj´, je˝eli ulega∏a ona odrzuceniu przez sàd pierwszej instancji. Je˝eli dostrze˝e braki, do których usuni´cia strona nie by∏a wezwana, za˝àda ich
usuni´cia. W razie nieusuni´cia braków w wyznaczonym terminie apelacja
ulega odrzuceniu. Art. 3701 stosuje si´ odpowiednio.”;
11) w art. 394 w § 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) zwrot kosztów, okreÊlenie zasad ponoszenia przez strony kosztów procesu, wymiar op∏aty, zwrot op∏aty lub zaliczki, obcià˝enie kosztami sàdowymi, je˝eli strona nie sk∏ada Êrodka zaskar˝enia co do istoty sprawy, koszty
przyznane w nakazie zap∏aty oraz wynagrodzenie bieg∏ego,”;
12) w art. 395 § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Akta sprawy wraz z za˝aleniem sàd pierwszej instancji przedstawia sà108
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dowi drugiej instancji po dor´czeniu za˝alenia stronie przeciwnej, a w wypadkach wskazanych w art. 394 § 1 pkt 2 i 5 – niezw∏ocznie po z∏o˝eniu za˝alenia bez dor´czenia go stronie przeciwnej. Odpowiedê na za˝alenie mo˝e byç wniesiona wprost do sàdu drugiej instancji w terminie tygodniowym
od dor´czenia za˝alenia.”;
13) w art. 3986 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. O odrzuceniu skargi kasacyjnej niespe∏niajàcej wymagaƒ okreÊlonych
w art. 3984 § 1 sàd drugiej instancji albo Sàd Najwy˝szy zawiadamia w∏aÊciwy organ samorzàdu zawodowego, do którego nale˝y pe∏nomocnik.”;
14) w art. 4246 § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Skarg´ nieop∏aconà, skarg´ wniesionà z naruszeniem art. 871 § 1 oraz
skarg´, której braków strona nie usun´∏a w terminie, sàd odrzuca na posiedzeniu niejawnym.”;
15) w art. 473 uchyla si´ § 2;
16) w art. 544 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W sprawach tych w∏aÊciwy jest sàd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie, a w braku miejsca zamieszkania – sàd miejsca jej pobytu.”;
17) w art. 545 § 1-3 otrzymujà brzmienie:
„§ 1. Wniosek o ubezw∏asnowolnienie mo˝e zg∏osiç:
1) ma∏˝onek osoby, której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie;
2) jej krewni w linii prostej oraz rodzeƒstwo;
3) jej przedstawiciel ustawowy.
§ 2. Krewni osoby, której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie, nie mogà zg∏aszaç tego wniosku, je˝eli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego.
§ 3. Wniosek o ubezw∏asnowolnienie cz´Êciowe mo˝na zg∏osiç ju˝ na rok
przed dojÊciem do pe∏noletnoÊci osoby, której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie.”;
18) w art. 546:
a) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Uczestnikami post´powania o ubezw∏asnowolnienie sà z mocy samego prawa prócz wnioskodawcy:
1) osoba, której dotyczy wniosek;
2) jej przedstawiciel ustawowy;
3) ma∏˝onek osoby, której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie.”,
b) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Organizacje spo∏eczne, do których zadaƒ statutowych nale˝y ochrona praw
osób niepe∏nosprawnych, udzielanie pomocy takim osobom lub ochrona praw
cz∏owieka, mogà wstàpiç do post´powania w ka˝dym jego stadium.”;
19) art. 547 otrzymuje brzmienie:
„Art. 547. § 1. Osob´, której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie, nale˝y wys∏uchaç niezw∏ocznie po wszcz´ciu post´powania; wys∏uchanie powinno odbyç si´ w obecnoÊci bieg∏ego psychologa oraz – w zale˝noÊci
od stanu zdrowia osoby, która ma byç wys∏uchana – bieg∏ego lekarza psychiatry lub neurologa.
§ 2. W celu wys∏uchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie, sàd mo˝e zarzàdziç przymusowe sprowadzenie tej osoby na rozpraw´
albo wys∏uchaç jà przez s´dziego wyznaczonego. Na postanowienie sàdu
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o przymusowym sprowadzeniu osoby na rozpraw´ przys∏uguje za˝alenie.
§ 3. Niemo˝noÊç porozumienia si´ z osobà, której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie, stwierdza si´ w protokole po wys∏uchaniu bieg∏ego lekarza i psychologa uczestniczàcych w posiedzeniu.”;
20) art. 548 otrzymuje brzmienie:
„Art. 548. § 1. Je˝eli wniosek o ubezw∏asnowolnienie dotyczy osoby pe∏noletniej, sàd mo˝e na wniosek uczestnika post´powania lub z urz´du,
przy wszcz´ciu lub w toku post´powania, ustanowiç dla niej doradc´ tymczasowego, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia.
§ 2. Przed ustanowieniem doradcy tymczasowego nale˝y wys∏uchaç osob´,
której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie.
§ 3. Doradcà tymczasowym nale˝y ustanowiç przede wszystkim ma∏˝onka,
krewnego lub innà osob´ bliskà, je˝eli nie stoi temu na przeszkodzie wzglàd
na dobro osoby, której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie.
§ 4. Sàd mo˝e zwróciç si´ do organizacji spo∏ecznej wymienionej w art. 546 § 3
o wskazanie osoby, która mog∏aby byç ustanowiona doradcà tymczasowym.
§ 5. Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego staje si´ skuteczne z chwilà dor´czenia go osobie, której dotyczy wniosek. W wypadkach
okreÊlonych w art. 556 postanowienie staje si´ skuteczne z chwilà wydania.”;
21) w art. 550 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Sàd odwo∏uje doradc´ tymczasowego, je˝eli usta∏a potrzeba dalszej
ochrony osoby, której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie, lub jej mienia.”;
22) art. 552 otrzymuje brzmienie:
„Art. 552. § 1. Je˝eli wed∏ug wniosku ubezw∏asnowolnienie ma byç orzeczone
z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umys∏owego, sàd przed zarzàdzeniem dor´czenia wniosku za˝àda, w wyznaczonym terminie, przedstawienia
Êwiadectwa lekarskiego wydanego przez lekarza psychiatr´ o stanie psychicznym osoby, której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie, lub opinii psychologa o stopniu niepe∏nosprawnoÊci umys∏owej tej osoby. Je˝eli ubezw∏asnowolnienie ma nastàpiç z powodu pijaƒstwa, sàd ˝àda tak˝e przedstawienia zaÊwiadczenia poradni przeciwalkoholowej, a je˝eli ubezw∏asnowolnienie na nastàpiç
z powodu narkomanii – zaÊwiadczenia z poradni leczenia uzale˝nieƒ.
§ 2. Sàd odrzuca wniosek o ubezw∏asnowolnienie, je˝eli treÊç wniosku lub
do∏àczone do wniosku dokumenty nie uprawdopodobniajà istnienia choroby psychicznej, niedorozwoju umys∏owego lub wyst´powania innego rodzaju zaburzeƒ psychicznych osoby, której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie albo w razie niez∏o˝enia ˝àdanego Êwiadectwa, opinii lub zaÊwiadczenia, chyba ˝e z∏o˝enie takich dokumentów nie jest mo˝liwe.”;
23) art. 553 otrzymuje brzmienie:
„Art. 553. § 1. Osoba, której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie, musi byç
zbadana przez bieg∏ego lekarza psychiatr´ lub neurologa, a tak˝e psychologa.
§ 2. Opinia bieg∏ego oprócz oceny stanu zdrowia psychicznego lub zaburzeƒ
psychicznych albo rozwoju umys∏owego osoby, której dotyczy wniosek
o ubezw∏asnowolnienie, powinna zawieraç umotywowanà ocen´ zakresu jej
zdolnoÊci do samodzielnego kierowania swoim post´powaniem i prowadzenia swoich spraw, uwzgl´dniajàcà post´powanie i zachowanie si´ tej osoby.”;
24) w art. 554 § 1 otrzymuje brzmienie:
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„§ 1. Sàd mo˝e, je˝eli na podstawie opinii dwóch bieg∏ych lekarzy uzna to
za niezb´dne, zarzàdziç oddanie osoby, której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie, pod obserwacj´ w zak∏adzie leczniczym na czas nie d∏u˝szy
ni˝ szeÊç tygodni. W wyjàtkowych wypadkach sàd mo˝e termin ten przed∏u˝yç do trzech miesi´cy.”;
25) po art. 554 dodaje si´ art. 5541 w brzmieniu:
„Art. 5541. § 1. Post´powanie dowodowe powinno ustaliç przede wszystkim
stan zdrowia, sytuacj´ osobistà, zawodowà i majàtkowà osoby, której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie, rodzaj spraw wymagajàcych prowadzenia przez t´ osob´ oraz sposób zaspokajania jej potrzeb ˝yciowych.
§ 2. Sàd mo˝e zobowiàzaç osoby pozostajàce we wspólnocie domowej
z osobà, której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie, do z∏o˝enia wykazu majàtku nale˝àcego do tej osoby oraz do z∏o˝enia przyrzeczenia. Przepisy art. 913, 915-917 stosuje si´ odpowiednio.”;
26) art. 556 otrzymuje brzmienie:
„Art. 556. § 1. Sàd mo˝e zaniechaç dor´czenia pism sàdowych, wezwania
lub wys∏uchania osoby, której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie, je˝eli uzna to za niecelowe ze wzgl´du na stan zdrowia tej osoby, okreÊlony
w opiniach bieg∏ego lekarza psychiatry lub neurologa oraz psychologa wydanych po przeprowadzeniu badania. Nie dotyczy to wys∏uchania, o którym
mowa w art. 547. Na postanowienie sàdu przys∏uguje za˝alenie.
§ 2. W wypadkach wskazanych w § 1 sàd orzekajàcy, w celu ochrony w toku post´powania praw osoby, której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie, ustanowi kuratora, chyba ˝e ma ona przedstawiciela ustawowego, który nie jest wnioskodawcà. Przepisy art. 548 § 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio.
Na postanowienie sàdu przys∏uguje za˝alenie.”;
27) w art. 558 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1 oraz dodaje si´ § 2
w brzmieniu:
„§ 2. W razie oddalenia wniosku o ubezw∏asnowolnienie sàd zawiadamia sàd
opiekuƒczy o potrzebie ustanowienia kuratora dla osoby niepe∏nosprawnej.”;
28) w art. 559 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:
„§ 3. Z wnioskiem o uchylenie albo zmian´ ubezw∏asnowolnienia mo˝e wystàpiç tak˝e ubezw∏asnowolniony.”;
29) art. 560 otrzymuje brzmienie:
„Art. 560. § 1. Do zaskar˝ania postanowieƒ uprawniony jest sam ubezw∏asnowolniony nawet wówczas, gdy ustanowiony zosta∏ doradca tymczasowy
albo kurator.
§ 2. Do Êrodków odwo∏awczych wnoszonych przez osob´, której dotyczy
wniosek o ubezw∏asnowolnienie, nie stosuje si´ art. 368. Ârodka odwo∏awczego wniesionego przez osob´, której dotyczy wniosek o ubezw∏asnowolnienie, nie odrzuca si´ z powodu nieusuni´cia braków formalnych.”;
30) art. 600 otrzymuje brzmienie:
„Art. 600. § 1. Kuratora dla osoby niepe∏nosprawnej sàd opiekuƒczy ustanawia na wniosek tej osoby, a za zgodà osoby niepe∏nosprawnej – tak˝e
na wniosek organizacji spo∏ecznej, wymienionej w art. 546 § 3.
§ 2. W przypadku gdy stan osoby niepe∏nosprawnej wy∏àcza mo˝liwoÊç z∏o˝enia wniosku lub wyra˝enia zgody, o których mowa w § 1, sàd mo˝e usta-
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nowiç kuratora z urz´du. Sàd mo˝e ustanowiç kuratora z urz´du tak˝e
w przypadku, o którym mowa w art. 558 § 2.”.
Art. 2.
W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy (Dz. U.
Nr 9, poz. 59, z póên. zm.3)) art. 183 otrzymuje brzmienie:
„Art. 183. § 1. Dla osoby niepe∏nosprawnej ustanawia si´ kuratora, je˝eli
osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw
okreÊlonego rodzaju lub do za∏atwienia poszczególnej sprawy. Zakres obowiàzków i uprawnieƒ kuratora okreÊla sàd opiekuƒczy.
§ 2. Kuratel´ uchyla si´ na ˝àdanie osoby niepe∏nosprawnej, dla której by∏a
ustanowiona.”.
Art. 3.
W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.
U. Nr 111, poz. 535, z póên. zm. 4)) w art. 46 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Osoba, której post´powanie dotyczy bezpoÊrednio, mo˝e byç doprowadzona na rozpraw´ sàdowà na mocy zarzàdzenia sàdowego. W tym przypadku
stosuje si´ odpowiednio art. 547 § 2 Kodeksu post´powania cywilnego.”.
Art. 4.
W ustawie z dnia 5 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069,
z póên. zm. 5)) w art. 15 uchyla si´ ust. 3.
Art. 5.
W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z póên. zm. 6)) w art. 37 uchyla si´ § 3.
Art. 6.
W sprawach o ubezw∏asnowolnienie wszcz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, do czasu zakoƒczenia post´powania w drugiej instancji,
stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
Art. 7.
Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie trzech miesi´cy od dnia og∏oszenia.
3)

4)

5)

6)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36,
poz. 180, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r.
Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 122, poz. 1322, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403, z 2003 r. Nr 83, poz. 772
i Nr 130, poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 162, poz. 1691.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 113, poz. 731,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2005 r. Nr 141,
poz. 1183, Nr 167, poz. 1398 i Nr 175, poz. 1462.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r.
Nr 150, poz. 1240 i Nr 163, poz. 1361.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94,
poz. 788, Nr 169, poz. 1417, Nr 250, poz. 2118 i Nr 264, poz. 2205 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 268,
Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590.
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