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ARTYKU¸Y
Zbigniew Radwaƒski

Prace nad kodyfikacjà prawa cywilnego w Polsce
Przypomn´, ˝e w Polsce ciàgle obowiàzuje Kodeks cywilny z 1964 roku, stanowiàcy twór epoki komunistycznej, aczkolwiek po 1990 roku wielokrotnie (ponad 50 razy)
nowelizowany. Nowelizacje te usun´∏y z niego swoiste dla ustroju komunistycznego
instytucje prawne i wprowadzi∏y do niego wiele rozwiàzaƒ dostosowanych do wspó∏czesnych potrzeb gospodarki rynkowej i wzorców przej´tych z Unii Europejskiej. Mimo to stan polskiego prawa cywilnego, a szerzej rzecz ujmujàc, prawa prywatnego nie
jest zadowalajàcy. Jego krytyk´ w nawiàzaniu do stanowiska wyra˝onego ju˝ w nauce
sformu∏owa∏a w szczególnoÊci Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów
w swym raporcie z 2006 roku wskazujàc, ˝e „jest niezmiernie wa˝ne, aby kodeks cywilny odpowiada∏ wyzwaniom chwili bie˝àcej. Niestety jego stan obecny pozostawia
wra˝enie kodyfikacji cz´Êciowej i w znacznej mierze przestarza∏ej. Jest to wynikiem
szeregu czynników, a w pierwszym rz´dzie pochodzenia kodeksu z 1964 roku i jego
oparcia na za∏o˝eniach systemu socjalistycznego. Powa˝ne zmiany w k.c. dokonane
w ostatnim szesnastoleciu nie zdo∏a∏y usunàç pozosta∏oÊci dawnego systemu. Ponadto zmiany te by∏y dokonywane ad casum i brak w nich by∏o spojrzenia na ca∏oÊç kodeksu. W takich warunkach wyst´puje zjawisko dekodyfikacji materii, które powinny
znajdowaç si´ w k.c. a zosta∏y umieszczone poza kodeksem ze szkodà dla jego zupe∏noÊci. W zwiàzku z tym palàcà sprawà jest opracowanie nowego kodeksu cywilnego.” Jednak˝e stanowisko to nie jest jednomyÊlnie popierane w Êwiecie prawników,
znajdujàc tam tak˝e przeciwników z ró˝nych zresztà powodów.
Natomiast Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego opowiedzia∏a si´ za koncepcjà tworzenia nowej kodyfikacji prawa cywilnego i przystàpi∏a do prac nad takà
kodyfikacjà. Doceniajàc donios∏oÊç spo∏ecznà tego przedsi´wzi´cia oraz dà˝àc
do uzyskania jak najszerszej opinii prawników w tym wzgl´dzie- zw∏aszcza w odniesieniu do podstawowych zagadnieƒ kodyfikacyjnych – Komisja Kodyfikacyjna przygotowa∏a i opublikowa∏a Zielonà Ksi´g´ zawierajàcà optymalnà wizj´ kodeksu cywilnego wraz z materia∏ami uzupe∏niajàcymi1. W tym Êwietle kodeks cywilny ma mieç charakter podstawowego aktu prawnego dla ca∏ego prawa prywatnego, podzielonego wedle koncepcji pandektowej. Obejmowa∏by on swym zakresem
1

Ministerstwo SprawiedliwoÊci Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, Zielona Ksi´ga, optymalna wizja
Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, pod redakcjà Zbigniewa Radwaƒskiego, Warszawa 2006 r.,
stron 602.
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prawo rodzinne i opiera∏ si´ na zasadzie jednoÊci prawa cywilnego, a wi´c bez tworzenia odr´bnego kodeksu handlowego, a tym bardziej kodeksu konsumenckiego.
Aktualnie raczej nie proponuje si´ uj´cia w k.c. problematyki w∏asnoÊci intelektualnej, jako odr´bnej ksi´gi, ale ostateczne rozstrzygni´cie tej kwestii zale˝y od tego,
czy w ∏onie UE dojrzeje koncepcja spójnego uregulowania tego dzia∏u prawa.
Inkorporacja do k.c. problematyki prawa rodzinnego i opiekuƒczego nie powinna nastr´czaç szczególnych trudnoÊci, poniewa˝ obowiàzujàcy Kodeks rodzinny
i opiekuƒczy zosta∏ w ostatnim czasie w szerokiej mierze znowelizowany i przystosowany do wspó∏czesnych potrzeb i postulatów spo∏ecznych.
Inaczej ma si´ rzecz z prawem spadkowym, które funkcjonalnie jest ÊciÊle zwiàzane z prawem rodzinnym. Przepisy obowiàzujàcego w tym zakresie prawa spadkowego (ksi´ga IV k. c.) sformu∏owane zosta∏y bowiem na miar´ ustroju socjalistycznego i ju˝ obecnie trwa proces nowelizacji instytucji dziedziczenia ustawowego. Zmierza on do radykalnego poszerzenia kr´gu spadkobierców ustawowych.
Tak˝e inne instytucje tego dzia∏u prawa wymagajà szerokiej reformy.
W zakresie prawa rzeczowego przede wszystkim wymagajà konsolidacji w kodeksie cywilnym przepisy dotyczàce tych praw. Obecnie sà one bowiem rozsiane
w ustawach pozakodeksowych. Ponadto nowelizacji wymagajà zw∏aszcza przepisy regulujàce zabezpieczenia realne, a niektóre instytucje, jak np. u˝ytkowanie wieczyste nale˝a∏oby w ogóle usunàç.
W cz´Êci ogólnej, której poÊwi´cona jest ksi´ga I k.c. istotnego rozwini´cia
wymaga problematyka ochrony dóbr osobistych i synchronizacji tych przepisów
z odpowiedzialnoÊcià deliktowà uregulowanà w ksi´dze III poÊwi´conej zobowiàzaniom, co zresztà te˝ wymaga nowelizacji. Z kolei istotnej rozbudowy wymaga
problematyka prawa intertemporalnego, ledwo zarysowana w obecnie obowiàzujàcym art. 3; projektuje si´, aby kwestii tej poÊwi´ciç odr´bnà (ostatnià) ksi´g´
k.c. Rozwini´cia i reformy wymagajà tak˝e regulacje osób prawnych oraz instytucja przedawnienia. Z pewnoÊcià nale˝y równie˝ po˝egnaç si´ z klauzulami
generalnymi pochodzenia komunistycznego, jakimi sà: zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego i spo∏eczno-gospodarcze przeznaczenie prawa podmiotowego. Proponuje si´ zarazem powrót do klasycznych klauzul generalnych takich jak „dobre
obyczaje” oraz „wzgl´dy s∏usznoÊci” – zapewne tak˝e przyj´cie klauzuli generalnej „rozsàdku”.
Najwi´ksze trudnoÊci w procesie tworzenia kodeksu cywilnego wywo∏uje
okreÊlenie jego relacji do prawa Unii Europejskiej – w szczególnoÊci do dyrektyw
odnoszàcych si´ do umów konsumenckich oraz do projektów Europejskiego
prawa umów.
W zakresie transpozycji (implementacji) dyrektyw konsumenckich w Polsce
funkcjonuje model mieszany. Cz´Êç regulacji wprowadzona zosta∏a do Kodeksu
cywilnego (definicja konsumenta, klauzule abuzywne, odpowiedzialnoÊç za produkt niebezpieczny) a cz´Êç w ustawach pozakodeksowych (sprzeda˝ konsu-
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mencka, kredyt konsumencki, umowy zawierane na odleg∏oÊç i poza lokalem,
time-sharing). Taka lokalizacja regu∏ konsumenckich by∏a wymuszona brakiem odpowiedniego czasu na przygotowanie kompleksowej koncepcji regulacyjnej. Wiàza∏y bowiem Polsk´ krótkie terminy dla implementacji norm UE, co stanowi∏o warunek przyj´cia Polski do tej organizacji.
Taka metoda nie sprawdzi∏a si´ jednak w praktyce, prowadzàc do dalszej dezintegracji polskiego prawa cywilnego. Dyrektywy konsumenckie UE nie stanowià
bowiem jakiegoÊ zwartego systemu prawnego regulujàcego okreÊlony obszar stosunków spo∏ecznych w sposób ca∏oÊciowy i uporzàdkowany. Majà one bowiem
charakter „punktowy” w tym sensie, ˝e odnoszà si´ tylko do pewnych fragmentów
relacji spo∏ecznych i to wybranych nie wedle kryteriów prawnych, lecz ekonomicznych. Sà to zarazem regulacje nader szczegó∏owe (kazuistyczne) obejmujàce
postanowienia zaliczane do ró˝nych ga∏´zi prawa. Realizujà pewne ogólne idee,
które nie sà ze sobà zsynchronizowane – zw∏aszcza w zakresie pos∏ugiwania si´
jednoznacznymi poj´ciami ogólnymi, a wi´c w sferze semantycznej. Nie s∏u˝à bowiem realizacji jakiegoÊ z góry za∏o˝onego programu legislacyjnego, lecz wyra˝ajà reakcj´ na konkretne pojawiajàce si´ w praktyce przeszkody w realizacji celów
UE. Cechy te stwarzajà szczególne trudnoÊci dla wch∏oni´cia ich w systemach prawa cywilnego opartych na kodeksie cywilnym, do których nale˝y Polska.
Mimo to Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego zdecydowa∏a si´ realizowaç
koncepcj´ pe∏nej integracji dyrektyw konsumenckich do projektowanego kodeksu
cywilnego w zakresie, w jakim odnoszà si´ one do relacji cywilnoprawnych. Przewa˝y∏ bowiem poglàd, ˝e zarówno mno˝enie ustaw oko∏okodeksowych, jak i tworzenie odr´bnych kodyfikacji konsumenckich nie sprzyja spójnoÊci polskiego prawa cywilnego i funkcjonalnoÊci jego stosowania, prowadzàc do dekodyfikacji tego
systemu i obni˝enia rangi kodeksu, który powinien byç podstawowym aktem prawnym na obszarze ca∏ego prawa prywatnego. Realizacj´ tego zadania niewàtpliwie
u∏atwià podejmowane w Unii Europejskiej dzia∏ania zmierzajàce do uporzàdkowania acquis communautaire przez ustalenie Wspólnego Systemu Odniesieƒ (common frame of reference). Zabiegi te majà polegaç m.in. na ujednoliceniu, uproszczeniu i dokonaniu odpowiednich zmian dyrektyw UE. Prace te powinny si´ zakoƒczyç w 2009 r., a wi´c jeszcze w toku przygotowywania projektu nowego polskiego kodeksu cywilnego.
Zamierzenia Komisji UE si´gajà jednak znacznie dalej. Chodzi jej bowiem
o stworzenie wspólnych, europejskich zasad zobowiàzaƒ umownych. Nie zosta∏
jednak okreÊlony charakter prawny takich zasad, a w szczególnoÊci ich relacji
do praw krajowych. Komunikat Komisji, a zw∏aszcza drugi aneks do niej, wskazuje
rozmaite warianty rozwiàzania tej kwestii. Raczej dominuje w tej sprawie opinia
opowiadajàca si´ za opcjonalnym systemem i to w najbardziej liberalnej wersji tzw.
„opt in”, to znaczy, ˝e zasady te obowiàzywa∏yby tylko na mocy decyzji stron umowy. Trzeba zarazem wyraziç wàtpliwoÊç, czy obecnie obowiàzujàce przepisu UE
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dajà kompetencj´ jej organom do wià˝àcego regulowania ca∏ej problematyki stosunków obligacyjnych w paƒstwach cz∏onkowskich, si´gajàce niekiedy tak˝e
do dziedziny praw rzeczowych.
Nie nale˝y wszak˝e rezygnowaç z akceptowanego na ogó∏ dà˝enia do przybli˝ania lub unifikowania regu∏ rzàdzàcych prawem zobowiàzaƒ w paƒstwach
cz∏onkowskich i to wedle wzorców opracowanych pod auspicjami UE. Jednak˝e
realizacja tego zamiaru nie mo˝e zagra˝aç spójnoÊci polskiego systemu prawa
cywilnego. Wydaje si´, ˝e najlepiej cel ten mo˝na osiàgnàç przez w∏àczenie do polskiego przysz∏ego kodeksu cywilnego przepisów odpowiadajàcych wspomnianym wzorcom UE.
Natomiast zg∏aszany niekiedy w literaturze postulat utworzenia wspólnego
europejskiego kodeksu cywilnego – od czego Komisja si´ od˝egnuje – nie jest realny w dajàcej si´ przewidzieç przysz∏oÊci.
Przedstawione w naszej Zielonej Ksi´dze propozycje odnoszàce si´ do przysz∏ego polskiego kodeksu cywilnego sà przedmiotem dyskusji publicznej prowadzonej nie tylko w publikacjach ale i w bezpoÊrednich spotkaniach w szerokim gronie prawników. Bioràc pod uwag´ ich wyniki oraz bacznie obserwujàc prace UE
– zw∏aszcza jej Komisji – nad ujednoliceniem prawa, polska Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przystàpi∏a w swych zespo∏ach problemowych do prac
nad przygotowaniem tekstu projektowanego kodeksu cywilnego. Projektowane
fragmenty kodeksu b´dà publikowane w Internecie i na ∏amach czasopism – tak
aby by∏y dost´pne dla krytyki naukowej zanim jeszcze powstanie projekt ca∏ego
kodeksu, co zamierzamy zrealizowaç w 2010 roku.
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„S´dzia rodzinny jest jak okulista, który musi wykonaç precyzyjny zabieg przy pomocy no˝yczek i pilnika do paznokci, bo niczego innego nie ma, a zabieg wykonaç trzeba.
Materia, którà zajmujà si´ s´dziowie rodzinni – majsterkowanie w ludzkim ˝yciu – w tak
osobistej sferze, jest bardzo trudne. Skazani jesteÊmy na to, co ludzie chcà nam powiedzieç lub na to, co nam wychodzi z mniej lub bardziej starannie wykonanej opinii
fachowców – pedagoga, psychologa. I na tej podstawie musimy zdecydowaç. Zawsze
mam takà ÊwiadomoÊç, ˝e decyduj´ êle, ale ˝e musz´ wybraç to z∏o najmniejsze.”
Fragment wywiadu przeprowadzony przez
Magdalen´ Arczewskà z s´dzià wizytatorem
ds. rodzinnych i nieletnich (wywiad z SO 4)
w lutym 2007 r.

Magdalena Arczewska

Spo∏eczne role s´dziów rodzinnych
– wyniki badaƒ w∏asnych
Za∏o˝enia metodologiczne badaƒ
1. Przedmiot badaƒ
Przedmiotem badaƒ by∏o zbadanie procesu kszta∏towania roli spo∏ecznej s´dziego rodzinnego. Rola spo∏eczna jest jednym z kluczowych poj´ç teorii socjologicznej. Odzwierciedla spo∏eczne oczekiwania przypisane poszczególnym statusom lub
pozycjom spo∏ecznym. Rozwa˝ania na temat roli spotyka si´ w dorobku przedstawicieli ró˝nych orientacji teoretycznych. Teoria ról spo∏ecznych stanowi najlepiej
opracowany fragment systematycznej socjologii Floriana Znanieckiego. Dokonana przez niego analiza stanowi∏a punkt wyjÊcia projektowania badaƒ w∏asnych.
W uj´ciu Znanieckiego rola spo∏eczna jest rozumiana jako dynamiczny wzór pochodzàcy ze Êrodowiska otaczajàcego jednostk´, uwarunkowany przez system
normatywnych stosunków wyst´pujàcych na linii jednostka – Êrodowisko spo∏eczne. Wzór ten jest szkieletem na podstawie którego jednostka buduje swojà indywidualnà rol´, w oparciu o dà˝noÊci osobotwórcze. Oznacza to, ˝e z jednej strony rola spo∏eczna jako pewien zewn´trzny wzór kszta∏tuje jednostk´, a z drugiej strony,
cechy i predyspozycje psychiczne w jakie wyposa˝ona jest jednostka, wp∏ywajà
na pe∏nionà przez nià rol´. To sprz´˝enie wyst´pujàce mi´dzy osobnikiem a powierzonà mu rolà, przesàdza o zindywidualizowanym charakterze ka˝dej osoby spo-
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∏ecznej. Dlatego, podejmujàc si´ analizy ról spo∏ecznych s´dziów rodzinnych, nale˝a∏o zbadaç, jak oni sami je definiujà oraz jaka jest ich opinia na temat zadanych
im ról. Trzeba przy tym pami´taç o szczególnej pozycji s´dziów rodzinnych. Orzekajà oni o problemach, daleko wykraczajàcych poza ramy prawe, ingerujà w sprawy dotyczàce ˝ycia rodzinnego, a wydawane przez nich orzeczenia cz´stokroç dotyczà losu dzieci – osób, które nie mogà same o sobie decydowaç. Punktem wyjÊcia dla podj´tych badaƒ empirycznych sà wnioski wynikajàce z przeprowadzonej
analizy teoretycznej. Pozwoli∏a ona na stworzenie katalogu ról spo∏ecznych, które
s´dziowie rodzinni powinni pe∏niç w Êwietle obowiàzujàcych przepisów. Na jej podstawie podj´to równie˝ wst´pnà prób´ ustalenia, jak role te sà realizowane w praktyce. Analiza teoretyczna zosta∏a przeprowadzona w oparciu o dost´pnà literatur´
przedmiotu, akty prawne oraz wtórnà analiz´ informacji ju˝ zebranych i opracowanych w toku badaƒ przeprowadzonych w Polsce w latach 1978-2005. Wypada
przy tym podkreÊliç, ˝e ˝aden z dotychczas realizowanych projektów badawczych
nie dotyczy∏ wy∏àcznie zagadnienia roli spo∏ecznej s´dziego rodzinnego.
Przed przystàpieniem do badaƒ w∏asnych, dotychczas zgromadzony materia∏ – zarówno teoretyczny jak i empiryczny, potraktowano jako materia∏ wst´pny, pozwalajàcy na poszukiwanie obszarów badawczych oraz postawienie pytaƒ badawczych
weryfikowanych w toku badaƒ w∏asnych. Zebrany dotàd materia∏ êród∏owy umo˝liwi∏ przyj´cie okreÊlonych za∏o˝eƒ i formu∏owanie czàstkowych wniosków
przed przystàpieniem do w∏asnych badaƒ terenowych. Trzeba dodaç, ˝e ró˝norodny materia∏ badawczy, b´dàcy podstawà analizy teoretycznej spe∏nia∏ za∏o˝enia zasady triangulacji êróde∏ danych, pozwalajàcej na formu∏owanie wiarygodnych
wniosków, a która polega na spojrzeniu na badany problem z kilku punktów widzenia. N. Denzin wyró˝ni∏ cztery typy triangulacji: triangulacj´ danych, czyli u˝ycie danych z ró˝norodnych êróde∏, triangulacj´ badacza, zwiàzanà z wprowadzeniem
do badaƒ wielu obserwatorów lub kontrolerów badaƒ i wniosków, triangulacj´ teoretycznà, polegajàcà na u˝yciu wielu perspektyw teoretycznych do zinterpretowania pojedynczego zestawu danych oraz triangulacj´ metodologicznà wià˝àcà si´
z u˝yciem wielu metod dla zbadania pojedynczego problemu1. Zró˝nicowanie projektów badawczych, z których dorobku korzystano podczas analizy teoretycznej,
spe∏nia za∏o˝enia zasady triangulacji w odniesieniu do wszystkich jej typów.
2. Za∏o˝enia badawcze
Wnioski, które sformu∏owano na podstawie analizy teoretycznej pozwala∏y
na sformu∏owanie odpowiedzi na dwa istotne pytania:
Jakie role sà przypisywane s´dziom rodzinnym?,
Jakie role s´dziowie rodzinni pe∏nià?
1

K. Konecki: Studia z metodologii badaƒ jakoÊciowych. Teoria ugruntowana, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2000, s. 86.
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Obowiàzujàce przepisy kszta∏tujà role s´dziego rodzinnego kontrolera, koordynatora oraz eksperta. Na etapie tworzenia sàdownictwa rodzinnego w Polsce
zak∏adano ponadto, ˝e s´dzia rodzinny b´dzie pe∏ni∏ tak˝e rol´ mediatora, jednak nie znajduje to odzwierciedlenia w przepisach. Mimo postulatów formu∏owanych w literaturze z koƒca lat siedemdziesiàtych i osiemdziesiàtych, s´dzia rodzinny nie jest tak˝e partnerem rodziny w rozwiàzywaniu jej problemów. Badania
wskazujà, ˝e choç wynika to z przepisów, s´dzia rodzinny nie pe∏ni roli koordynatora systemu pomocy dziecku i rodzinie. Stanowi to powa˝ny i dotychczas nierozwiàzany problem. D∏ugoletni system kszta∏cenia nie przygotowuje s´dziego
do pe∏nienia roli eksperta, jednak problematyka powierzona jego kompetencji
pe∏nienie tej roli wymusza.
3. Cel badaƒ
Koncepcja badaƒ to ogó∏ ustaleƒ dotyczàcych celu i g∏ównych ogniw procesu
badaƒ, ∏àcznie z ustaleniami odnoÊnie sposobu wykorzystania wyników. Mo˝e
mieç ona postaç zarówno twierdzeƒ empirycznych, dyrektyw jak i pytaƒ2. W odniesieniu do koncepcji badaƒ dotyczàcych spo∏ecznych ról s´dziów rodzinnych, nale˝y zaznaczyç, i˝ oparto jà na nast´pujàcych pytaniach badawczych:
Jakie role spo∏eczne s´dziowie rodzinni realizujà?,
Jaka jest opinia s´dziów rodzinnych na temat zadanych im ról?
Celem badaƒ by∏a wi´c analiza procesu kszta∏towania roli spo∏ecznej s´dziego
rodzinnego oraz analiza opinii s´dziów rodzinnych na temat zadanych im ról spo∏ecznych. Wa˝nym elementem procesu badawczego by∏o zweryfikowanie opinii
s´dziów na temat problemów uprzednio zidentyfikowanych w wyniku przeprowadzonej analizy teoretycznej. Kwestie te dotyczà awansu zawodowego i presti˝u,
pozaprawnych kwalifikacji s´dziów rodzinnych oraz relacji sàdu rodzinnego z instytucjami pomocy spo∏ecznej.
4. Uzasadnienie podj´cia problemu badawczego
W socjologii problematyka ról spo∏ecznych s´dziów rodzinnych nie by∏a dotychczas przedmiotem badaƒ. Literatura przedmiotu dotyczàca poruszonego zagadnienia nie jest obszerna i dotyczy najcz´Êciej wàtków ÊciÊle prawnych. Podj´cie tej tematyki na gruncie socjologii jest wa˝ne ze wzgl´du na zmiany spo∏eczne, prawne i instytucjonalne, które nast´pujà w systemie opieki zast´pczej
nad dzieckiem. Trzeba zaznaczyç, ˝e badania w∏asne dotyczy∏y innych zagadnieƒ ni˝ kwestie diagnozowane dotychczas i odnosi∏y si´ do roli spo∏ecznej pe∏nionej przez s´dziego rodzinnego. Wyniki badaƒ w∏asnych oraz sformu∏owane
2

K. Lutyƒska: Wywiad kwestionariuszowy. Przygotowanie i sprawdzenie narz´dzia badawczego, Zak∏ad
Narodowy im. Ossoliƒskich, Wroc∏aw 1984, s. 13.
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na ich podstawie rekomendacje, mogà zostaç wykorzystane w przygotowaniu
reformy systemu sàdownictwa rodzinnego oraz zmian dotyczàcych kszta∏cenia
s´dziów rodzinnych.
Badania zrealizowane zosta∏y w okresie od stycznia do kwietnia 2007 roku.
W ich toku przeprowadzono ∏àcznie 40 wywiadów pog∏´bionych, z czego 34 wywiady przeprowadzono z s´dziami rodzinnymi, w tym: 26 z s´dziami sàdów rejonowych, którzy orzekajà w wydzia∏ach rodzinnych i nieletnich oraz 8 wywiadów
z s´dziami sàdów okr´gowych, orzekajàcymi w wydzia∏ach cywilnych, cywilnych
– rodzinnych odwo∏awczych lub rodzinnych odwo∏awczych. Dwóch badanych s´dziów okr´gowych pe∏ni∏o rol´ wizytatora ds. rodzinnych i nieletnich. Badani s´dziowie orzekali w 24 ró˝nych sàdach, w 15 miastach w ca∏ej Polsce. Warto zaznaczyç, ˝e poniewa˝ Êrodowisko s´dziów rodzinnych jest sfeminizowane, wÊród badanych 34 s´dziów, byli jedynie dwaj m´˝czyêni.
Dobór s´dziów rodzinnych do badaƒ mia∏ charakter celowy, a kryterium doboru stanowi∏ sta˝ pracy s´dziego w wydziale rodzinnym i nieletnich. Wybór ten zosta∏ podyktowany przekonaniem, ˝e sta˝ pracy jest decydujàcym czynnikiem, który wp∏ywa na opinie s´dziów rodzinnych na temat zadanych im ról spo∏ecznych
oraz problemów dotyczàcych sàdownictwa rodzinnego (awans zawodowy, system
kszta∏cenia s´dziów rodzinnych, relacje sàdu rodzinnego z instytucjami pomocy
spo∏ecznej). Wypada podkreÊliç, ˝e struktura sàdownictwa rodzinnego oraz jego
w∏aÊciwoÊç jest jednolita w skali kraju, dlatego inne czynniki demograficzne, spo∏eczne i ekonomiczne majà w tym przypadku charakter zmiennych niezale˝nych.
Dodatkowych 6 wywiadów przeprowadzono z ekspertami, którzy znajà problematyk´ sàdownictwa rodzinnego. Wywiadów eksperckich udzielili: dr hab. prof. US
Marek Andrzejewski, dr hab. prof. UW El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska, prof. dr hab.
Marek Safjan, prof. dr hab. Adam Strzembosz, s´dzia SN w stanie spoczynku Maria Teresa Romer oraz prof. dr hab. Feliks Zedler. Celem tych wywiadów by∏o poznanie poglàdów uznanych i opiniotwórczych przedstawicieli Êrodowiska prawniczego na temat ról spo∏ecznych zadanych s´dziom rodzinnym oraz problemów dotyczàcych sàdownictwa rodzinnego. Eksperci proszeni byli tak˝e o komentowanie
czàstkowych wniosków z badaƒ. Opinie ekspertów zosta∏y wykorzystane w treÊci
raportu z badaƒ –stanowi∏y one istotny materia∏ s∏u˝àcy formu∏owaniu wniosków
i rekomendacji. Wszystkie wywiady eksperckie zosta∏y autoryzowane.

Wnioski z analizy badaƒ jakoÊciowych
Analiza wyników badaƒ przedstawia szeroki zakres roli s´dziego rodzinnego
oraz pozwala na sformu∏owanie odpowiedzi na postawione – wy˝ej wymienione
pytania badawcze.
Co istotne, badania zweryfikowa∏y opinie s´dziów na temat kwestii ich awansu
zawodowego, systemu kszta∏cenia ze szczególnym uwzgl´dnieniem kwalifikacji
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pozaprawnych oraz relacji sàdu rodzinnego z instytucjami pomocy spo∏ecznej.
Wnioski z analizy badaƒ w∏asnych sformu∏owano w oparciu o opinie s´dziów rodzinnych oraz ekspertów.
1. Definiowanie roli s´dziego rodzinnego
Respondenci udzielali spójnych odpowiedzi na pytanie, kim jest s´dzia rodzinny, a sta˝ pracy nie by∏ tu czynnikiem jednoznacznie ró˝nicujàcym. Badani
definiowali rol´ s´dziego na dwa sposoby – wymieniali katalog spraw pozostajàcych w kompetencji s´dziego rodzinnego, bàdê wskazywali na jej aspekt aksjologiczny, wynikajàcy ze szczególnego charakteru. Zdaniem respondentów wynika to z faktu, i˝ s´dzia rodzinny zajmuje si´ bardzo trudnymi, a cz´sto nawet dramatycznymi sprawami dotyczàcymi losów dzieci i rodziny. Jego praca wymaga
nie tylko literalnego stosowania prawa, ale te˝ ogromnej wiedzy ˝yciowej i doÊwiadczenia zawodowego oraz zaanga˝owania. Badani podkreÊlali, ˝e merytoryczne przygotowanie nie wystarcza do bycia s´dzià rodzinnym. S´dzia ten
powinien mieç bowiem nie tylko rozleg∏à wiedz´ prawniczà, ale tak˝e psychologicznà i pedagogicznà. Respondenci wskazywali te˝ na znaczenie wyczucia i odpowiednich predyspozycji. Tak˝e eksperci wyra˝ali w tej kwestii zbie˝ne opinie.
Zdaniem Marka Safjana, s´dzia rodzinny: „(…) nie mo˝e na pewno dzia∏aç
w sposób rutynowy, musi przejawiaç okreÊlonà wra˝liwoÊç. Wa˝na jest tak˝e wiedza, która uzupe∏nia znajomoÊç prawa o elementy psychologii, pedagogiki,
socjologii. Ten motyw towarzyszy∏ przecie˝ powo∏aniu sàdów rodzinnych.(…) To
si´ robi z zaci´ciem i wra˝liwoÊcià, albo tego si´ w ogóle nie robi. Bo robienie
tego w sposób formalny b´dzie przynosi∏o efekty gorsze, ni˝ gdyby nic si´ nie robi∏o.” W opinii Feliksa Zedlera: „S´dzia rodzinny nie tylko powinien doskonale
znaç prawo, ale powinien mieç g∏´bokie przygotowanie socjologiczne, psychologiczne, seksuologiczne, szerzej spoglàdaç na rodzin´, bo rola s´dziego rodzinnego nie polega tylko na stosowaniu prawa w tym tradycyjnym tego s∏owa znaczeniu.” Zdaniem Adama Strzembosza: „S´dziowie rodzinni to powinna byç elita,
ludzie dwu zawodowi, którzy sà prawnikami, ale muszà mieç odpowiednie przygotowanie socjopedagogiczne.”
Za istotny element roli respondenci uznawali powo∏anie do zawodu. Mimo, ˝e
praktycznie wszyscy badani zadeklarowali, ˝e o ich pracy w wydziale rodzinnym
zadecydowa∏ przypadek, podkreÊlili jednoczeÊnie, ˝e powo∏anie jest niezb´dne
do orzekania w sprawach rodzinnych. Co ciekawe, respondenci, którzy poczàtkowo nie byli zadowoleni z przydzia∏u do wydzia∏u rodzinnego, przyznawali, ˝e z biegiem lat polubili swojà prac´ i gdyby obecnie mieli dokonaç wyboru, Êwiadomie
zdecydowaliby si´ na orzekanie w wydziale rodzinnym. S´dziowie podkreÊlali, ˝e
praca w wydziale rodzinnym obcià˝a psychicznie. Wymaga to od s´dziego stabilnoÊci emocjonalnej i wypracowania dystansu, niezb´dnego do normalnego funk-
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cjonowania wobec nat∏oku ludzkich dramatów, z którymi styka si´ na co dzieƒ. Co
zrozumia∏e, problem obcià˝enia psychicznego nie pojawia∏ si´ tak cz´sto w wypowiedziach m∏odych s´dziów.
O znaczeniu wyczucia i wyjàtkowej wra˝liwoÊci, którà mo˝na nazwaç powo∏aniem mówili tak˝e eksperci. Zdaniem Marii Teresy Romer: „(…) byç s´dzià oznacza
mieç powo∏anie do pe∏nienia tej najbardziej odpowiedzialnej w spo∏eczeƒstwie
funkcji. Dlatego nie lubi´ sprowadzania roli s´dziego do wykonywania zawodu. Takie okreÊlenie nie oddaje istoty roli s´dziego i jego pozycji spo∏ecznej. S´dzià nie
przestaje si´ byç po zdj´ciu togi, bycie s´dzià oznacza nie tylko rozstrzyganie
spraw i wszystkie z tym zwiàzane obowiàzki, oznacza to okreÊlony sposób zachowania, post´powania tak˝e w ˝yciu prywatnym (…)”. Tak˝e Adam Strzembosz podkreÊli∏ w toku wywiadu, ˝e powo∏anie jest potrzebne do wykonywania zawodu s´dziego rodzinnego. Wskaza∏ te˝ na zainteresowanie problemami rodzinny, zaanga˝owanie oraz wysoki poziom moralny i intelektualny. Z kolei w opinii Marka Andrzejewskiego, powo∏anie nie jest konieczne. Jego zdaniem od s´dziego rodzinnego
nale˝y oczekiwaç wy∏àcznie tego, aby by∏ dobrym prawnikiem, posiadajàcym
umiej´tnoÊç korzystania z wiedzy ekspertów oraz: „(…) pu∏ap wiedzy i pokory, który pozwoli mu uznaç swà niekompetencj´ w kwestiach pozaprawnych.”
Autodefiniujàc rol´, respondenci uwzgl´dniali wszystkie jej elementy jednak
ich odpowiedzi wskazywa∏y na jaêƒ spo∏ecznà jako dominant´. TreÊç jaêni zale˝y
w znacznym stopniu od poglàdów innych na temat jednostki, co w przypadku s´dziów rodzinnych ma niebagatelne znaczenie. Otó˝ badani zgodnie twierdzili, ˝e
uznawani sà za „boczny tor” systemu sàdownictwa oraz ˝e nie cieszà si´ uznaniem innych s´dziów. W opinii respondentów panuje powszechne przekonanie, ˝e
w sàdach rodzinnych orzekajà s´dziowie, którzy nie poradziliby sobie w wydzia∏ach cywilnych czy karnych. Respondenci podkreÊlali, ˝e w Êrodowisku krà˝y opinia, zgodnie z którà w sàdach rodzinnych rozpatrywane sà jedynie proste
pod wzgl´dem merytorycznym sprawy, a pracy jest zdecydowanie mniej ni˝ w innych wydzia∏ach. Badani podkreÊlali, ˝e w Êrodowisku s´dziowskim uwa˝a si´, ˝e
do pracy w sàdach rodzinnych nie jest potrzebne ani dobre prawnicze przygotowanie, ani rozleg∏a wiedza. Zjawisko deprecjonowania s´dziów rodzinnych znane
jest tak˝e ekspertom: „Panuje dosyç powszechnie znana mi opinia, ˝e wydzia∏ rodzinny jest jednym z nisko usytuowanych w hierarchii wa˝noÊci wÊród innych wydzia∏ów sàdu rejonowego. Opinii tej nie weryfikowa∏am. PoÊrednio potwierdza jej
zasadnoÊç znana praktyka, ˝e aplikant, który zdaje egzamin s´dziowski z wynikiem bardzo dobrym ma pewne szanse na orzekanie w wydziale cywilnym (aktualnie, jak si´ wydaje, najbardziej atrakcyjnym dla przysz∏ego s´dziego) i spore
szanse na wydzia∏ karny. Natomiast im ni˝szy jest wynik egzaminu s´dziowskiego, tym wi´ksze prawdopodobieƒstwo, ˝e b´dzie mia∏ do wyboru wydzia∏ rodziny,
(…) Jest to równie˝, niestety, wyrazem dosyç powszechnego przeÊwiadczenia
(tak˝e w sàdownictwie), ˝e ˝eby uprawiaç prawo rodzinne niekoniecznie trzeba
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mieç wysokie kwalifikacje. Przyjmuje si´, ˝e problematyka prawnorodzinna jest ∏atwa, poprzeczka wiedzy jest ustawiona nisko, a na prawie rodzinnym wszyscy si´
znajà.” [El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska].
Tak komentowa∏ to Marek Safjan: „(…) to jest po prostu niemàdry przesàd
i szkodliwy stereotyp. (…) Jest to sàd, w którym materia prawna rzeczywiÊcie wydaje si´ nieskomplikowana (co jednak nie ca∏kiem jest prawdziwe), bardziej skomplikowana jest materia ˝yciowa i praktyczna. Predyspozycje muszà byç inne, nie
lepsze, ale inne.”
Odnoszàc si´ do kwestii uznania spo∏ecznego, badani s´dziowie oraz eksperci
zasadniczo zgodnie twierdzili, ˝e s´dzia, bez wzgl´du na to, w którym wydziale
pracuje, wzbudza respekt i cieszy si´ presti˝em. S´dziowie wskazywali jednak
na zmiany nastawienia spo∏ecznego w stosunku do wykonywanego przez nich zawodu. Ich zdaniem, wynika to przede wszystkim z obrazu s´dziego jaki kreowany
jest przez media. Respondenci podkreÊlali te˝, ˝e wymiarowi sprawiedliwoÊci nie
s∏u˝à liczne wypowiedzi polityków na temat konkretnych spraw sàdowych, co
w konsekwencji prowadzi do ich upolitycznienia. Podobnà opini´ wyrazi∏a Maria
Teresa Romer: „(…) na sali sàdowej s´dzia zostawia tylko tog´ i nigdy nie przestaje byç s´dzià, (…) ocena spo∏eczna s´dziów zale˝y od wielu czynników. Sk∏adajà
si´ na nie ró˝ne elementy, a wÊród. nich nieprzemyÊlana i nie zawsze s∏uszna krytyka ze strony prasy czy polityków.”
2. Spo∏eczne role s´dziów rodzinnych
W toku badaƒ zweryfikowano poglàdy s´dziów na temat ról spo∏ecznych jakie
sà im przypisane. Pozwoli∏o to na uzyskanie odpowiedzi, które z przypisywanych
ról sà przez s´dziów rodzinnych rzeczywiÊcie realizowane. Pytania stawiane respondentom dotyczy∏y ról koordynatora, kontrolera, mediatora, eksperta oraz partnera rodziny w zakresie rozwiàzywania jej problemów.
Prawo nak∏ada na s´dziego rodzinnego obowiàzek wspó∏dzia∏ania z organami,
instytucjami i organizacjami spo∏ecznymi zajmujàcymi si´ na danym terenie problematykà rodziny, dzieci i m∏odzie˝y, sprawami oÊwiaty i wychowania oraz zdrowia.
Wszyscy badani s´dziowie spójnie okreÊlali najbli˝szy kràg wspó∏pracy, wskazujàc
na instytucje, które biorà udzia∏ w niesieniu pomocy dziecku i rodzinie. Szczególny
nacisk respondenci k∏adli na znaczenie roli kuratora rodzinnego, który dostarcza
s´dziemu informacji niezb´dnych w procesie decyzyjnym. Co istotne, s´dziowie
zdecydowanie niekorzystnie ocenili poziom wspó∏pracy z instytucjami pomocy
spo∏ecznej. Wskazywali na brak kompetencji pracowników Powiatowych Centrów
Pomocy Rodzinie oraz krytycznie wypowiadali si´ na temat szerokich uprawnieƒ
przys∏ugujàcych dyrektorom PCPR-ów. Kadrze zatrudnionej w tych strukturach zarzucali brak profesjonalizmu, biernoÊç, formalizm oraz nierzadko – podwa˝anie
orzeczeƒ sàdu.
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W odniesieniu do pe∏nienia przez s´dziego rodzinnego roli koordynatora systemu pomocy rodzinie, s´dziowie nie prezentowali w badaniach spójnego stanowiska. Wi´kszoÊç respondentów uzna∏a, ˝e s´dzia nie powinien pe∏niç tej roli. Badani o krótkim sta˝u pracy ˝ywili przekonanie, ˝e rola s´dziego ogranicza si´ wy∏àcznie do wydania orzeczenia. Na podstawie opinii tych respondentów rysuje si´
obraz biernej i zachowawczej postawy s´dziego. Respondenci wskazywali na instytucje pomocy spo∏ecznej jako na podmioty odpowiedzialne za ewentualnà koordynacj´ wspó∏pracy. Kilku badanych wyrazi∏o opini´, ˝e koordynatorem systemu pomocy dziecku i rodzinie jest kurator. Pojawia∏y si´ tak˝e wypowiedzi, z których wynika∏o, ˝e jest to zb´dny zabieg, poniewa˝ dla sprawnego funkcjonowania
systemu wystarczy, by ka˝dy z podmiotów wykonywa∏ przypisane mu zadania.
Jedynie kilku respondentów wyrazi∏o poglàd, ˝e s´dzia pe∏ni rol´ koordynatora,
wskazujàc przy tym na p∏ynàce z tego korzyÊci dla podsàdnych. Takie opinie wyra˝ali s´dziowie doÊwiadczeni.
Opinie wi´kszoÊci badanych s´dziów potwierdzili eksperci. Ich stanowiska ilustrujà nast´pujàce cytaty: „(…) koordynacjà powinien zajmowaç si´ ktoÊ z ramienia sàdu, ale niekoniecznie s´dzia. S´dzia, który ma byç jednoczeÊnie koordynatorem, administratorem czy menad˝erem nie b´dzie mia∏ czasu na to, czym s´dzia
powinien si´ przede wszystkim zajmowaç – rozstrzyganiem sprawy z wnikliwym
podejÊciem do problemów, które sà pierwszorz´dnej wagi.” [Marek Safjan],
„S´dzia na podstawie wiedzy i mo˝liwoÊci (…) ostatecznie wybiera sposób post´powania, bo koordynowaç wspó∏prac´ to powinien raczej kurator. Koordynacja jest
jednak rolà, która powinna stale byç pe∏niona i tu bym myÊla∏ raczej o kuratorze zawodowym czy spo∏ecznym, (…)” [Adam Strzembosz], „Przy takim obcià˝eniu funkcjà orzeczniczà, jakà s´dziowie majà w tej chwili, myÊl´, ˝e to jest nierealistyczne
podejÊcie, bo s´dzia nie dysponuje wystarczajàcym czasem. Dobre koordynowanie zak∏ada liczne i dosyç cz´ste kontakty z tymi podmiotami, z którymi si´ wspó∏pracuje.” [El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska]
Badania pokaza∏y, ˝e s´dziowie czujà si´ kontrolerami procesu pomocy dziecku i rodzinie. Ich opinie na ten temat pokrywajà si´ z dyspozycjà wynikajàcà z przepisów. Co wa˝ne, sta˝ pracy nie ró˝nicuje poglàdów s´dziów w tej kwestii. Opinie
s´dziów w tej kwestii podzielili eksperci za wyjàtkiem Marii Teresy Romer, która rol´ t´ przypisa∏a kuratorom. Znaczenie uprawnieƒ kontrolnych kuratora podkreÊli∏
te˝ Marek Andrzejewski. Eksperci postulowali wzmocnienie uprawnieƒ kontrolnych
s´dziego. Tak uj´∏a to El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska: „(…) jednà z istotnych ról s´dziego rodzinnego, która nale˝y do istoty jego obowiàzków, jest systematyczne
sprawdzanie sytuacji w rodzinie, w szczególnoÊci z ma∏oletnimi dzieçmi, której problemy s´dzia pozna∏ rozpatrujàc ju˝ jakàÊ spraw´ nale˝àcà do w∏aÊciwoÊci sàdu
rodzinnego. Sàd rodzinny powinien – w mojej ocenie, jeszcze bardziej kontrolowaç, jeszcze cz´Êciej ni˝ obecnie sprawdzaç jak wyglàda sytuacja, np. jeÊli orzek∏
o ograniczeniu w∏adzy rodzicielskiej, niezale˝nie od Êrodka ograniczenia.”
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Odr´bnym problemem, o którym mówili badani s´dziowie, jest towarzyszàce
ich pracy poczucie bezradnoÊci, które wynika z niewykonywania orzeczeƒ z przyczyn, na które nie majà wp∏ywu. W opinii Adama Strzembosza, problem ten towarzyszy sàdownictwu rodzinnemu od chwili jego powstania: „(…) to, co by∏o
zawsze zabójcze w sàdach dla nieletnich i sàdach rodzinnych, to by∏o poczucie
nieskutecznoÊci.”
Badani s´dziowie w spójny sposób definiowali czym jest mediacyjna dzia∏alnoÊç sàdu rodzinnego. W kwestii pe∏nienia przez s´dziego rodzinnego roli mediatora, respondenci nie osiàgn´li zgodnoÊci. Byç mo˝e wynika z to faktu, i˝ z jednej
strony przepisy zabraniajà s´dziemu by rol´ t´ pe∏ni∏, a z drugiej nak∏adajà na niego dyspozycj´ nak∏aniania stron do zawarcia ugody na ka˝dym etapie post´powania, co mo˝e byç rozumiane jako mediacja. Wi´kszoÊç badanych s´dziów korzystnie oceni∏a wprowadzenie z koƒcem 2005 roku do polskiego porzàdku prawnego
instytucji mediacji zawodowej. Zdaniem s´dziów, jest to bardzo wa˝ny element
prowadzenia post´powania w wielu sprawach rodzinnych, który mo˝e przynosiç
wymierne efekty. Respondenci podkreÊlali, ˝e w toku kszta∏cenia nie byli przygotowywani do prowadzenia mediacji, a skutecznoÊç w tym zakresie zale˝y wy∏àcznie
od doÊwiadczenia i osobistych predyspozycji oraz zdolnoÊci s´dziego. Sta˝ pracy
nie ró˝nicowa∏ poglàdów badanych s´dziów na powy˝szy temat.
Tak˝e eksperci nie osiàgn´li zgodnoÊci w odniesieniu do pe∏nienia przez s´dziego rodzinnego roli mediatora, rozró˝niajàc mediacj´ zawodowà od „potocznej”. Tak uj´∏a to Maria Teresa Romer, która podkreÊli∏a, ˝e mediacja w sprawach
rodzinnych jest najstarszà formà mediacji w naszym systemie prawnym: „Mediator
jest mediatorem, s´dzia pozostaje s´dzià, ale czym˝e innym jak nie próbà mediacji jest to, co s´dzia rodzinny robi w sprawach alimentacyjnych, sprawach o kontakty, w sprawach rozwodowych? Namawianie do ugody, mimo ˝e s´dzia nie jest
mediatorem i nim byç nie mo˝e, sprowadza si´ do osiàgni´cia efektu podobnego
do mediacji – do porozumienia i wzajemnych ust´pstw.” Zdaniem El˝biety Holewiƒskiej-¸apiƒskiej, ta niekonsekwencja w stosowaniu poj´cia mediacja oraz wynikajàca z tego niezgodnoÊç w odniesieniu do pe∏nienia przez s´dziego rodzinnego roli mediatora, ma swoje êród∏o w nieugruntowanym jeszcze w ÊwiadomoÊci s´dziów
znaczeniu terminu „mediacja”. Eksperci podkreÊlili zgodnie mo˝liwoÊci jakie niesie
mediacja: „Zaleca∏bym zawsze s´dziom, a zw∏aszcza s´dziom rodzinnym, ˝eby
dostrzegali mediacj´, jako dost´pnà metod´ za∏atwienia sprawy. Mediacja prowadzona w warunkach nieformalnych, kameralnych i takich z mniejszym dystansem
daje fantastyczne mo˝liwoÊci.” [Marek Safjan].
Wi´kszoÊç badanych s´dziów wyrazi∏a opini´, ˝e s´dzia rodzinny w toku post´powania pe∏ni rol´ eksperta. Respondenci o d∏ugoletnim sta˝u podkreÊlali, ˝e decyzje, które s´dzia rodzinny musi podejmowaç, wymagajà od niego doÊwiadczania oraz rozleg∏ej wiedzy – tak˝e pozaprawnej. Wi´kszoÊç badanych ogranicza∏a
eksperckà rol´ s´dziego do znajomoÊci prawa rodzinnego oraz umiej´tnoÊci oce-
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ny materia∏u dowodowego. Co ciekawe, respondenci którzy wyrazili poglàd, ˝e s´dzia rodzinny nie pe∏ni roli eksperta i jednoczeÊnie zadeklarowali, ˝e sami takimi
ekspertami nie sà, cz´sto zaliczali si´ do osób doÊwiadczonych zawodowo. Ich poglàdy cechowa∏o poczucie pokory wobec pe∏nionej s∏u˝by s´dziowskiej i ÊwiadomoÊç, ˝e nie wiedzà wszystkiego.
Opinie ekspertów w tej kwestii by∏y podzielone. Zdaniem Adama Strzembosza
i Marka Andrzejewskiego s´dzia musi umieç podejmowaç decyzj´ i korzystaç
z wiedzy specjalistów, którzy sporzàdzajà dla niego opinie. El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska zauwa˝y∏a, ˝e: „By∏oby dobrze, gdyby s´dzia takim ekspertem by∏, ale zwa˝ywszy na ogrom wiedzy pozaprawnej, którà powinien posiàÊç, nie jest to wykonalne. Jestem przekonana, ˝e sà takie sfery, w których bardzo ambitny s´dzia rodzinny jest w stanie zdobyç tak wielkà wiedz´ pozaprawnà, ˝e mo˝e kontrolowaç
merytorycznie opini´ bieg∏ego.” S´dzia rodzinny pe∏ni rol´ eksperta w opinii Marka Safjana, Feliksa Zedlera oraz Marii Teresy Romer, która wyrazi∏a obaw´: „(…)
czy s´dziom rodzinnym zapewnia si´ taki poziom szkoleƒ, który umo˝liwia im wiedz´ odpowiednià do stawianych przed nimi zadaƒ, (…). Je˝eli s´dzia rodzinny nie
ma wiedzy specjalistycznej pozwalajàcej mu na bycie najwy˝szym bieg∏ym, to nie
z jego winy, ale dlatego, ˝e nie zapewnia mu si´ odpowiednich szkoleƒ. S´dzia rodzinny zostaje ekspertem w sprawach, które sàdzi, dzi´ki swojej ogólnej du˝ej wiedzy i temu co mu podpowiada s´dziowskie sumienie oraz poczucie odpowiedzialnoÊci za ludzkie losy.”
Co bardzo istotne, podobnie jak doÊwiadczeni s´dziowie, tak˝e eksperci wskazywali na znaczenie pokory w prawid∏owym wype∏nianiu roli s´dziego. Najpe∏niej
uj´∏a to Maria Teresa Romer: „(…) pokora przychodzi z up∏ywem czasu. Pokora
powinna byç od poczàtku i ona w niczym nie uw∏acza pozycji s´dziego, uw∏acza
jej natomiast nadmierna pewnoÊç siebie i arogancja. Dotyczy to wszelkiego rodzaju spraw, a spraw rodzinnych o tyle w sposób szczególny, ˝e sà one dla
uczestników post´powania niezwykle trudne. Gdy decydujà si´ na to, aby ze swoim problemem pójÊç do sàdu, to arogancja ze strony s´dziego jest czymÊ szczególnie niedopuszczalnym. (…) Ka˝dy s´dzia rodzinny musi mieç ÊwiadomoÊç,
˝e ma do czynienia z niezwykle wra˝liwymi dla ka˝dego uczestnika sprawami,
z materià nad wyraz delikatnà.(…) Arogancji s´dziego nie mo˝e usprawiedliwiç
nic, nigdy i w ˝adnej sprawie.”
Wi´kszoÊç badanych s´dziów wyrazi∏a opini´, i˝ s´dzia rodzinny nie pe∏ni roli
partnera rodziny w rozwiàzywaniu jej problemów. S´dziowie u˝ywali przy tym wielu argumentów, odwo∏ujàc si´ mi´dzy innymi do w∏adczych uprawnieƒ s´dziego
czy dystansu, jaki dzieli go od stron. Przy okazji tych rozwa˝aƒ, respondenci wskazywali na dwa istotne problemy: roszczeniowà postaw´ rodzin, których sprawy sà
przedmiotem post´powania oraz budzàcy kontrowersje kontakt ze stronami poza salà rozpraw. Wielu s´dziów wyrazi∏o poglàd, ˝e partnerem rodziny jest kurator,
poniewa˝ to on pracuje z rodzinà i ma z nià bezpoÊredni kontakt. Tylko kilku s´-
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dziów stwierdzi∏o, ˝e s´dzia rodzinny jest partnerem rodziny. Decyduje o tym charakter problemów jakie pozostajà w kompetencji sàdu rodzinnego, a tak˝e zmniejszony dystans mi´dzy s´dzià a stronami.
Opinie ekspertów potwierdzajà stanowisko wi´kszoÊci badanych s´dziów w tej
sprawie. Eksperci byli zgodni, i˝ pozycja s´dziego i powaga sprawowanej przez
niego funkcji utrudniajà partnerskà relacj´. Jedynie Marek Safjan wyrazi∏ opini´, i˝
w niektórych rodzajach spraw s´dzia jest partnerem rodziny. Ujà∏ to w nast´pujàcy
sposób: „S´dzia, który potrafi staç si´ partnerem, wczuç si´ w sytuacj´, nie jako
stojàcy na piedestale i podejmujàcy a priori decyzj´, wczuwajàcy si´ dobrze w sytuacje, mo˝e byç partnerem.”
3. Samoorganizacja Êrodowiska
Respondenci w podobny sposób uzasadniali potrzeb´ istnienia Stowarzyszenia
S´dziów Rodzinnych. PodkreÊlali, ˝e specyfika problemów z jakimi stykajà si´ s´dziowie w ramach swojej pracy, wymaga dyskusji, wymiany poglàdów i doÊwiadczeƒ. Respondenci t∏umaczyli te˝, ˝e podobne organizacje dzia∏ajà w wielu paƒstwach, a inspiracjà do za∏o˝enia polskiego Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych by∏a pr´˝na dzia∏alnoÊç mi´dzynarodowego stowarzyszenia, które ma swojà siedzib´ w Szwajcarii. Opinie s´dziów podzielili eksperci. Ich zdaniem, s´dziowie rodzinni majà przeÊwiadczenie, i˝ stanowià grup´ zawodowà o specyficznych problemach i potrzebach.
„¸àczy ich poczucie solidarnoÊci i potrzeba doskonalenia zawodowego” [E. H-¸]
Jednak najciekawszym elementem analizy dotyczàcej opinii respondentów
na ten temat by∏o zdiagnozowanie silnego poczucia „kompleksu s´dziego rodzinnego” wÊród badanych. Zdaniem badanych, Stowarzyszenie powsta∏o w zwiàzku
z towarzyszàcym s´dziom rodzinnym poczuciem kompleksu, którego êród∏em jest
zamkni´ta droga awansu zawodowego. Badani podkreÊlali, ˝e dzia∏alnoÊç Stowarzyszenia niweluje kompleks s´dziego rodzinnego i ma na celu udowodnienie innym s´dziom, ˝e s´dziowie rodzinni sà grupà zas∏ugujàca na uznanie i szacunek.
Jak stwierdzi∏a jedna z respondentek, kompleks s´dziego rodzinnego nie wynika
z rzeczywistego postrzegania s´dziów rodzinnych przez Êrodowisko s´dziowskie
jako gorszych czy mniej zdolnych. èród∏em tego zjawiska jest bowiem wewn´trzne przekonanie samych s´dziów rodzinnych.
Warto zwróciç uwag´ na opini´ ekspertów w tej kwestii. El˝bieta Holewiƒska ¸apiƒska oraz Feliks Zedler podobnie jak badani s´dziowie, jako êród∏o kompleksu s´dziego rodzinnego wskazali zamkni´tà drog´ awansu zawodowego: „(…) jest
to wina dwóch czynników: doboru osób na stanowiska s´dziów rodzinnych oraz
ich wynagrodzenia. (…) czynnikiem negatywnie wp∏ywajàcym na presti˝ s´dziego
rodzinnego jest czynnik finansowy. Obecnie s´dzia rodzinny jest skazany na do˝ywotnià pensj´ s´dziego rejonowego.” W opinii ekspertów poczucie kompleksu
wÊród s´dziów rodzinnych jest zjawiskiem niepokojàcym: „Nie jest rzeczà dobrà,
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je˝eli sami s´dziowie rodzinni majà takie wra˝enie. Trzeba zrobiç wszystko, aby
„kompleks s´dziego rodzinnego” zlikwidowaç jak najszybciej. S´dzia rodzinny to
nie jest to gorszy „gatunek s´dziego”. (…) skoro s´dziowie rodzinni majà takie odczucia to byç mo˝e coÊ tu jest na rzeczy i szkoda tylko, ˝e nie sygnalizowano tego
wczeÊniej.” [Maria Teresa Romer].
4. Awans zawodowy
Opinie respondentów na temat kwestii awansu zawodowego sà zgodne i jednoznaczne. Badani podkreÊlali, ˝e s´dziowie rodzinni nie majà zapewnionej mo˝liwoÊci
awansu, a ich kariera w sàdownictwie rodzinnym zazwyczaj koƒczy si´ na poziomie
sàdu rejonowego. Zdaniem respondentów problem ten jest przyczynà deprecjonowania zawodu s´dziego rodzinnego. Zamkni´ta Êcie˝ka kariery jest te˝ g∏ównym êród∏em frustracji i zdiagnozowanego w toku badaƒ „kompleksu s´dziego rodzinnego”.
Kilku badanych zauwa˝y∏o, ˝e bez wzgl´du na mo˝liwoÊci, nie chcieliby awansowaç,
poniewa˝ odpowiada im charakter pracy w sàdzie rodzinnym. PodkreÊlali, ˝e w pracy na poziomie sàdu okr´gowego przeszkadza∏by im ograniczony kontakt ze stronami. Dwoje respondentów orzekajàcych na poziomie sàdu okr´gowego wyrazi∏o opini´, ˝e problem awansu nie istnieje dla osób zdolnych i ambitnych.
Tak˝e eksperci byli zgodni w tej sprawie, choç zdaniem Marii Teresy Romer, droga awansu zawodowego s´dziów rodzinnych nie jest zamkni´ta, ale utrudniona.
W opinii Marka Safjana jest to kwestia praktyki awansów: „Nie widz´ powodu, aby
do wydzia∏u cywilnego drugiej instancji nie mia∏ awansowaç s´dzia rodzinny.” Pozostali eksperci jednoznacznie uznali, i˝ przebieg awansu w tej grupie zawodowej
jest zaburzony, co ma swoje konsekwencje przede wszystkim w postaci negatywnej selekcji do pracy w wydziale rodzinnym.
5. System kszta∏cenia s´dziów rodzinnych
Reasumujàc wypada podkreÊliç, ˝e s´dziowie prezentowali spójne opinie na temat systemu kszta∏cenia s´dziów rodzinnych. Zdaniem badanych praca w wydziale rodzinnym wymaga znajomoÊci psychologii i pedagogiki oraz doÊwiadczenia zawodowego i ˝yciowego. Badani wskazywali na dwa obszary, w których czujà si´
szczególnie niepewnie – obejmujà one problematyk´ uzale˝nieƒ oraz psychologi´
dzieci´cà. DoÊwiadczeni respondenci pytani o subiektywne poczucie przygotowania do pracy w sàdzie rodzinnym, gdy rozpoczynali swojà karier´ zawodowà, odpowiadali, ˝e czuli si´ zagubieni oraz mieli trudnoÊci z podejmowaniem decyzji.
Rozró˝niali przy tym przygotowanie merytoryczne od psychicznego. Z kolei m∏odzi
s´dziowie przekonywali, ˝e do orzekania w wydziale rodzinnym wystarcza jedynie
znajomoÊç przepisów. Ci respondenci od poczàtku czuli si´ przygotowani do orzekania, byli pewni siebie i zdecydowani.
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Tak˝e poglàdy i opinie by∏y zgodne w tej kwestii. Ich zdaniem pozaprawne
kszta∏cenie s´dziów rodzinnych to „klucz to dobrego wykonywania tego zawodu”
[E. Holewiƒska-¸apiƒska]. Eksperci podkreÊlali te˝, ˝e funkcjonujàcy obecnie system kszta∏cenia przysz∏ych s´dziów nie przewiduje zaj´ç z zakresu nauk spo∏ecznych, co wymaga zmiany. Odwo∏ywali si´ przy tym do tradycji funkcjonujàcego
w koƒcu lat 70-tych podyplomowego studium dla s´dziów rodzinnych. „W dotychczasowym modelu kszta∏cenia aplikantów (…) brakuje miejsca dla psychologii,
której podstawowa znajomoÊç jest wr´cz niezb´dna dla ka˝dego s´dziego,
a w sposób szczególny dla s´dziego rodzinnego. Chodzi tu równie˝ o psychologi´
dziecka. O umiej´tnoÊç oceny opinii bieg∏ych, do których tak cz´sto si´ga si´
w sprawach rodzinnych. S´dzia jako najwy˝szy bieg∏y, aby oceniç wartoÊç takiej
opinii musi znaç elementy psychologii.” [M. Teresa Romer]. Jedynym ekspertem,
który zakwestionowa∏ koniecznoÊç pozaprawnego kszta∏cenia s´dziów rodzinnych
by∏ Marek Andrzejewski. Jego zdaniem, s´dziowie rodzinni muszà jedynie umieç
korzystaç z wiedzy specjalistów, z którymi wspó∏pracujà. W opinii Marka Andrzejewskiego: „Próbuje si´ uczyniç z s´dziego rodzinnego wszechwiedzàcego, by odwróciç uwag´ od postulatu (nigdy niespe∏nionego) obudowania sàdów siecià instytucji eksperckich. I to jest szalenie istotne.”

Rekomendacje
Analiza opinii s´dziów rodzinnych oraz postulaty ekspertów, pozwalajà na sformu∏owanie kilku rekomendacji niezwykle istotnych dla przysz∏oÊci sàdownictwa rodzinnego:
• Reformy wymaga system kszta∏cenia przysz∏ych kadr sàdowniczych. Ju˝
w toku uniwersyteckich studiów prawniczych istnieje koniecznoÊç wyodr´bnienia obowiàzkowego kursu prawa rodzinnego. Zaj´cia dla aplikantów
s´dziowskich powinny byç rozszerzone o psychologi´, zarówno w odniesieniu do wiedzy teoretycznej jak i warsztatów praktycznych. S´dziowie, którzy
swojà karier´ zawodowà wiàzaliby z sàdem rodzinnym, powinni byç zobowiàzani do ukoƒczenia podyplomowego studium, które rozszerza∏oby wiedz´
prawniczà s´dziów o istotne elementy nauk spo∏ecznych oraz medycznych.
Kandydaci na s´dziów sàdów rodzinnych powinni przechodziç obowiàzkowe
badania psychologiczne, które weryfikowa∏yby ich predyspozycje do wykonywania tego zawodu.
• W sàdach rodzinnych powinni orzekaç s´dziowie posiadajàcy doÊwiadczenie
˝yciowe. Proponuje si´ zatem wprowadzeniem cezury wieku, tak jak postulowano to, gdy powstawa∏y sàdy rodzinne w Polsce. RównoczeÊnie, w sàdach
rodzinnych powinni orzekaç s´dziowie, którzy majà doÊwiadczenie orzecznicze
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w innych wydzia∏ach. Skomplikowana materia tej dziedziny uzasadnia poÊwi´cenie si´ jej dopiero po pewnym czasie, a szersze spojrzenie na ludzkie problemy czyni wiedz´ s´dziego bardziej kompleksowà.
• KoniecznoÊcià jest utworzenie wydzia∏ów rodzinnych odwo∏awczych w jak najwi´kszej iloÊci sàdów okr´gowych w Polsce, tak by w sprawach rodzinnych
orzekali specjaliÊci – doÊwiadczeni s´dziowie rodzinni. Zabieg ten otworzy∏by
równoczeÊnie drog´ awansu zawodowego dla tej grupy s´dziów. Ponadto istotne w systemie sàdownictwa rodzinnego jest wykorzystanie awansu poziomego,
wià˝àcego si´ z przyznawaniem s´dziemu orzekajàcemu w sàdzie rejonowym
gratyfikacji finansowej, adekwatnej do sta˝u zawodowego i doÊwiadczenia.
• Wspó∏praca sàdów rodzinnych z instytucjami pomocy spo∏ecznej wymaga
usprawnienia. W zwiàzku z powy˝szym nale˝y wziàç pod uwag´ zwi´kszenie
uprawnieƒ kontrolnych s´dziego oraz rozszerzenie kompetencji kuratora, tak,
by to on pe∏ni∏ rol´ koordynatora systemu pomocy dziecku i rodzinie. Pozwoli∏oby to równoczeÊnie na odcià˝enie s´dziów i zapewnienie im prawid∏owych
warunków orzekania.
• Wiedza doÊwiadczonych s´dziów rodzinnych powinna byç wykorzystywana w ramach opracowywania nowych rozwiàzaƒ systemowych i normatywnych.
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Rodzina – uj´cie socjologiczne i prawne
1. Uwagi wst´pne
Rodzina jest elementarnà jednostkà organizmu spo∏ecznego, w obr´bie którego jej cz∏onkowie zaspokajajà swoje podstawowe potrzeby i wype∏niajà swoje funkcje (role spo∏eczne)1. Rodzina jest Êrodowiskiem naturalnym, bardzo potrzebnym
w ˝yciu ka˝dego cz∏owieka, poniewa˝ wp∏ywa na formowanie si´ jego osobowoÊci
poprzez przekazywanie podstawowych wartoÊci moralnych i przygotowuje jednostk´ do pe∏nienia wielu ról spo∏ecznych. Ma∏˝eƒstwo i rodzina zajmowa∏y i zajmujà wysokà pozycj´ w hierarchii wartoÊci pokoleƒ. Rodzina jest zatem bardzo
istotnym elementem ˝ycia spo∏ecznego.
Rodzina pe∏ni tak˝e wa˝nà rol´ gospodarczà oraz jest „spoiwem solidarnoÊci
mi´dzypokoleniowej”2. StabilnoÊç rodziny jest wa˝nym czynnikiem ∏adu spo∏ecznego. Zainteresowanie problematykà rodziny wyst´puje we wszystkich systemach
spo∏ecznych i prawnych3. Znaczenie rodziny dla spo∏eczeƒstwa podkreÊla∏ ju˝
w staro˝ytnoÊci Platon, który uwa˝a∏ rodzin´ za podstawowà komórk´ ˝ycia spo∏ecznego i g∏ównà instytucj´ wychowawczà4.
Badania nad rodzinà podejmowane sà z punktu widzenia socjologii, prawa,
psychologii, katolickiej nauki spo∏ecznej, filozofii, ekonomii i pedagogiki. W niniejszym artykule skoncentrowano si´ na uj´ciu socjologicznym i prawnym rodziny,
a tak˝e w Êwietle nauki spo∏ecznej KoÊcio∏a Katolickiego.
Poj´cie rodziny jak wiele poj´ç oczywistych i powszechnie znanych jest trudne
do zdefiniowania. W ró˝nych spo∏eczeƒstwach okreÊlenie to mo˝e mieç inne znaczenie. Zwraca si´ cz´sto uwag´ na to, ˝e „idea rodziny ma pod∏o˝e subiektywne, oddajàce wyobra˝enie ró˝nych osób o ˝yciu rodzinnym lub ˝yciu w rodzinie”5.
1

2
3

4

5

J. Winiarz: Rodzina i dziecko w prawie polskim (w:) Rodzina i dziecko, red. M. Ziemska, Warszawa 1986,
s. 439.
C. Mik, Zbiorowe prawa cz∏owieka, Toruƒ 1992, s. 200.
Badania naukowe nad rodzinà rozpocz´∏y si´ ju˝ w XIX w. i prowadzili je tacy myÊliciele jak L. Morgan
(Spo∏eczeƒstwo pierwotne, 1887), F. Engels (Pochodzenie rodziny, w∏asnoÊci prywatnej i paƒstwa, Warszawa, 1884), E. A. Westermarck (The History of Human Marriage, London-New York, 1881), J. J. Bachofen
(Das Mutterrecht, Stuttgart, 1861).
Takie stanowisko sk∏oni∏o go do wysuni´cia postulatu wprowadzenia nadzoru publicznego nad wychowaniem w rodzinie, poniewa˝ uwa˝a∏ rodzin´ za niedoskonale Êrodowisko rozwoju jednostki. Podobnie sàdzili Jean Jaques Rousseau, Karol Marks, Fryderyk Engels, jednak nie mo˝liwe okaza∏o si´ zastàpienie tradycyjnej formy rodziny przez nowe instytucje.
B. Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna na prze∏omie wieków, Warszawa 2004, s. 32.
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Najogólniej rzecz ujmujàc rodzina jest to „grupa spo∏eczna z∏o˝ona z ma∏˝onków
i ich dzieci, tak˝e osoby zwiàzane pokrewieƒstwem, powinowactwem, krewni,
powinowaci”6.

2. Rodzina w uj´ciu socjologicznym
Definicje rodziny mogà si´ znacznie ró˝niç od siebie, w zale˝noÊci od celów,
dla których sà sformu∏owane. W uj´ciu socjologicznym rodzina jest podstawowà
grupà spo∏ecznà (instytucjà spo∏ecznà), najstarszà i najtrwalszà formà organizacji spo∏ecznej7. Najcz´Êciej rodzina traktowana jest jako jedna z najmniejszych
mikrostruktur spo∏ecznych, jako ma∏a (nuklearna) grupa spo∏eczna sk∏adajàca
si´ z dwóch lub jednego wspólnie mieszkajàcego pokolenia, obejmujàca m´˝a
i ˝on´ pozostajàcych ze sobà we wspó∏˝yciu ma∏˝eƒskim oraz ich ma∏oletnie
dzieci b´dàce na utrzymaniu rodziców – rodzina ma∏a. Niekiedy rodzina traktowana jest jako rodzina rozszerzona, zwana czasem wielkà, która obejmuje wi´cej
ni˝ dwa pokolenia ˝yjàce razem, czyli sk∏ada si´ z kilku rodzin ma∏ych, tworzonych przez dziadków, rodziców i dzieci8. Z. Tyszka postrzega rodzin´ jako
podstawowà mikrostruktur´ i najbardziej znaczàcà dla cz∏owieka grup´ spo∏ecznà.
Jego zdaniem rodzina jest zarówno ma∏à grupà spo∏ecznà, jak te˝ i instytucjà,
która powinna byç ujmowana w kontekÊcie pewnego t∏a kulturowo – spo∏ecznego, w którym si´ znajduje9. L. Dyczewski, po dokonaniu szerokiej i wieloaspektowej analizy rodziny, okreÊli∏ jà jako: „wspólnot´ osób i instytucj´ spo∏ecznà opartà na mi∏oÊci i wolnym wyborze kobiety i m´˝czyzny po∏àczonych
ma∏˝eƒstwem, którzy odpowiadajàc wzajemnie za siebie, rodzà i wychowujà nast´pne pokolenie w taki sposób, aby ono tak˝e rodzi∏o i wychowywa∏o nowe
6
7

8

9

S∏ownik j´zyka polskiego, PWN, R-Z, red. M. Szymczak, t. III, Warszawa 1996, s. 64.
Grupa spo∏eczna jest to jedno z podstawowych poj´ç w socjologii. Jest zbiorem osób, którego cz∏onkowie wspó∏dzia∏ajà ze sobà w celu zaspokajania w∏asnych potrzeb, charakteryzujàcy si´ trwa∏à strukturà
i wzgl´dnie jednolitym systemem wartoÊci. Definiowana jest przez socjologów w ró˝ny sposób, ale wÊród
ró˝nych definicji istnieje wspólny mianownik obejmujàcy trzy elementy: „zbiór osób wchodzàcych ze sobà
we wzajemne interakcje, element czy wieloÊç elementów ∏àczàcych ich oraz ÊwiadomoÊç tego co ∏àczy
tworzàce grup´ jednostki”. Tak wi´c grupa spo∏eczna jest zbiorem osób pozostajàcych we wzajemnych
interakcjach i relacjach, posiadajàcych wzajemne interesy, wartoÊci i wspólne cele. Ponadto ka˝da grupa
spo∏eczna mo˝e mieç swojà podgrup´, które sà cz´Êcià struktury wi´kszych grup, czyli sà elementem
szerszego systemu spo∏ecznego. Rodzina w uj´ciu socjologicznym jest wi´c grupà spo∏ecznà opartà
na wi´zach pokrewieƒstwa oraz wi´zach spo∏ecznych. W. Majkowski: Rodzina mi´dzy grupà a instytucjà
(w:) Nauki o Rodzinie, red. J. Klys, Szczecin 1998, s. 82. Por. F. Adamski, Socjologia ma∏˝eƒstwa i rodziny,
Warszawa 1984; Bielicki T., Struktura rodziny ludzkiej w perspektywie antropologicznej (w:) E. Ha∏oƒ (red.),
Rodzina – jej funkcje przystosowawcze i ochronne, Warszawa 1995; A. Reader, The Socjology of the family,
Allan G. (red.), Oxford 1999.
Szerzej o innych typach rodzin: T. Szlendak: Rodzina (w:) Encyklopedia socjologii, t. 3, Warszawa 2000,
red. H. Domaƒski, W. Morawski, J. Mucha, M. Ofierska, J. Szacki, M. Zió∏kowski, s. 313 i nast.
Z. Tyszka: Stan i przeobra˝enia wspó∏czesnych rodzin polskich. Centralny Program Badaƒ Podstawowych 09.02 (w:) Poznaƒska Szko∏a Badaƒ nad Rodzinà (Metodologia i jej zastosowania), Warszawa 1998,
s. 252–253.
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pokolenie”10. Wskazuje on te˝ najbardziej istotne cechy rodziny, które wyró˝niajà
jà od innych grup spo∏ecznych. Po pierwsze okreÊla, ˝e rodzina jest naturalnà
(poniewa˝ wyst´puje od poczàtku istnienia cz∏owieka i we wszystkich spo∏eczeƒstwach), pierwotnà (nikt jej nie organizuje i zawiàzuje si´ ona w wyniku rozwoju
cz∏owieka), podstawowà i powszechnà grupà spo∏ecznà. Po drugie posiada ona
wyodr´bnionà przestrzeƒ w∏asnà i w∏asne gospodarstwo domowe. Po trzecie jest
zró˝nicowana wewn´trznie, poniewa˝ wyst´puje w niej du˝a ró˝norodnoÊç pozycji i ról spo∏ecznych. Po czwarte cechuje jà ró˝norodnoÊç kontaktów, która stanowi podstaw´ dla dynamiki przebiegajàcej w niej komunikacji spo∏ecznej.
Po piàte jest naturalnym Êrodowiskiem narodzin i rozwoju cz∏owieka, dzi´ki czemu kszta∏tuje osobowoÊç cz∏owieka i obraz jego Êwiata, zaspokaja wszystkie potrzeby jego egzystencji oraz ukierunkowuje go ku podstawowym wartoÊciom11.
B. Balcerzak-Paradowska wyró˝nia cechy, które najcz´Êciej stanowià podstaw´
definiowania rodziny. Sà nimi: stosunki ma∏˝eƒskie lub quasi-ma∏˝eƒskie mi´dzy
doros∏ymi; obecnoÊç dzieci, które sà lub by∏y na utrzymaniu doros∏ych; korzystanie ze wspólnych zasobów, takich jak przestrzeƒ ˝yciowa (mieszkanie, Êrodki finansowe); trwanie w czasie. Najbardziej naturalnà formà wspó∏˝ycia jest rodzina w uj´ciu tradycyjnym sk∏adajàca si´ z dwojga ma∏˝onków i ich dzieci12.
Cz. Strzeszewski definiuje rodzin´ jako „grupà naturalnà, gdy˝ powo∏ana jest
przez prawo natury, jest konieczna, bo bez niej spo∏ecznoÊç ludzka nie tylko nie
mog∏aby si´ rozwijaç, ale wymar∏aby w krótkim czasie. Jest jednak niedoskona∏a,
gdy˝ nie zaspokaja wszystkich potrzeb ludzkich”13 i dlatego musi odnieÊç si´
do pomocy innych spo∏ecznoÊci doskona∏ych: koÊcio∏a i paƒstwa. Podobnie uwa˝a B. KiereÊ, która tak˝e uznaje rodzin´ za spo∏ecznoÊç naturalnà, czyli postulowanà przez spo∏ecznà natur´ cz∏owieka, który dla pe∏nego rozwoju musi zaistnieç
i rozwijaç si´ w rodzinie oraz spo∏ecznoÊç koniecznà, która jest instytucjà trwa∏à,
zawsze towarzyszàcà cz∏owiekowi14.
F. Adamski uwa˝a, ˝e rodzina jest grupà zarazem zinstytucjonalizowanà i nieformalnà, poniewa˝ z jednej strony posiada cechy ma∏ej grupy spo∏ecznej, a z drugiej
strony ma cechy organizacji dotyczàcej jej powstania, rozpadu, chocia˝ nie dà˝y
– jak wi´kszoÊç wspó∏czesnych instytucji – do coraz g∏´bszej formalizacji wewn´trznej15.
10

11

12
13
14

15

L. Dyczewski, Rodzina, spo∏eczeƒstwo, paƒstwo, Lublin 1994, s. 27. W ramach socjologii zosta∏a wyodr´bniona osobna subdyscyplina – socjologia rodziny. Zob. Z. Tyszka, Geneza i rozwój socjologii rodziny, RPEiS, 1973/1.
L. Dyczewski: Kreatywna rola rodziny w kszta∏towaniu dziedzictwa kulturowego i w rozwoju spo∏ecznoÊci lokalnej (w:) Rodzina. MyÊl i dzia∏anie, pr. zbior. pod red. G. Soszyƒskiej, Lublin 2004, s. 72-76.
B. Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna..., op. cit., s. 32.
Cz. Strzeszewski, Katolicka Nauka Spo∏eczna, Lublin 1994, s. 52.
Zob. wi´cej: B. KiereÊ: Rodzina wobec wyzwaƒ wspó∏czesnoÊci (w:) Rodzina. MyÊl i dzia∏anie..., op. cit.,
s. 196-197.
F. Adamski, Socjologia..., op. cit., s. 23-24. Obecnie rodzina ma coraz wi´cej cech grupy nieformalnej: bliskoÊç przestrzenna, ma∏a liczba cz∏onków, nieformalne stosunki ∏àczàce cz∏onków rodziny.
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Przytoczone definicje rodziny wskazujà, ˝e w socjologii ujmuje si´ rodzin´ nie
tylko w kategoriach spo∏ecznych jako grup´, ale tak˝e jako instytucj´ spo∏ecznà
powiàzanà wi´zami krwi, ma∏˝eƒstwa lub adopcji, która w ka˝dym spo∏eczeƒstwie
posiada w∏aÊciwà sobie struktur´ i jest spo∏ecznie uznana. JeÊli zatem traktuje si´
rodzin´ jako instytucj´ spo∏ecznà, to bierze si´ pod uwag´ jej formalne ustanowienie i funkcjonowanie wed∏ug okreÊlonych norm spo∏ecznych w ramach danego
systemu spo∏ecznej kontroli. Instytucjonalny charakter rodziny przejawia si´
w tym, ˝e opiera si´ na zwiàzku ma∏˝eƒskim i jest jednostkà prawnà, ekonomicznà i spo∏ecznà16. Sens rodziny jako instytucji sprowadza si´ równie˝ do pe∏nienia
przez nià funkcji niezb´dnych dla rozwoju jednostek b´dàcych jej cz∏onkami oraz
spo∏eczeƒstwa. Z. Tyszka definiuje funkcje rodziny jako „wyspecjalizowane oraz
permanentne dzia∏anie i wspó∏dzia∏anie cz∏onków rodziny, wynikajàce z bardziej
lub mniej uÊwiadomionych sobie przez nich zadaƒ, podejmowanych w ramach
wyznaczonych przez obowiàzujàce normy i wzory, a prowadzàce do okreÊlonych
efektów g∏ównych i pobocznych”17. WÊród funkcji rodziny wymienia si´ przede
wszystkim funkcj´ prokreacyjnà i socjalizacyjnà oraz funkcj´ mi∏oÊci18. Rodzin´
przedstawia si´ jako wspólnot´ osób, wspólnot´ funkcji, wspólnot´ odpowiedzialnoÊci i obowiàzków oraz wspólnot´ praw. WÊród socjologów panuje zgodna
opinia, ˝e rodzina jest instytucjà pierwszà chronologicznie i logicznie, poniewa˝
dostarcza cz∏onków dla ka˝dej innej zbiorowoÊci. Rodzina jest mikrostrukturà i instytucjà spo∏ecznà, która oddzia∏uje na struktur´ i instytucjonalny uk∏ad makrospo∏eczny i ich zmiany.
Rodzina mo˝e byç równie˝ rozpatrywana w innych kategoriach: wspólnoty oraz
zrzeszenia. Rodzina jako wspólnota opiera si´ na mi∏oÊci i wyp∏ywa z natury ludzkiej. Wymaga od swoich cz∏onków integralnoÊci i zespolenia celów i dà˝eƒ. Rodzina jest wspólnotà naturalnà, niezast´powalnà oraz pierwotnà (podstawowà, pierwszorz´dnà). Amerykaƒski socjolog Charles H. Cooley do cech rodziny jako grupy
pierwotnej zaliczy∏: wzgl´dnà trwa∏oÊç, niewielkà liczebnoÊç, wielofunkcyjnoÊç,
16
17
18

Por. B. Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna..., op. cit., s. 162 – 163.
Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1979, s. 137-138
F. Adamski, Socjologia..., op. cit., s. 22. Funkcja socjalizacyjna wprowadza m∏ode pokolenia w normy i mechanizmy ˝ycia spo∏ecznego, w kultur´ spo∏eczeƒstwa i przygotowuje do pe∏nienia ról spo∏ecznych, uczy
zachowania si´ wed∏ug przyj´tych wzorów. W ramach socjalizacji odbywa si´ przekazywanie wiedzy oraz
wdra˝anie okreÊlonego systemu wartoÊci, który stymuluje dzia∏anie i wyznacza cele ˝yciowe. Funkcje rodziny wobec jednostki polegajà przede wszystkim na zaspokajaniu jej potrzeb biologicznych, ekonomicznych, natomiast realizacja funkcji wobec spo∏eczeƒstwa odbywa si´ poprzez realizacje zadaƒ ogólnospo∏ecznych. Szerzej o funkcjach rodziny: A. Kwak: UniwersalnoÊç instytucji rodziny i kierunku jej przemian
(w:) ˚ycie rodzinne – uwarunkowania makro i mikrostrukturalne, red. Z. Tyszka, tom 14, 2002, Roczniki Socjologii Rodziny, Poznaƒ 2003, s. 16 i nast.; Cz. Strzeszewski, Katolicka Nauka..., op. cit., s. 53; Z. Tyszka,
Funkcja rodziny – funkcje rodziny. Osiàgni´cia teoretyczno metodologiczne (w:) Tyszka Z. (red.), Analiza wybranych funkcji rodzin wielkomiejskich, CPBP09.02, Poznaƒ 1990, s. 11-19; S∏ownik spo∏eczny,
pr. zbior. pod red. B. Szlachta, wyd. WAM, Kraków 2004, s. 1117 i nast´pne; M. Pacholski, A. Staboƒ, S∏ownik poj´ç socjologicznych, Kraków 2001, s. 162 i nast., K. Ostrowska: Aksjologiczne podstawy „wychowania do ˝ycia w rodzinie” (w:) Rodzina. MyÊl i dzia∏anie..., op. cit., s. 178-191.
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wi´ê spo∏ecznà opartà na stosunku face-to-face, czyli na kontaktach bezpoÊrednich oraz osobisty lub intymny charakter kontaktów mi´dzy uczestnikami. Rodzina jest pierwszà agendà socjalizacji dzieci, dlatego jest grupà pierwotnà19. Natomiast rodzina jako zrzeszenie ma okreÊlonà struktur´ prawnà, organizacj´ wewn´trznà i realizuje wiele celów drugorz´dowych20.
U podstaw grupy rodzinnej le˝y ma∏˝eƒstwo, dlatego rodzina kojarzy si´ z ma∏˝eƒstwem i najcz´Êciej bywa na nim oparta. Ma∏˝eƒstwo jest traktowane „jako poczàtkowa faza rodziny, jako zwiàzek partnerski, jako zespó∏ realizujàcy role rodzinne”21. W jednej z definicji okreÊla si´ „ma∏˝eƒstwo jako zinstytucjonalizowany proces,
w trakcie którego m´˝czyzna i kobieta rozpoczynajà w sposób ceremonialny, a nast´pnie utrzymujà wzajemne stosunki w celu za∏o˝enia i podtrzymania rodziny”22.
PodejÊcie socjologiczne wskazuje na aspekt spo∏eczny ma∏˝eƒstwa i rodziny,
jednak dla pe∏nego obrazu tych uk∏adów nale˝y ukazaç inne aspekty tych dwóch
rzeczywistoÊci, aspekt nauki spo∏ecznej KoÊcio∏a Katolickiego i aspekt prawny. Dopiero powiàzanie tych aspektów z uj´ciem socjologicznym pozwala na pe∏niejsze
wyjaÊnienie poj´cia rodziny.

3. Ma∏˝eƒstwo i rodzina w Êwietle nauki spo∏ecznej KoÊcio∏a
Katolickiego
Ma∏˝eƒstwo i rodzina zajmujà centralne miejsce w nauce KoÊcio∏a Katolickiego,
zarówno w rozwa˝aniach czysto teologicznych i etycznych oraz w katolickiej nauce
spo∏ecznej. KoÊció∏ podkreÊla wielkie znaczenie ma∏˝eƒstwa i rodziny dla cz∏owieka i jego istnienia. Sà one w centrum zainteresowania wspó∏czesnego KoÊcio∏a i sà
obiektem jego szczególnej troski. Nauka KoÊcio∏a koncentruje si´ g∏ównie na sakramentalnym charakterze ma∏˝eƒstwa, które pochodzi z ustanowienia Bo˝ego,
na ma∏˝eƒstwie jako przymierzu i powo∏aniu oraz rodzinie jako wspólnocie ˝ycia
i mi∏oÊci oraz domowym koÊciele. Dokumenty KoÊcio∏a, opierajàc si´ na wiekowej
tradycji jego nauczania, wiele miejsca poÊwi´cajà ma∏˝eƒstwu i rodzinie. Opracowano kilkadziesiàt dokumentów (encyklik, instrukcji, listów) dotyczàcych problematyki rodzinnej23.
19

20
21

22
23

Zob. wi´cej: Cooley Ch. H.: Grupy pierwotne (w:) J. Mucha, Ch. H. Cooley, Angell R. C., Carr L. J., Introductory Socjology, Warszawa 1992, New York 1933. Grupa pierwotna charakteryzuje si´ cz´stymi kontaktami, powiàzaniem emocjonalnym i poczuciem solidarnoÊci mi´dzy jej cz∏onkami, a jest okreÊlana jako
pierwotna, poniewa˝ jej powstanie nast´puje ju˝ we wczesnym cyklu ˝ycia ludzkiego, tzn. w fazie socjalizacji i kszta∏cenia osobowoÊci m∏odego cz∏owieka. Zob. W. Piwowarski: Grupa spo∏eczna (w:) S∏ownik
Katolickiej Nauki Spo∏ecznej, red. W. Piwowarski, Warszawa 1993, s. 58-59.
F. Adamski, Socjologia..., op. cit., s. 25-26.
M. G´bka: Ma∏˝eƒstwo jako wspólnota i instytucja w nauce KoÊcio∏a Katolickiego (w:) Blaski i cienie ˝ycia
rodzinnego, red. Z. Tyszko, Roczniki Socjologii Rodziny. Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne,
UAM, Poznaƒ 2004, T XV (2003), s. 14.
Na podstawie: Hoult T. F., Dictionary of Modern Sociology, Totowa, New York 1969.
Zob. np. List Apostolski Paw∏a VI Octogesima adveniens.
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Prawo kanoniczne rozstrzyga tylko kwestie o najwi´kszym znaczeniu, natomiast
wi´kszoÊç zagadnieƒ jest rozstrzygana w dokumentach pastoralnych KoÊcio∏a.
Pierwszym wa˝nym dokumentem, w którym zwrócono uwag´ na rol´ rodziny by∏a
Encyklika Rerum novarum Leona XIII z 1891 r., gdzie rodzina zosta∏a przedstawiona jako naturalna i podstawowa spo∏ecznoÊç. MyÊli Leona XIII powtarzali i rozwijali nast´pni papie˝e: Pius XI w Encyklikach dotyczàcych ˝ycia ma∏˝eƒskiego i wychowania (Encyklika Casti connubii o ma∏˝eƒstwie chrzeÊcijaƒskim z 1930 i Encyklika Divini Illius Magistrii o chrzeÊcijaƒskim wychowaniu m∏odzie˝y 1929). Troska
KoÊcio∏a o rodzin´ jest widoczna tak˝e w encyklice Summi Pontificatus z 1939 r.,
w której Pius XII podkreÊli∏, ˝e „rodzina to pierwsze i istotne êród∏o z którego wyp∏ywa spo∏eczeƒstwo. Cz∏owiek i jego rodzina z samej natury sà czymÊ pierwszym
ni˝ paƒstwo”(nr 50).
Katolicka koncepcja ma∏˝eƒstwa i rodziny by∏a rozwijana przez nauk´ Soboru
Watykaƒskiego II m.in. w Konstytucji Duszpasterskiej o KoÊciele w Êwiecie wspó∏czesnym „Gaudium et spes”, a tak˝e w encyklice Paw∏a VI Humanae vitae i Populorum progressio24. Dokumentami posoborowymi dotyczàcymi problemu ma∏˝eƒstwa i rodziny i wydanymi przez Stolic´ Apostolskà sà Adhortacja Apostolska Familiaris consortio (dalej: FC) og∏oszona przez Jana Paw∏a II w 1981 r.25, Karta Praw
Rodziny og∏oszona przez Stolic´ Apostolskà 22 X 1983 r., Katechizm KoÊcio∏a Katolickiego oraz List apostolski do Rodzin Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II z 2 II 1994.
KoÊció∏ podkreÊla znaczenie rodziny i uznaje jà za wspólnot´ naturalnà, pierwotnà w stosunku do paƒstwa i innych spo∏ecznoÊci. Nauka KoÊcio∏a Katolickiego
nawiàzuje równie˝ do socjologicznego uj´cia ma∏˝eƒstwa i rodziny, poprzez postrzeganie rodziny jako wspólnoty, w której ma∏˝onkowie wzajemnie si´ uzupe∏niajà i s∏u˝à sobie pomocà oraz dà˝à do wspólnego celu. KoÊció∏ Katolicki naucza, ˝e
rodzin´ stanowi m´˝czyzna i kobieta powiàzani w´z∏em ma∏˝eƒskim wraz ze swoimi dzieçmi. Akcentowana jest koniecznoÊç ochrony rodziny i jej praw oraz udzielania jej skutecznej pomocy.
Âwi´ty Tomasz z Akwinu nazywa rodzin´ „naturalnà wspólnotà dnia codziennego czyli wspólnotà pracy przy zaj´ciach domowych, wspólnotà posi∏ków i ogniska
domowego”, a „ma∏˝eƒstwo stanowi naturalnà podstaw´ rodziny”, poniewa˝ ˝ycie
rodzinne zaczyna si´ od zwiàzku pomi´dzy m´˝czyznà a kobietà, a celem tego
zwiàzku jest za∏o˝enie rodziny26.
24

25

26

Zob. Pawe∏ VI, Humanae vitae, Kraków 1968; Sobór Watykaƒski II, Konstytucje – dekrety – deklaracje, tekst
polski, Warszawa 1968.
Jan Pawe∏ II: Familiaris Consortio (w:) Adhortacje apostolskie Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II, Kraków 1997,
s. 110.
Cz. Strzeszewski, Katolicka…, op. cit., s. 405-406. Âw. Tomasz z Akwinu sformu∏owa∏ tez´, ˝e rodzina jest
spo∏ecznoÊcià naturalnà, tzn. opartà na naturze ludzkiej cz∏owieka i jest zwiàzkiem koniecznym (tzn. koniecznym do urzeczywistnienia pe∏ni cz∏owieczeƒstwa i pe∏nego rozwoju duchowego dziecka), trwa∏ym
i sta∏ym. Zob. szerzej: W∏. Piwowarski: Rodzina jako spo∏ecznoÊç naturalna wed∏ug Êw. Tomasza z Akwinu,
Roczniki Filozoficzne, 8 (1960) 2, s. 89-90.
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Jan XXIII podkreÊla∏, ˝e rodzina jest podstawowà spo∏ecznoÊcià i wskazywa∏
na istnienie w niej odr´bnej instytucji, jakà jest ma∏˝eƒstwo. W encyklice Pacem in
terris (16) pisa∏: „Rodzin´, opartà na zwiàzku ma∏˝eƒskim zawartym dobrowolnie,
jedynym i nierozerwalnym, nale˝y uznaç za pierwszy i naturalny zwiàzek spo∏ecznoÊci ludzkiej”. Jan XXIII ujmuje ma∏˝eƒstwo i rodzin´ jako „autonomiczne instytucje, ale istotowo ze sobà zwiàzane: sà one nierozerwalne, ale istniejàc samodzielnie sà niepe∏ne, niedoskona∏e”27.
Rodzina ma w ma∏˝eƒstwie „swój poczàtek i oparcie”28. Ma∏˝eƒstwo jest zatem
niekwestionowanym fundamentem i êród∏em rodziny, dlatego wiele dokumentów
KoÊcio∏a Katolickiego dotyczy ma∏˝eƒstwa. „Ma∏˝eƒstwo jest aktem osobowym,
w którym partnerzy przez osobistà zgod´ oddajà si´ sobie, jest zwiàzkiem trwa∏ym
ze wzgl´du na dobro obu stron, ich potomstwa i samego spo∏eczeƒstwa”29. Ma∏˝eƒstwo jest wspólnotà kobiety i m´˝czyzny zawiàzanà w celu przekazywania wzajemnej mi∏oÊci ma∏˝eƒskiej oraz zrodzenia i wychowania dzieci. Ma∏˝eƒstwo i rodzina jest instytucjà naturalnà, ma∏˝onkom przys∏uguje naturalne prawo do za∏o˝enia
rodziny, do prokreacji30.
Instytucja ma∏˝eƒstwa jest przedmiotem zainteresowania KoÊcio∏a i paƒstwa.
Na gruncie prawa paƒstwowego i prawa kanonicznego ma∏˝eƒstwo posiada swój
sformalizowany kszta∏t. PodkreÊlany jest cz´sto w nauce KoÊcio∏a Katolickiego
aspekt instytucjonalny zwiàzku ma∏˝eƒskiego. Odnosi si´ on do obiektywnych ram,
jakie wyznacza prawo kanoniczne ma∏˝eƒstwu, w obr´bie których przebiega ˝ycie
ma∏˝onków i gdzie jest wyznaczony zakres ich uprawnieƒ i obowiàzków31.
Nauka KoÊcio∏a Katolickiego i wspólnoty wyznaniowe szeroko zajmujà si´ problematykà rodzinnà, poniewa˝ „rodzina jest pierwszà i ˝ywotnà komórkà spo∏eczeƒstwa, kolebkà i najskuteczniejszym narz´dziem humanizacji i personalizacji spo∏eczeƒstwa” (FC 42, 43), „jest drogà pierwszà i z wielu wzgl´dów najwa˝niejszà”32.
Zdaniem Jana Paw∏a II „rodzina, za∏o˝ona i o˝ywiana przez mi∏oÊç, jest wspólnotà
osób: m´˝czyzny i kobiety jako ma∏˝onków, rodziców, dzieci i krewnych33, a zwiàzek
ma∏˝eƒski jest poczàtkiem i podstawà spo∏ecznoÊci ludzkiej. W centrum rozwa˝aƒ
27
28

29

30

31

32
33

L. Dyczewski: Rodzina i spo∏eczeƒstwo, Roczniki Nauk Spo∏ecznych, tom XIX – XX, z. 1, 1991-1992, s. 85.
Leon XIII, Arcanum Divinae Sapientiae, 10 XI 1980, t∏um. pl. (w:) ChrzeÊcijanin w Êwiecie, Warszawa 1985,
nr 5/140, s. 86.
F. Adamski, Socjologia..., op. cit., s. 175. W KPK umieszczono nowà definicj´ ma∏˝eƒstwa:” wspólnota
trwa∏a, wspólnota ca∏ego ˝ycia” (kan. 1055 par. 1).
F. J. Mazurek: Prawa rodziny w Êwietle katolickiej nauki spo∏ecznej (w:) Zagadnienie praw rodziny, XII Dni
Praw Cz∏owieka w KUL, red. J. Rebeta, Lublin 1997, s. 90. Naturalny charakter spo∏ecznoÊci rodzinnej podkreÊlajà nie tylko dokumenty koÊcio∏a, ale równie˝ akty prawa mi´dzynarodowego, np.: MPPOiP – art. 23,
Amerykaƒska Konwencja Praw Cz∏owieka – art. 17.
M. G´bka: Ma∏˝eƒstwo jako wspólnota i instytucja w nauce KoÊcio∏a Katolickiego (w:) Blaski i cienie ˝ycia
rodzinnego, red. Z. Tyszka, Roczniki Socjologii Rodziny. Studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne,
UAM, Poznaƒ 2004, T XV (2003), s. 19-20.
Redemptor Hominis 1979, nn 1-2.
Jan Pawe∏ II: Familiaris Consortio, op. cit., Kraków 1997, s. 111
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Jana Paw∏a II na temat ma∏˝eƒstwa i rodziny pozostaje jednak osoba ludzka. Papie˝
podkreÊla∏, ˝e celem ma∏˝eƒstwa i spo∏ecznoÊci rodzinnej jest osoba i jej wszechstronny rozwój. Widoczna jest ewolucja spo∏ecznego nauczania KoÊcio∏a na temat
rodziny od ujmowania jej jako spo∏ecznoÊci opartej na uk∏adzie hierarchicznym
z dominujàcà pozycjà m´˝a nad ˝onà i rodziców nad dzieçmi (instytucjonalna koncepcja rodziny), do widzenia jej jako wspólnoty osób opartej na równoÊci praw m´˝a i ˝ony (wspólnotowa koncepcja rodziny)34. Akcentowane sà równie˝ prawa rodziny – czasem wyraêniej, a czasem wynika to z treÊci normy, choç nie u˝ywa si´ terminu rodzina, najcz´Êciej sà podkreÊlane prawa rodziców. Na szczególnà uwag´
zas∏uguje Karta Praw Rodziny wydana przez Stolic´ Apostolskà35.
Rodzina jest strukturà zaplanowanà, której cz∏onkowie majà wyznaczone przez
Stwórc´ swoje miejsce i zadania. Rodzina jest otwarta na nowe ˝ycie, dlatego cz´sto rodzina okreÊlana jest jako „wspólnota ˝ycia i mi∏oÊci”36. W koncepcji katolickiej
rodzina jest nadrz´dna w stosunku do paƒstwa, poniewa˝ posiada cele i zadania
wy˝sze ni˝ te, dla których istnieje paƒstwo i ma prawa, które nie mogà byç podporzàdkowane instytucji paƒstwowej. Natomiast podejÊcie laickie do ma∏˝eƒstwa i rodziny nie mówi o nadrz´dnoÊci w stosunku do paƒstwa i spo∏eczeƒstwa. Rodzina otrzymuje od paƒstwa prawne mo˝liwoÊci funkcjonowania i dlatego jej cele muszà byç zharmonizowane z celami paƒstwa laickiego37.

4. Uj´cie prawne ma∏˝eƒstwa i rodziny
4.1. Rodzina w Êwietle prawa krajowego
Ma∏˝eƒstwo i rodzina sà te˝ przedmiotem zainteresowania nauk prawnych,
a ustawodawca kszta∏tuje prawny model ma∏˝eƒstwa obowiàzujàcy w danym paƒstwie. Jednak w przeciwieƒstwie do prawa kanonicznego nie ma w tekstach praw34
35

36
37

L. Dyczewski, Rodzina i spo∏eczeƒstwo..., op. cit., s. 86-87.
Zob. Stolica Apostolska, Karta Praw Rodziny, „ChrzeÊcijanin w Êwiecie”, 1994, nr 4, s. 57 – 65. KPR z 1983
nie ma mocy aktu prawa mi´dzynarodowego i nie ma mocy prawnie wià˝àcej, ale mo˝e byç uznawana za propozycj´ takiego aktu, bo prezentowany w niej model rodziny ma charakter uniwersalny. Adresatami Karty sà: rzàdy, organizacje pozarzàdowe, rodziny, oraz m´˝czyêni i kobiety je tworzàce. Celem Karty jest
przedstawienie wszystkim, nie tylko chrzeÊcijanom, ale i niechrzeÊcijanom katalogu podstawowych praw
rodziny. W doktrynie pastoralnej KoÊcio∏a – wyst´puje zarówno uznanie praw rodziny, jak i uznane jej podmiotowoÊci prawnej. W nauczaniu KoÊcio∏a rodzina jest podmiotem uprawnieƒ i obowiàzków. Zawiera katalog praw rodziny opracowany na podstawie dokumentów mi´dzynarodowych o prawach cz∏owieka. Prawie
wszystkie wyra˝one w Karcie zasady mo˝na odnaleêç w innych dokumentach KoÊcio∏a i dokumentach prawa mi´dzynarodowego. Stanowi apel do wszystkich paƒstw, organizacji mi´dzynarodowych, instytucji o szanowanie praw rodziny. Dokument ten zawiera zasady i postulaty, jakie powinny byç realizowane w celu
ochrony i rozwoju polityki rodzinnej. WartoÊcià dodanà Karty jest ca∏oÊciowe uj´cie problemów rodziny w ramy prawne Celem Karty by∏o przedstawienie w ca∏oÊci usystematyzowanego katalogu praw. Og∏oszenie KPR
zainicjowa∏ Synod Biskupów w Rzymie w 1980, a opracowana zosta∏a przez Stolic´ Apostolskà
www.absolteol.cal.pl/wladyslawchalupka.html
F. Adamski, Socjologia..., op. cit., s. 205.
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nych wyra˝onej expressis verbis definicji ma∏˝eƒstwa i rodziny oraz jednolicie ustalonego ich znaczenia.
PodejÊcie socjologiczne i prawne do rodziny ró˝ni si´ pod pewnymi wzgl´dami.
W uj´ciu socjologicznym rodzina jest grupà spo∏ecznà zorganizowanà, natomiast
w uj´ciu prawnym nie mo˝na mówiç o rodzinie jako zorganizowanej grupie, jak np.
spó∏ce. Nie jest zorganizowanym podmiotem praw i obowiàzków, poniewa˝ podmiotami stosunków prawnych sà cz∏onkowie rodziny: ma∏˝onkowie i dzieci, czyli
osoby fizyczne, a nie rodzina jako taka. Prawo jedynie normuje stosunki w obr´bie
rodziny oraz stosunki z innymi spo∏ecznoÊciami, czyli rodzina w rozumieniu prawnym jest grupà spo∏ecznà opartà na wi´zach sankcjonowanych przez prawo.
Prawo uznaje jednak rodzin´ jako najmniejszà i podstawowà komórk´ ˝ycia
spo∏ecznego, która zaspokaja potrzeby i chroni interesy jej cz∏onków, a tak˝e dzia∏a w interesie spo∏ecznym. Stàd przyjmuje si´, ˝e stanowi ona ugrupowanie, szczególnà zbiorowoÊç – tzw. grup´ rodzinnà38.
Podstawà rodziny i ˝ycia rodzinnego zdaniem A. GrzeÊkowiak jest prawo naturalne jako prawo przyrodzone i pierwotne przed ka˝dym innym prawem. Uznaje
ona podmiotowoÊç rodziny jako „wspólnoty podstawowej i pierwotnej w stosunku
do paƒstwa czy narodu” i w ten sposób rodzina jest usytuowana jako integralna ca∏oÊç i autonomiczny podmiot, który jest elementem strukturalnym paƒstwa i jest
„elementem naturalnym i pierwotnym przed wszelkà spo∏ecznoÊcià”39.
Ustalenie prawnej definicji rodziny nie jest zadaniem prostym, ustawodawca
w aktach prawnych unika jednoznacznego okreÊlenia rodziny. Nie ma zatem przyj´tej powszechnie definicji rodziny w znaczeniu prawnym40. Ustawodawca niekiedy
odwo∏uje si´ do innych dyscyplin naukowych. Najbli˝sze prawnemu pojmowaniu
rodziny jest jej socjologiczne okreÊlenie jako zbiorowoÊci ludzi powiàzanych ze sobà wi´zià ma∏˝eƒstwa, powinowactwa, pokrewieƒstwa lub adopcji, która zaspokaja potrzeby i chroni interes swoich cz∏onków41. Doktryna polskiego prawa rodzinnego wskazuje, ˝e rodzina jest przede wszystkim zjawiskiem socjologicznym i jest
pojmowana g∏ównie jako rodzina ma∏a oparta na formalnym zwiàzku ma∏˝eƒskim.
W naukach prawnych traktuje si´ zatem rodzin´ jako „wàskà grup´ spo∏ecznà,
38
39

40

41

J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, wyd. 5, Warszawa 2001, s. 24-26.
A. GrzeÊkowiak: Rodzina w projektach konstytucji (w:) Zagadnienie praw rodziny, XII Dni Praw Cz∏owieka
w KUL, red. J. Rebeta, Lublin 1997, s. 13 i 17.
Niekiedy poj´cie rodziny jest zdefiniowane na potrzeby konkretnej ustawy. Wed∏ug polskiej ustawy o pomocy spo∏ecznej przez rodzin´ rozumie si´ osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostajàce w faktycznym zwiàzku, wspólnie zamieszkujàce i gospodarujàce. Mimo istniejàcych rozbie˝noÊci w definiowaniu rodziny pozosta∏e paƒstwa podejmujà równie˝ wysi∏ki w tym zakresie i np. w Wielkiej Brytanii oficjalna definicja brzmi: „Rodzinà jest zwiàzek ma∏˝eƒski lub kohabitacyjny z dzieçmi, bez wzgl´du na ich wiek,
niepozostajàcymi w zwiàzkach ma∏˝eƒskich, a tak˝e zwiàzki bezdzietne oraz samotni rodzice z dzieçmi”.
Na podstawie: Pahl J.: The Family and the Production of Welfare (w:) Badock J., Manning N., Miller S., Vickerstaff S., ed., Social Policy, Oxford-New York 1999.
por. Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1979; F. Adamski, Socjologia..., op. cit.; System prawa rodzinnego i opiekuƒczego, red. S. Piàtkowski, s. 67.
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opartà w zasadzie na formalnym zwiàzku m´˝czyzny i kobiety, które ∏àczà osobiste
wi´zy uczuciowe, kulturowe, socjalne i majàtkowe”42. Rodzinà sà równie˝ ma∏˝onkowie, którzy nie posiadajà dzieci.
W polskim prawie rodzinnym rodzina definiowana jest jako „ma∏a grupa spo∏eczna, oparta na trwa∏ym, z∏àczonym wi´zià uczuciowà i gospodarczà, monogamicznym zwiàzku ma∏˝eƒskim, który zosta∏ zawarty dobrowolnie i z zachowaniem
Êwieckiej formy. W zwiàzku tym równouprawnieni partnerzy (ma∏˝onkowie) obowiàzani sà do wspólnego po˝ycia, wzajemnej pomocy i wiernoÊci oraz do wspó∏dzia∏ania dla dobra za∏o˝onej przez siebie rodziny (...)”43. W rodzinie powstajà okreÊlone stosunki prawne mi´dzy jej cz∏onkami. Sà to stosunki o charakterze moralnym,
jak np. w∏adza rodzicielska lub stosunki majàtkowe, jak np. prawo spadkowe. Dzi´ki przynale˝noÊci do rodziny (jako grupy spo∏ecznej) jednostka mo˝e korzystaç
z pewnych praw, a tak˝e wiele swoich praw indywidualnych realizuje w rodzinie, we
wspó∏dzia∏aniu z jej cz∏onkami.
Rodzina powstaje poprzez zawarcie ma∏˝eƒstwa. Poj´cie ma∏˝eƒstwa nie jest
równie˝ prawnie zdefiniowane, nawet kodeks rodzinny i opiekuƒczy nie zawiera
definicji ma∏˝eƒstwa. Przepisy polskiego prawa rodzinnego ograniczajà si´ jedynie
do okreÊlenia przes∏anek jego zawarcia, praw i obowiàzków ma∏˝onków, warunków
dotyczàcych uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa lub ustania. Ma∏˝eƒstwo jest jednak instytucjà prawnà i mo˝na je okreÊliç na drodze systemowej wyk∏adni. T. Smyczyƒski
definiuje ma∏˝eƒstwo jako „stosunek prawny o charakterze wzajemnym powsta∏y
w rezultacie swobodnie i dobrowolnie wyra˝onej woli przez m´˝czyzn´ i kobiet´”44.
Zwiàzek osób tej samej p∏ci (pary homoseksualne) nie mo˝e byç uznany za ma∏˝eƒstwo ze wzgl´du na przeszkody do zawarcia ma∏˝eƒstwa i nie podlega w tym
zakresie ochronie konstytucyjnej. Specyfika natury ludzkiej powoduje, ˝e ma∏˝eƒstwem mo˝e byç tylko zwiàzek kobiety i m´˝czyzny, ze wzgl´du na funkcje przypisane ma∏˝eƒstwu. Równie˝ konkubinat (czyli faktyczny i trwa∏y zwiàzek kobiety
i m´˝czyzny) nie korzysta ze statusu prawnego ma∏˝eƒstwa i nie tworzy stosunku
prawnorodzinnego mi´dzy konkubentami (ale ma wp∏yw na stosunki z ich wspólnymi dzieçmi), poniewa˝ przes∏ankà uznania zwiàzku za ma∏˝eƒstwo jest jego
zawarcie w ustalonej prawem formie45.
42

43
44

45

C. Mik: Ochrona rodziny w europejskim prawie wspólnotowym (w:) Prawa rodziny – prawa w rodzinie
w Êwietle standardów mi´dzynarodowych: materia∏y krajowej konferencji naukowej, Toruƒ, 22-23 X 1998 r.,
red. T. Jasudowicz, Toruƒ 1999, s. 136-137.
J. Winiarz: Rodzina w przepisach prawa polskiego (w:) Rodzina..., op. cit., s. 438.
T. Smyczyƒski: Ochrona rodziny w konstytucji RP, PiP 1994, z. 2 (576), s. 7. Kontynuujàc t´ myÊl nale˝y
podkreÊliç, ˝e ma∏˝eƒstwo jest dobrowolnym zwiàzkiem dwojga osób ró˝nej p∏ci i polega on na istnieniu
wspólnoty ma∏˝eƒskiej poprzez wspólne po˝ycie, wspólnoty gospodarczej przejawiajàcej si´ we wspólnym mieszkaniu, we wzajemnym wspó∏dzia∏aniu dla dobra rodziny oraz wspólnocie duchowej poprzez istnienie wi´zi uczuciowej. Por. W. Wa∏achowski, Ma∏˝eƒstwo w Êwietle prawa, Warszawa 1975, s. 6.
Cz. Strzeszewski, Katolicka…, op. cit., s. 419. Podobnie: T. Smyczyƒski: Rodzina i prawo w Êwietle nowej
Konstytucji, PiP, 1997, z. 11-12, s. 187-188. Konkubinat mo˝e powodowaç np. cywilnoprawne skutki o charakterze majàtkowym.
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Zwiàzek ma∏˝eƒski jest traktowany jako pewien stan spo∏eczny i stanowi okreÊlonà wartoÊç chronionà wieloma prawami przys∏ugujàcymi ma∏˝onkom i dzieciom. Prawom tym odpowiadajà obowiàzki po stronie paƒstwa, w szczególnoÊci
zapewnienia ochrony rodzinie i dziecku.
Ma∏˝eƒstwo jest dobrowolnà umowà, która rodzi prawa i obowiàzki, jest to
„trwa∏y stosunek prawny, ∏àczàcy zwykle do˝ywotnio m´˝czyzn´ i kobiet´, którzy
z zachowaniem konstytutywnych przes∏anek przewidzianych w przepisach prawa
rodzinnego dokonali czynnoÊci prawnej zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego, stajàc si´
w nast´pstwie jej dokonania równouprawnionymi podmiotami kompleksu praw
i obowiàzków ma∏˝eƒskich w celu optymalnej realizacji funkcji spo∏ecznych przez
za∏o˝onà przez ich zwiàzek rodzin´”46. Instytucja ma∏˝eƒstwa jest szczególnie donios∏a dla paƒstwa i ustawodawcy ze wzgl´du na funkcj´ stabilizatora stosunków
rodzinnych poprzez, m.in. u∏atwienie ustalenia pochodzenia cz∏onków rodziny47.
Ma∏˝eƒstwo jest zatem czynnikiem ∏adu moralnego, porzàdku spo∏ecznego i prawnego, stàd paƒstwo jest zainteresowane ma∏˝eƒstwem jako sposobem powstania
rodziny. W doktrynie prawa polskiego wyra˝ony jest poglàd, ˝e „rodzina jest wspólnotà osób, którà zak∏adajà ma∏˝onkowie (m´˝czyzna i kobieta- A. Sz.), ale której
g∏ównym twórcà jest dziecko”48.
C. Mik stwierdza, ˝e „rodzina jest (...) najbli˝szà cz∏owiekowi wspólnotà (...),
jako najwa˝niejszy element struktury spo∏ecznej jest jej fundamentem. Spo∏eczeƒstwo demokratyczne nie mo˝e istnieç i rozwijaç si´ bez zdrowej moralnie
i spo∏ecznie rodziny, podobnie jak cz∏owiek, którego integralny rozwój jest do pomyÊlenia jedynie w silnej rodzinie”49. Istotà rodziny jest wspólne prowadzenie
gospodarstwa domowego, wspólne wychowywanie dzieci i wprowadzanie jej
cz∏onków do ˝ycia spo∏ecznego. Rodzina jest pierwszym miejscem uspo∏eczniania si´ cz∏owieka.
Reasumujàc, prawo nie tworzy rodziny, lecz uznaje jej istnienie i znaczenie.
Rodzina jako termin pojawia si´ w ró˝nych dzia∏ach prawa (np. prawo rodzinne,
które w szczególny sposób interesuje si´ rodzinà i stosunkami mi´dzy jej cz∏onkami), nie jest jednak legalnie zdefiniowana50. Ustawodawca rzadko u˝ywa terminu „rodzina”, wi´kszoÊç norm adresuje do okreÊlonych cz∏onków rodziny, a ten
termin mo˝na jedynie okreÊliç na podstawie wyk∏adni w kontekÊcie innych norm.
Brak wyraênie zawartej w tekÊcie prawnym definicji ma∏˝eƒstwa i rodziny nie
sprzyja ich ochronie.

46
47

48
49
50

J. Winiarz: Rodzina w przepisach prawa polskiego (w:) Rodzina..., op. cit., s. 441.
T. Smyczyƒski: Ma∏˝eƒstwo „konkordatowe” a konstytucja (O prawie i zakresie nowelizacji Kodeksu Rodzinnego i Opiekuƒczego), PiP, 1997, z. 5, s. 31.
A. GrzeÊkowiak: Rodzina..., op. cit., s. 20.
C. Mik, Zbiorowe..., op. cit., Toruƒ 1992, s. 201.
Ten˝e: Ochrona rodziny w europejskim prawie wspólnotowym (w:) Prawa rodziny – prawa w rodzinie...,
op. cit., s. 136.

Rodzina i Prawo Nr 3 (6) 2007

33

Anna Szwed

4.2. Rodzina w Êwietle prawa mi´dzynarodowego
Prawo mi´dzynarodowe odgrywa istotnà rol´ w ochronie ma∏˝eƒstwa i rodziny,
przede wszystkim poprzez ustanowienie minimalnego standardu ochrony praw
i wolnoÊci, który musi byç zapewniony przez paƒstwa–strony konwencji mi´dzynarodowych. Powszechnie przyjmuje si´, ˝e rodzina wymaga ochrony prawnej stàd
znajduje si´ pod „mi´dzynarodowym parasolem ochronnym”51 jako ca∏oÊç lub jej
cz∏onkowie podlegajà ochronie.
Koncepcja ochrony ma∏˝eƒstwa i rodziny opiera si´ na szerokich podstawach
aksjologicznych dotyczàcych praw i wolnoÊci obywatelskich i jest zwiàzana z koncepcjà praw jednostki jako cz∏owieka i obywatela. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e w centrum
zainteresowania instrumentów mi´dzynarodowych o prawach cz∏owieka jest jednostka – podkreÊla to indywidualistyczne podejÊcie do praw cz∏owieka. Akcentowanie praw jednostki powoduje w konsekwencji pomijanie praw rodziny. Jednak
jednostka cz´sto funkcjonuje jako cz∏onek okreÊlonej (konkretnej) grupy spo∏ecznej, korzysta z jej praw i realizuje swoje prawa indywidualne w ramach tej grupy,
we wspó∏dzia∏aniu z jej cz∏onkami.
Cz∏owiek ze swej natury jest istotà spo∏ecznà i jako „istota spo∏eczna jest on
wpisany w losy innych ludzi, a nawet odpowiedzialny za nich. Te zwiàzki cz∏owieka
z rodzinà, szerszà spo∏ecznoÊcià lokalnà (...) powodujà, ˝e prawa cz∏owieka nale˝y rozpatrywaç na tle jego spo∏ecznej rzeczywistoÊci, tj. z uwzgl´dnieniem jego
praw, ale i obowiàzków wzgl´dem innego cz∏owieka”52. Cz∏owiek i jego egzystencja sà wpisane w struktury spo∏eczne, które sà niezb´dne do osiàgni´cia jego w∏asnych celów. Jednà z takich koniecznych dla rozwoju cz∏owieka struktur spo∏ecznych jest paƒstwo i rodzina.
Ze wzgl´du na fakt, ˝e rodzina jest naturalnym Êrodowiskiem bytowania ludzi
spo∏ecznoÊç mi´dzynarodowa dostrzega równie˝ wag´ rodziny jako samoistnego
bytu spo∏ecznego i dlatego odnoszà si´ do niej dokumenty z zakresu mi´dzynarodowej ochrony praw cz∏owieka. S∏aboÊcià systemu prawa mi´dzynarodowego dotyczàcego rodziny jest jej postrzeganie g∏ównie przez jednostkowe prawa cz∏owieka jako cz∏onka rodziny – rzadko uznaje si´ przyrodzone prawa rodziny jako odr´bnego podmiotu. Dokumenty mi´dzynarodowe odnoszà si´ do rodziny w kontekÊcie
jej ochrony, ale na jej prawa sk∏adajà si´ przede wszystkim jednostkowe prawa cz∏owieka. Ma to powa˝ne konsekwencje prawne. Chocia˝ spo∏ecznoÊç mi´dzynarodowa uznaje spo∏eczny wymiar i znaczenie rodziny, uregulowania jej dotyczàce nie sà
przedmiotem odr´bnych postanowieƒ konwencji mi´dzynarodowych53.
51

52

53

R. Mizerski: Rodzina w perspektywie zasady solidarnoÊci (w:) Prawa rodziny – prawa w rodzinie..., op. cit.,
s. 166.
T. Smyczyƒski: IntegralnoÊç cz∏owieka w Êwietle jego statusu rodzinnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny
i Socjologiczny, rok L – zeszyt 2 – 1988, s. 24.
A. GrzeÊkowiak: Rodzina..., op. cit., s. 9.
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Liczne konwencje mi´dzynarodowe dotyczàce praw cz∏owieka zawierajà modelowe unormowania dotyczàce cz∏owieka jako cz∏onka rodziny, jednak nie ma
w nich postanowieƒ, które wskazywa∏yby jak nale˝y rozumieç rodzin´. Postanowienia najwa˝niejszych dokumentów mi´dzynarodowych „sytuujà rodzin´ we wspólnocie paƒstwowej jako jej konieczne i g∏ówne ogniwo”54. Z uwagi na spo∏ecznà i indywidualnà donios∏oÊç ma∏˝eƒstwa i rodziny akty mi´dzynarodowe poÊwi´cajà im
swojà uwag´ i we wszystkich dokumentach prawa mi´dzynarodowego dziecko
i rodzina podlegajà szczególnej ochronie prawnej.
Wi´ksze zainteresowanie problematykà rodziny w prawie mi´dzynarodowym
pojawi∏o si´ na poczàtku lat 90. ubieg∏ego stulecia wraz z umacniajàcym si´ przekonaniem o: „wzrastajàcej roli rodziny we wszechstronnym rozwoju i post´pie spo∏ecznym i o tym, ˝e w interesie jednostek i spo∏eczeƒstw le˝y promowanie demokratycznych rodzin i ˝yczliwego rodzinie spo∏eczeƒstwa”55. Takie podejÊcie zaowocowa∏o og∏oszeniem przez ONZ roku 1994 Mi´dzynarodowym Rokiem Rodziny
oraz przyj´ciem przez mi´dzynarodowe konferencje licznych deklaracji i rezolucji56,
w których wyraênie podkreÊlono koniecznoÊç ochrony rodziny i jej praw.
Ranga rodziny zosta∏a zaakcentowana zarówno w dokumentach wià˝àcych, jak
i aktach nie majàcych mocy wià˝àcej. Postanowienia dotyczàce problematyki rodzinnej zawarte sà we wszystkich traktatach ogólnych (generalnych), ale tak˝e wiele traktatów szczegó∏owych zajmuje si´ rodzinà i jej ochronà. Konwencje mi´dzynarodowe akcentujà ochron´ rodziny i opierajà si´ na fundamentalnych zasadach
trwa∏oÊci rodziny i dobra dziecka.
Podstaw´ mi´dzynarodowej ochrony rodziny stanowià postanowienia art. 16
i 25 Powszechnej Deklaracji Praw Cz∏owieka z 10 grudnia 1948 (dalej: PDPCz)57. Sà
one inspiracjà dla paktów i traktatów regionalnych. W art. 16 zawarto podstawowe
zasady dotyczàce ochrony rodziny i jej okreÊlenie jako naturalnej i podstawowej
komórki spo∏eczeƒstwa. To sformu∏owanie jest powtórzone w wielu dokumentach
praw cz∏owieka i wyraênie podkreÊla, ˝e rodzina jest cz´Êcià struktury spo∏ecznej
i jest uprawniona do ochrony ze strony paƒstwa i spo∏eczeƒstwa. PDPCz formu∏uje równie˝ prawo pe∏noletnich m´˝czyzn i kobiet do zawarcia ma∏˝eƒstwa i za∏o˝enia rodziny bez ograniczeƒ ze wzgl´du na ras´, naród, religi´ i zaznacza, ˝e ma∏˝onkowie korzystajà z równych praw co do zawarcia ma∏˝eƒstwa, w czasie jego
54
55

56

57

Ibidem, s. 10.
Raport Sekretarza Generalnego ONZ z obchodów Mi´dzynarodowego Roku Rodziny, Narody Zjednoczone, Nowy Jork 1995 (t∏um. i druk: Biuro Pe∏nomocnika Rzàdu ds. Rodziny i Kobiet, Warszawa 1995).
Np. Âwiatowa Deklaracja na temat Prze˝ycia, Ochrony i Rozwoju Dzieci oraz Plan Dzia∏ania na rzecz realizacji Âwiatowej Deklaracji przyj´te przez Âwiatowy Szczyt na rzecz Dzieci (1990); Agenda 21 przyj´ta
na konferencji Narodów Zjednoczonych – Ârodowisko i Rozwój (1992); Deklaracja Wiedeƒska i Program
Dzia∏ania, przyj´te przez Âwiatowà Konferencj´ Praw Cz∏owieka (1993); Program Dzia∏ania Mi´dzynarodowej Konferencji ds. LudnoÊci i Rozwoju (1994); Deklaracja Kopenhaska i Program Dzia∏ania, przyj´te przez
Âwiatowy Szczyt Rozwoju Spo∏ecznego (1995) – na podstawie: United Nations 1995.
Tekst PDPCz (w:) Prawo mi´dzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, oprac. A. Przyborowska-Klimczak, Lublin 2006, s. 134-138.

Rodzina i Prawo Nr 3 (6) 2007

35

Anna Szwed

trwania i na wypadek jego rozwiàzania (art. 16). Ponadto Deklaracja formu∏uje prawo do wynagrodzenia za prac´ zapewniajàcego odpowiedni byt rodzinie (art. 23.
u. 3) oraz prawo do odpowiedniego poziomu ˝ycia rodziny, prawo do opieki i pomocy w czasie macierzyƒstwa, jednakowà ochron´ socjalnà dzieci ma∏˝eƒskich
i pozama∏˝eƒskich (art. 25) oraz prawo rodziców do wykszta∏cenia dzieci i pierwszeƒstwo w wyborze tego wykszta∏cenia (art. 26).
W poszczególnych artyku∏ach deklaracji brakuje jednak konkretnych form,
Êrodków i sposobów urzeczywistnienia proklamowanych w niej praw. PDPCz jako
rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nie ma mocy prawnie wià˝àcej, ale wiele
jej postanowieƒ zosta∏o inkorporowanych do postanowieƒ traktatowych.
Podobne brzmienie do art. 16 PDPCz majà art. 23 u. 1 Mi´dzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (dalej: MPPOiP)58 i 10 Mi´dzynarodowego
Paktu Praw Gospodarczych, Spo∏ecznych i Kulturalnych (dalej: MPPGSK)59 przyj´tych 16 grudnia 1966 r. MPPOiP gwarantuje prawo m´˝czyzn i kobiet w wieku ma∏˝eƒskim do zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego i za∏o˝enia rodziny (art. 23 u. 2) – ˝aden zwiàzek nie mo˝e byç zawarty bez swobodnie wyra˝onej i pe∏nej zgody przysz∏ych ma∏˝onków (art. 23. u. 3). Dokument ten formu∏uje zasad´ swobody przy zawieraniu ma∏˝eƒstw60 oraz równe prawa i obowiàzki ma∏˝onków w odniesieniu
do zawarcia ma∏˝eƒstwa, podczas jego trwania i na wypadek rozwiàzania. MPPOP
podkreÊla, ˝e rodzina jest naturalnà i podstawowà komórkà spo∏eczeƒstwa i ma
prawo do ochrony ze strony spo∏eczeƒstwa i paƒstwa (art. 23 u. 1). Ochrona rodziny i jej cz∏onków jest gwarantowana tak˝e przez inne postanowienia Paktu61. Rozwini´ciem postanowieƒ Paktu sà Komentarze Ogólne Komitetu Praw Cz∏owieka
wydawane do poszczególnych artyku∏ów Paktu. W jednym z Komentarzy62 Komitet
zajmuje si´ poj´ciem rodziny i podkreÊla, ˝e przedmiotem ochrony przewidzianej
w art. 23 Paktu jest rodzina w rozumieniu ustawodawstwa poszczególnych paƒstw,
zatem Komitet odwo∏uje si´ do rozumienia rodziny w poszczególnych paƒstwach
i takiej rodzinie gwarantuje ochron´.
Mi´dzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo∏ecznych i Kulturalnych gwarantuje prawo wszystkich pracowników do wynagrodzenia zapewniajàcego godne
warunki ˝ycia dla nich samych oraz dla ich rodzin, co oznacza obowiàzek paƒstwa–strony do zapewnienia odpowiedniego standardu ˝ycia dla ka˝dego cz∏owie58
59
60

61

62

Dz. U. 1977 r., nr 38, poz. 167.
Dz. U. 1977 r., nr 38, poz. 169.
Aktem mi´dzynarodowym precyzujàcym te zasady jest Konwencja w sprawie zgody na ma∏˝eƒstwo, minimalnego wieku ma∏˝eƒskiego oraz rejestracji ma∏˝eƒstw z 1962. Dz. U. 1965, nr 9, poz. 53.
art. 17 formu∏uje zakaz arbitralnej lub bezprawnej ingerencji w ˝ycie rodzinne i zapewnia ka˝demu prawo
do ochrony prawnej przed tego rodzaju ingerencjà lub zamachami. Art. 24 zapewnia ka˝demu dziecku,
bez jakiejkolwiek dyskryminacji, Êrodki ochrony, jakich wymaga status ma∏oletniego ze strony rodziców,
spo∏eczeƒstwa i paƒstwa, Dziecko na prawo do ochrony, do posiadania nazwiska, do nabycia obywatelstwa. Natomiast art. 18 gwarantuje poszanowanie wolnoÊci rodziców w zakresie wychowania religijnego
i moralnego dzieci zgodnie z w∏asnymi przekonaniami.
General Comment Komitetu Praw Cz∏owieka z 24.07.1990.
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ka i jego rodziny oraz takie samo wynagrodzenie za takà samà prac´ (art. 7 a, i, ii).
Ponadto MPPGSK równie˝ okreÊla rodzin´ jako naturalnà i podstawowà komórk´
spo∏eczeƒstwa i statuuje obowiàzek paƒstwa do udzielania pomocy rodzinie w celu jej za∏o˝enia i w okresie trwania odpowiedzialnoÊci rodziny za opiek´ i wychowanie dzieci pozostajàcych na jej utrzymaniu (art. 10 u. 1), a zw∏aszcza matkom
przed i po urodzeniu dziecka (u. 2), dzieciom i m∏odzie˝y przed wyzyskiem gospodarczym i spo∏ecznym (u. 3). Gwarantuje prawo ka˝dej osoby do dostatecznego
poziomu ˝ycia dla niej samej i dla jej rodziny: wy˝ywienia, odzienia, mieszkania
(art. 11) oraz poszanowanie wolnoÊci rodziców w zakresie wyboru dla swoich dzieci szkól i wychowania religijnego zgodnie z w∏asnymi przekonaniami (art. 13). Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e postanowienia zawarte w MPPGSK sà sformu∏owane
ogólnie i wymagajà konkretyzacji w normach prawa wewn´trznego. Pakt ustala
ogólne za∏o˝enia polityki paƒstwa w dziedzinie gospodarczej, spo∏ecznej i kulturalnej, natomiast urzeczywistnienie tych praw jest przeniesione na poziom poszczególnych paƒstw i to od nich zale˝y, jak te prawa b´dà przestrzegane.
W uniwersalnym systemie ochrony praw cz∏owieka uchwalonych zosta∏o wiele
konwencji odnoszàcych si´ poÊrednio te˝ do rodziny lub jej cz∏onków. Konwencja
w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 1979 r.63 gwarantuje
m.in. wspólnà odpowiedzialnoÊç kobiet i m´˝czyzn za wychowanie i rozwój dzieci
(art. 5). Przewiduje równie˝, i˝ ma∏˝eƒstwo z cudzoziemcem ani zmiana obywatelstwa przez m´˝a podczas trwania ma∏˝eƒstwa nie powinny powodowaç automatycznie zmiany obywatelstwa ˝ony (art. 9). Konwencja zakazuje dyskryminacji kobiet w zwiàzku z ich zamà˝pójÊciem lub macierzyƒstwem (art. 11 u. 2). Najwa˝niejszy jednak z punktu widzenia ochrony rodziny jest art. 16 Konwencji, który odnosi
si´ do wyeliminowania dyskryminacji kobiet we wszystkich sprawach odnoszàcych
si´ do ma∏˝eƒstwa, w szczególnoÊci nakazuje zagwarantowanie takiego samego
prawa do zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego (lit. a), równych praw dla obojga ma∏˝onków w odniesieniu do w∏asnoÊci, nabywania, rozporzàdzania, zarzàdzania, u˝ytkowania i dysponowania mieniem, zarówno odp∏atnie, jak i bezp∏atnie (lit. h); takich
samych praw i obowiàzków w czasie trwania ma∏˝eƒstwa oraz w zwiàzku z jego
rozwiàzaniem (lit. c); tych samych praw i obowiàzków rodzicielskich, niezale˝nie
od statusu ma∏˝eƒskiego, w sprawach dotyczàcych ich dzieci (lit. d); tych samych
praw i obowiàzków w zakresie opieki, kurateli, nadzoru i adopcji dzieci (lit. f), takie
same prawa osobiste m´˝a i ˝ony, ∏àcznie z prawem do wyboru nazwiska, zawodu, zaj´cia (lit. g). Artyku∏ ten ma na celu likwidacj´ dyskryminacji kobiet we wszystkich sprawach odnoszàcych si´ do ma∏˝eƒstwa i stosunków rodzinnych. Ochron´
praw kobiet w rodzinie zapewnia tez Konwencja o obywatelstwie kobiet zam´˝nych 1957 r.64, która formu∏uje zasad´, ˝e ani rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa, ani zmiana obywatelstwa przez m´˝a nie wp∏ywa automatycznie na obywatelstwo ˝ony.
63
64

Dz. U. 1982 r. Nr 10, poz. 71.
Dz. U. 1959 r., nr 56, poz. 334.
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Odniesienia do ochrony rodziny zawarto te˝ w Konwencji o prawach dziecka
z 1989 r.65 (art. 9, 18), Konwencji o ochronie dzieci oraz o wspó∏pracy w dziedzinie
przysposobienia mi´dzynarodowego z 1993 r.66 i wielu innych.
Standardy europejskie odnoszàce si´ do rodziny sà podobne do standardów
uniwersalnych. Europejska Konwencja o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych
wolnoÊciach z 4 listopada 1950 r.67 (dalej: EKPCz) nie formu∏uje stricte definicji, ale
zawiera kilka artyku∏ów zwiàzanych z szeroko rozumianà sferà ˝ycia rodzinnego, tj.
art. 8, 12, i 5 Protoko∏u 7. Art. 8 gwarantuje prawo do poszanowania ˝ycia rodzinnego, z tym, ˝e gwarancje te majà charakter wzgl´dny, co podkreÊla brzmienie ust´pu 2, który zezwala paƒstwu na ingerencj´ w korzystanie z tych praw, gdy jest to
przewidziane przez prawo i konieczne w demokratycznym spo∏eczeƒstwie z uwagi
na interesy bezpieczeƒstwa narodowego, bezpieczeƒstwa publicznego itd. Artyku∏
ten nie czyni ró˝nicy pomi´dzy rodzinà powsta∏à przez ma∏˝eƒstwo, a rodzinà faktycznà, co oznacza ich zrównanie w kontekÊcie konwencyjnej ochrony68. We wszystkich sprawach dotyczàcych rodziny Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka opiera∏ si´
na szerokim znaczeniu rodziny, nieograniczonej tylko do ma∏˝onków i ich dzieci.
Z powy˝szego wynika, ˝e nie tylko rodzina oparta na zwiàzku ma∏˝eƒskim jest chroniona przez Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka, ale faktyczne regularne kontakty
sà przejawem ˝ycia rodzinnego i tworzà faktyczne wi´zi rodzinne (Kroon i inni przeciwko Holandii, wyrok z 27 X 1994, ser. A, nr 297-C, par. 40) i obejmujà one wi´zi tak˝e pomi´dzy bliskimi krewnymi, np. mi´dzy dziadkami i wnukami (Marckx przeciwko Belgii, par. 45; X, Y i Z przeciwko Wielkiej Brytanii, wyrok z 22 IV 1997, RJD 1997).
ETPCz rozpatrywa∏ wiele spraw dotyczàcych art. 8 ETPCz i wynikajàcego z niego
prawa do poszanowania ˝ycia rodzinnego69. We wszystkich sprawach Trybuna∏ opiera∏ si´ na szerokim znaczeniu rodziny nieograniczonej tylko do ma∏˝onków i ich dzieci. W art. 12 konwencji ochronie podlega prawo do zawarcia ma∏˝eƒstwa w zwiàzku
z art. 5 Protoko∏u nr 7, który gwarantuje równe prawa i obowiàzki ma∏˝onków we
wzajemnych stosunkach i w stosunkach z dzieçmi w zwiàzku z zawarciem ma∏˝eƒstwa, jego trwaniem i rozwiàzaniem. Art. 12 odnosi si´ wy∏àcznie do par, które zawar∏y zwiàzek ma∏˝eƒski i chroni ma∏˝eƒstwo w tradycyjnym znaczeniu, jako zwiàzek
osób przeciwnej p∏ci70. Zakres gwarancji przewidzianej w KE niewiele ró˝ni si´
od uregulowaƒ przewidzianych w Paktach i innych Konwencjach regionalnych, co
oznacza, ˝e akty te sà oparte na tej samej koncepcji praw cz∏owieka71.
65
66
67
68
69

70
71

Dz. U. 1991 r., nr 120, poz. 526.
Dz. U. 2000, nr 39, poz. 448.
Dz. U. 1993 r., nr 61, poz. 284.
Orzeczenie ETPCz Marckx przeciwko Belgii, wyrok z 13 VI 1979, ser. A, nr 31, par. 31.
M. in. Keegan przeciwko Irlandii, wyrok z 26 V 1994, ser. A, nr 290; Gul przeciwko Szwajcarii, wyrok z 19 II 1996,
RJD 1996; Rriksson przeciwko Szwecji, wyrok z 22 VI 1989, ser. A, nr 156; H. Przeciwko W. Bryt., wyrok
z 8 VII 1987, ser. A, nr 120; W przeciwko W. Bryt., wyrok z 8 VII 1987, ser. A, nr 121; Hokkanen przeciwko Finlandii, wyrok z 23 IX 1994, ser. A, nr 299-A; Nielsen przeciwko Danii, wyrok z 26 IX 1989, setr. A, nr 144.
Sprawa Cossey przeciw Zjednoczonemu Królestwu z 27 X 1990, A/184 par. 43, 46.
Podobnie: P. Hoffmaƒski, KE a prawo karne, Toruƒ 1995, s. 26 i inna cytowana tam literatura.
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Nale˝y te˝ zwróciç uwag´ na uregulowania dotyczàce rodziny zawarte w Europejskiej Karcie Spo∏ecznej72 (dalej: EKS). Rodziny dotyczà z cz´Êci I art. 16 i 17, a z cz´Êci II 17 i 19. EKS jest przede wszystkim dokumentem gwarantujàcym ochron´ praw
spo∏ecznych zatrudnionych i cz∏onków ich rodzin oraz nak∏ada na paƒstwa–strony
Karty obowiàzek prowadzenia rzeczywistej polityki rodzinnej. Oprócz wskazanych artyku∏ów EKS zawiera wi´cej odniesieƒ do rodziny i podkreÊla w art. 2, ˝e rodzina jest
podstawowà komórkà spo∏ecznà. EKS gwarantuje prawo rodziny do ochrony gospodarczej, prawnej i socjalnej i wymienia ró˝ne Êrodki, które powinny byç przyznane rodzinie, takie jak: zasi∏ki rodzinne, ulgi podatkowe, zasi∏ki dla nowo˝eƒców itp. Du˝y
nacisk Karta k∏adzie na szczególnà ochron´ matek i dzieci, migrantów i ich rodzin
oraz nak∏ada na paƒstwo obowiàzek udzielania pomocy rodzinie. PodkreÊlono te˝
koniecznoÊç zagwarantowania praw dzieci, m∏odzie˝y, kobiet do ochrony.
Oprócz ww konwencji obowiàzuje kilkadziesiàt dokumentów, które poÊrednio
odnoszà si´ do rodziny i jej ochrony73. Ratyfikujàc powy˝sze akty paƒstwa-strony
zobowiàza∏y si´ do stworzenia warunków i zagwarantowania Êrodków, które umo˝liwià wykonywanie zagwarantowanych w nich praw.

5. Uwagi koƒcowe
W czasach kryzysu tradycyjnego modelu ma∏˝eƒstwa i rodziny troska o ma∏˝eƒstwo i rodzin´ jest szczególnie po˝àdana. Rodzina nie jest w bezpoÊrednim kr´gu
zainteresowania prawa mi´dzynarodowego. Nie ma w prawie mi´dzynarodowym
osobnego dzia∏u w postaci prawa rodzinnego, przepisy dotyczàce rodziny sà rozproszone w wielu dokumentach i orzecznictwie strasburskim. Akty prawa mi´dzynarodowego nie podajà równie˝ legalnej definicji ma∏˝eƒstwa i rodziny. Nie odnajdziemy ˝adnego przepisu okreÊlajàcego rodzin´, jej istot´, to˝samoÊç czy funkcje.
Analiza dokumentów prawa mi´dzynarodowego pozwala jednak na stwierdzenie, ˝e okreÊlenia ma∏˝eƒstwa i rodziny w dokumentach mi´dzynarodowych sà podobne, jak ich okreÊlenia w prawach krajowych paƒstw. Ma∏˝eƒstwo rozumiane jest
jako prawnie usankcjonowany zwiàzek m´˝czyzny i kobiety, natomiast poj´cie rodziny jest bardziej skomplikowane i zbli˝one do jej uj´cia socjologicznego jako
wspólnoty rodziców i dzieci, w której rodzice sà zwiàzani w´z∏em ma∏˝eƒskim.
72
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Dz. U. 1999 r., nr 8, poz. 67.
Sà nimi m.in. Europejska Konwencja w sprawie adopcji dzieci z 1996, Europejska Konwencja o statusie
prawnym dziecka pozama∏˝eƒskiego z 1996, Europejska Konwencja w sprawie uznawania i wykonywania
decyzji w sprawie opieki nad dzieçmi i przywrócenia opieki nad dzieçmi z 1995, Europejska Konwencja
w sprawie dochodzenia praw dzieci z 1997, Konwencja MOP nr 100 (z 1951) dotyczàca jednakowego wynagrodzenia dla pracowników m´˝czyzn i kobiet za prace jednakowej wartoÊci, Konwencja MOP nr 102
(z 1952) dotyczàca minimalnych norm zabezpieczenia spo∏ecznego, Konwencja MOP nr 103 (z 1952)
dotyczàca ochrony macierzyƒstwa, Konwencja MOP nr 111 (z 1958) dotyczàca dyskryminacji w zakresie
zatrudnienia i wykonywanego zawodu, Konwencja o ochronie praw wszystkich pracowników – migrantów
i cz∏onków ich rodzin z 1990. Wybrane artyku∏y konwencji mo˝na znaleêç (w:) Prawa rodziny – prawa w rodzinie w Êwietle standardów mi´dzynarodowych. Zbiór dokumentów, red. T. Jasudowicz, Toruƒ 1999.

Rodzina i Prawo Nr 3 (6) 2007

39

Anna Szwed

W prawie mi´dzynarodowym przyjmuje si´, ˝e rodzina jest podstawowà komórkà
spo∏eczeƒstwa. Stwierdzenie to daje wyraz przekonaniu spo∏ecznoÊci mi´dzynarodowej, ˝e cz∏owiek jest ze swej natury istotà rodzinnà oraz ˝e rodzina jest zasadniczym elementem struktury spo∏ecznej74.
U podstaw rodziny tradycyjnie rozumianej i preferowanej przez mi´dzynarodowe
organy ochrony praw cz∏owieka le˝y faktyczna wi´ê uczuciowo emocjonalna pomi´dzy cz∏onkami rodziny, której wa˝nym dope∏nieniem jest wspólnota majàtkowa i gospodarcza75. Orzecznictwo strasburskie uznaje za rodzin´ nie tylko t´, która jest powiàzana wi´zami formalnymi, ale równie˝ t´, która jest oparta o wi´zy nieformalne.
Ta naturalna wi´ê mi´dzy cz∏onkami rodziny wymaga tak˝e ochrony prawnej.
W dokumentach mi´dzynarodowych brakuje jednoznacznego uznania rodziny
za uprawniony podmiot w dziedzinie praw cz∏owieka. Brakuje równie˝ mo˝liwych
Êrodków dla rodziny do wype∏niania jej zadaƒ. Zakres mi´dzynarodowej ochrony
rodziny jest w obecnej sytuacji spo∏ecznej niewystarczajàcy. Istnieje zatem potrzeba stworzenia nowych uregulowaƒ prawnych, na miar´ obecnych potrzeb.
Podsumowujàc nale˝y jeszcze raz podkreÊliç, ˝e rodzina odgrywa istotnà rol´
i ˝ycie rodzinne jest ÊciÊle zwiàzane z ˝yciem spo∏ecznym. Niestety w rzeczywistoÊci we wspó∏czesnym Êwiecie coraz rzadziej rodzin´ traktuje si´ jako podstawowà
komórk´ spo∏ecznà, jak to jest zapisane w dokumentach mi´dzynarodowych.
Od lat 60. ubieg∏ego stulecia dostrzegane jest zjawisko prywatyzacji i deinstytucjonalizacji ˝ycia ma∏˝eƒskiego i rodzinnego. Coraz cz´Êciej w praktyce podwa˝ane
sà tezy na temat trwa∏oÊci ma∏˝eƒstwa i rodziny i ich niezastàpionej roli w spo∏eczeƒstwie. Wspó∏czesna rodzina jest coraz mniej stabilna. Istnieje du˝e niebezpieczeƒstwo, ˝e tradycyjna rodzina b´dzie stopniowo znikaç. Kszta∏tujà si´ nowe formy ˝ycia rodzinnego, substytuty rodziny oparte przede wszystkim na zwiàzkach
nieformalnych, takie jak np. kohabitacja76. W zwiàzku z powy˝szym konieczne jest
znalezienie rozwiàzania, jak w nowych warunkach spo∏ecznych umocniç rodzin´.
WieloÊç i alternatywnoÊç form ˝ycia rodzinnego prowadzi do nieokreÊlonoÊci charakteru rodziny i prowokuje dyskusj´ nad potrzebà nowego zdefiniowania poj´cia
rodziny. Po˝àdane jest podj´cie debaty na temat rodziny i ma∏˝eƒstwa we wspó∏czesnym Êwiecie. Konieczna jest równie˝ reforma prawna i uchwalenie nowych aktów (tak˝e mi´dzynarodowych) odnoszàcych si´ do ma∏˝eƒstwa i rodziny, które
b´dà odzwierciedla∏y aktualne stosunki spo∏eczne.
74
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R. Mizerski: Rodzina..., op. cit., s. 166; Zob. W. Michalski, K. Krzekotowska: Prawna ochrona rodziny,
RPEiS 1980, z. 1, s. 147.
B. Gronowska: Poszanowanie ˝ycia rodzinnego osób pozbawionych wolnoÊci z perspektywy europejskich
standardów ochrony praw cz∏owieka (w:) Prawa rodziny – prawa w rodzinie..., op. cit., s. 211.
W piÊmiennictwie pojawiajà si´ g∏osy jeszcze bardziej radykalne, które mówià, ˝e tak˝e kohabitacja b´dzie
z czasem zast´powana nowà formà zwiàzku, w którym dwoje ludzi pozostaje w sta∏ych stosunkach emocjonalnych, lecz mieszkajà osobno i sà od siebie niezale˝ni. Por. Hoffmann-Nawrotny H. J.: The Future of
the Family (w:) European Population Conference, Helsinki 1987. Wi´cej na ten temat zob.: K. Slany, Alternatywne formy ˝ycia ma∏˝eƒsko – rodzinnego w ponowoczesnym Êwiecie, Kraków 2002.
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ZaÊwiadczenie o mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa
przez obywatela polskiego za granicà
I. Wst´p
Artyku∏ 18 Konstytucji RP stanowi, i˝ ma∏˝eƒstwo znajduje si´ pod ochronà
i opiekà Rzeczpospolitej Polskiej. Zasada ochrony ma∏˝eƒstwa w najwa˝niejszym
polskim akcie prawnym zosta∏a wi´c silnie zaakcentowana1. Nak∏ada ona na ustawodawc´ obowiàzek podejmowania dzia∏aƒ protekcyjnych w odniesieniu do ma∏˝eƒstwa2. Jednym z aspektów ochrony ma∏˝eƒstwa jest umo˝liwienie jego wa˝nego zawarcia. Nale˝y wi´c stwierdziç, i˝ podejmowanie dzia∏aƒ ustawodawczych,
majàcych tworzyç mechanizmy, które umo˝liwiajà wykluczenie przeszkód ma∏˝eƒskich jeszcze przed zawarciem zwiàzku, za realizacj´ obowiàzku wynikajàcego
z art. 18 Konstytucji RP.
Zagadnienie oceny mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa, a wi´c tak˝e instrumentów s∏u˝àcych tej ocenie, jest szczególnie istotne w sytuacjach, gdy nupturienci
sà obywatelami ró˝nych paƒstw lub ma∏˝eƒstwo jest zawierane poza ich krajem
ojczystym. Wi´kszoÊç systemów prawnych przyjmuje zasad´ oceny mo˝noÊci
wstàpienia w zwiàzek ma∏˝eƒski na podstawie prawa ojczystego zawierajàcych
ma∏˝eƒstwo3. W konsekwencji mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa przez obywatela
polskiego b´dzie oceniana na podstawie polskiego prawa materialnego. Istniejà
jednak powa˝ne trudnoÊci w dokonaniu takiej oceny przez organy innych
paƒstw. Wià˝e si´ ona bowiem z koniecznoÊcià poznania zarówno treÊci
polskiego prawa, jak i praktyki jego stosowania. Ponadto, powstaç mogà problemy z ustaleniem stanu faktycznego, przyk∏adowo, dowodów wyst´powania
przeszkód ma∏˝eƒskich po stronie polskiego obywatela, najcz´Êciej nale˝y
poszukiwaç w Polsce.
Zdecydowanie nale˝y stwierdziç, i˝ w interesie Paƒstwa Polskiego jest to, aby
zwiàzki ma∏˝eƒskie zawierane przez obywateli polskich by∏y wa˝ne i nie obcià˝one wadami prawnymi, bez wzgl´du na miejsce ich zawarcia. Stwarza to stabilnà sytuacj´ prawnà dla obywateli, jak równie˝ minimalizuje problemy zwiàza1

2

3

Na temat zasady ochrony ma∏˝eƒstwa w Konstytucji RP zob.: L. Garlicki [w:] Konstytucja Rzeczpospolitej
Polskiej. Komentarz. Tom III, red. L. Garlicki, Warszawa 2003, s. 2 i nast.
B. Banaszkiewicz, Problem konstytucyjnej oceny instytucjonalizacji zwiàzków homoseksualnych,
KPP, 2/2004, s. 380.
M. SoÊniak [w:] Mi´dzynarodowe prawo rodzinne, red. B. Walaszek, Wroc∏aw – Warszawa – Kraków 1969, s. 7.
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ne chocia˝by z uznawaniem ma∏˝eƒstw zawartych za granicà. Realizacja tego
interesu, oraz wzglàd na wskazane problemy zwiàzane z ocenà mo˝noÊci wstàpienia w zwiàzek ma∏˝eƒski przez organy innych paƒstw, sk∏aniajà do stwierdzenia, ˝e ocena mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa przez obywateli polskich powinna byç dokonywana w Polsce. S∏u˝y temu instytucja zaÊwiadczeƒ o mo˝noÊci
zawarcia ma∏˝eƒstwa za granicà zgodnie z prawem polskim, uregulowana
w art. 71 p.a.s.c.4.
ZaÊwiadczenia sà dokumentami o niezwyk∏ej donios∏oÊci praktycznej. Spe∏niajà one kilka funkcji: stanowià, wraz z innymi dokumentami przedstawianymi w celu zawarcia ma∏˝eƒstwa, dowód stanu cywilnego oraz stwierdzajà treÊç w∏aÊciwego prawa, Ponadto, wynika z nich, i˝ ma∏˝eƒstwo jest dopuszczalne wed∏ug prawa
w∏aÊciwego oraz, ˝e zasadniczo powinno byç uznane za wa˝ne w paƒstwie wystawiajàcym5. Przedstawienie zaÊwiadczenia, w wielu paƒstwach, otwiera drog´
do zawarcia ma∏˝eƒstwa, a tak˝e w zasadzie, wy∏àcza dalsze badanie mo˝noÊci
wstàpienia w zwiàzek przez osob´ posiadajàcà taki dokument. Od poprawnoÊci
konstrukcji zaÊwiadczenia, rzetelnoÊci przeprowadzenia badania mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa, oraz wype∏nienia dokumentu, zale˝y bezpoÊrednio wa˝noÊç zawartego zwiàzku ma∏˝eƒskiego. Nie ma potrzeby wyjaÊniania jak daleko idàce
komplikacje mo˝e powodowaç ma∏˝eƒstwo obcià˝one wadami prawnymi zarówno
dla nupturientów jak i mi´dzynarodowego obrotu prawnego.

I. Historia regulacji zaÊwiadczeƒ w Polsce
Instytucja zaÊwiadczeƒ ma d∏ugà tradycj´ w polskim ustawodawstwie. Przewidywa∏ jà ju˝ dekret z 25 wrzeÊnia 1945 r. Prawo o aktach stanu cywilnego6. Artyku∏ 35 stanowi∏, ˝e obywatel polski mo˝e otrzymaç potrzebne do sporzàdzenia
aktu stanu cywilnego za granicà zaÊwiadczenie o tym, ˝e ma zdolnoÊç prawnà
wymaganà wed∏ug prawa polskiego do sporzàdzenia danego aktu. Podobne rozwiàzanie przyjà∏ dekret z 8 czerwca 1955 r. Prawo o aktach stanu cywilnego7. Zgodnie z art. 60 ust. 1, w celu sporzàdzenia aktu stanu cywilnego za granicà, obywatel
polski móg∏ otrzymaç zaÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e posiada zdolnoÊç prawnà
wymaganà wed∏ug prawa polskiego dla dokonania czynnoÊci stanowiàcej podstaw´ do sporzàdzenia aktu. ZaÊwiadczenie wydawa∏ organ nadzoru w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce ostatniego zamieszkania w Polsce osoby zainteresowanej,
4

5

6
7

Instytucja zaÊwiadczeƒ jest stosowana w wielu krajach. Wykaz paƒstw, które przewidujà wydawanie takich
dokumentów zawarty zosta∏ w publikacji J. Ciszewskiego, Obrót prawny za granicà w sprawach cywilnych
i karnych, wyd. 6, Warszawa 2007, s. 783.
Tak: K. Pietrzykowski, Zawarcie ma∏˝eƒstwa i przes∏anki jego wa˝noÊci w prawie mi´dzynarodowym prywatnym, Warszawa 1985, s. 74, w odniesieniu do funkcji zaÊwiadczeƒ wydawanych przez inne kraje. Wydaje
si´, i˝ tak samo nale˝y scharakteryzowaç cechy polskiego zaÊwiadczenia
Dz. U. 1945, nr 48, poz. 272.
Dz. U. 1955, nr 25, poz. 272.
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je˝eli osoba ta wyjecha∏a z kraju po ukoƒczeniu 16 lat lub polski urzàd konsularny,
w wypadku, gdy brak by∏o ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, lub gdy osoba ta wyjecha∏a z kraju przed ukoƒczeniem 16 lat.
Podobnà koncepcj´ zaÊwiadczenia przyj´to w ustawie z 29 wrzeÊnia 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego8. Artyku∏ 71 ust. 1 p.a.s.c., w pierwotnym brzmieniu,
by∏ dok∏adnym powtórzeniem art. 60 Dekretu z 1955 r. Nieco odmiennie uregulowano w∏aÊciwoÊç organu uprawnionego do jego wydawania. Zgodnie z ust. 2, zaÊwiadczenie wydawa∏ kierownik urz´du stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, której zaÊwiadczenie dotyczy∏o. Stosowne zaÊwiadczenie wydawa∏ równie˝ konsul, w sytuacji braku mo˝liwoÊci ustalenia ostatniego miejsca zamieszkania w kraju
osoby zainteresowanej, lub gdy osoba zainteresowana nie mia∏a w kraju miejsca zamieszkania albo mia∏a, ale wyjecha∏a z kraju przed ukoƒczeniem 16 roku ˝ycia.
Sformu∏owanie art. 71 p.a.s.c., w pierwotnym brzmieniu, budzi∏o jednak zastrze˝enia. Podstawowym problemem by∏ brak harmonizacji art. 71 p.a.s.c.
z art. 14 p.p.m., stanowiàcym, i˝ materialne wymogi wa˝noÊci ma∏˝eƒstwa ocenia si´
na podstawie praw ojczystych nupturientów. W tym ostatnim przepisie u˝yto poj´cia
„mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa”. Artyku∏ 71 p.a.s.c. pos∏ugiwa∏ si´ natomiast poj´ciem „zdolnoÊci prawnej” wymaganej do dokonania konkretnej czynnoÊci. Poj´cie
mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa jest, w doktrynie polskiej, rozumiane zdecydowanie
szerzej ni˝ zdolnoÊci prawna do zawarcia ma∏˝eƒstwa. Mo˝noÊç ta obejmuje wszelkie przes∏anki wa˝nego zawarcia ma∏˝eƒstwa, podczas gdy zdolnoÊç prawna jest jedynie wycinkiem mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa9. ZdolnoÊç prawna do zawarcia
ma∏˝eƒstwa jest oceniana abstrakcyjnie dla ka˝dej osoby, niezale˝nie od ewentualnego drugiego nupturienta. Mo˝noÊç wstàpienia w zwiàzek ma∏˝eƒski mo˝na ustaliç
jedynie relatywnie w stosunku do konkretnej osoby, z którà zwiàzek ma byç zawarty.
Ustawa z 1986 r. zmieni∏a treÊç artyku∏u stanowiàcego o obowiàzku przedstawienia
stosownego dokumentu przez cudzoziemca zamierzajàcego zawrzeç ma∏˝eƒstwo
w Polsce (art. 56 stanowiàcy odpowiednik art. 46 wczeÊniejszej regulacji Dekretu Prawo o aktach stanu cywilnego). Jego treÊç zosta∏a dostosowana do art. 14 p.p.m.
Przepis stanowi∏, ˝e cudzoziemiec obowiàzany by∏ przed∏o˝yç dokument stwierdzajàcy mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa. W wyniku uchwalenia ustawy Prawo o aktach
stanu cywilnego, przynajmniej formalnie powsta∏a sytuacja, w której cudzoziemiec
musia∏ przedstawiç dokument stwierdzajàcy szeroko rozumianà mo˝noÊç zawarcia
ma∏˝eƒstwa wed∏ug prawa ojczystego, natomiast obywatel polski, móg∏ otrzymaç jedynie dokument stwierdzajàcy zdolnoÊç prawnà wed∏ug prawa polskiego. Kolejnym
8
9

Dz. U. 1986, nr 36, poz. 180.
Zagadnienie zakresu poj´cia zdolnoÊci prawnej do zawarcia ma∏˝eƒstwa, jest ró˝nie interpretowane
w doktrynie zob.: M. SoÊniak [w:] Mi´dzynarodowe prawo rodzinne..., s. 8, J. Litwin, Prawo o aktach stanu
cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961, s. 431 i nast., S. Szer, Prawo rodzinne, Warszawa 1966, s. 46
i nast., Niektórzy autorzy negujà nawet potrzeb´ wyodr´bniania tego poj´cia zob.: J. Winiarz [w:] System
prawa rodzinnego i opiekuƒczego, pod. Red. J. St. Piàtowskiego, Wroc∏aw – Warszawa – Kraków – Gdaƒsk
– ¸ódê 1985, s. 168 i nast.
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problemem by∏o pomini´cie mo˝liwoÊci wydawania zaÊwiadczeƒ bezpaƒstwowcom,
majàcym miejsce zamieszkania w Polsce. Zgodnie z art. 3 p.p.m., je˝eli ustawa przewiduje w∏aÊciwoÊç prawa ojczystego, a obywatelstwa danej osoby ustaliç nie mo˝na albo osoba ta nie ma obywatelstwa ˝adnego paƒstwa, stosuje si´ prawo paƒstwa,
w którym znajduje si´ jej miejsce zamieszkania. Oznacza to, ˝e do oceny mo˝noÊci
zawarcia ma∏˝eƒstwa przez apatrydów majàcych miejsce zamieszkania w Polsce
w∏aÊciwe jest prawo polskie. Mimo to, osoby takie, na podstawie art. 71 p.a.s.c., nie
mog∏y uzyskaç analogicznego do obywateli polskich zaÊwiadczenia.
Jako dalsze mankamenty pierwotnej treÊci art. 71 p.a.s.c. nale˝y wskazaç brak
ustawowo okreÊlonego terminu wa˝noÊci zaÊwiadczenia. Podobnie nie zosta∏
okreÊlony powszechnie obowiàzujàcy wzór dokumentu wydawanego na podstawie art. 71 p.a.s.c., ani zakres informacji jakie powinien zawieraç. Wskazane powy˝ej niedoskona∏oÊci zosta∏y dostrze˝one przez ustawodawc´ i wp∏yn´∏y na zmian´
treÊci przepisu. Artyku∏em 3 Ustawy z dnia 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 Rzeczpospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw10, art. 71 p.a.s.c. zosta∏ znowelizowany i w ustalonej tà nowelizacjà treÊci obowiàzuje do dzisiaj.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 p.a.s.c., w obecnym brzmieniu, obywatel polski lub zamieszka∏y w Polsce cudzoziemiec nie majàcy obywatelstwa ˝adnego paƒstwa, zamierzajàcy zawrzeç ma∏˝eƒstwo za granicà, mo˝e otrzymaç zaÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e zgodnie z prawem polskim mo˝e on zawrzeç ma∏˝eƒstwo. ZaÊwiadczenie takie
wydaje kierownik urz´du stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wyjàtkowo zaÊwiadczenie wydaç mo˝e równie˝ konsul, je˝eli obywatel polski, zamieszka∏y za granicà, nie mia∏ miejsca zamieszkania w Polsce albo nie mo˝na ustaliç tego
ostatniego miejsca zamieszkania albo wyjecha∏ z Polski przed ukoƒczeniem 16 roku
˝ycia i stale przebywa za granicà. ZaÊwiadczenie, zgodnie z art. 41 § 2 k.r.o., podobnie jak zaÊwiadczenie stwierdzajàce brak okolicznoÊci wy∏àczajàcych zawarcie ma∏˝eƒstwa, wydawane w celu zawarcia go w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilnym,
zachowuje wa˝noÊç przez 3 miesiàce od chwili wydania. Artyku∏ 71 p.a.s.c. podobnie
jak art. 14 p.p.m. i 56 p.a.s.c. pos∏uguje si´ szerokim poj´ciem mo˝noÊci zawarcia
ma∏˝eƒstwa. Zgodnie z poglàdem prezentowanym w doktrynie, przed wydaniem zaÊwiadczenia kierownik USC powinien przeprowadziç post´powanie wyjaÊniajàce, celem ustalenia czy wnioskodawca ma mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa11.
Wzór zaÊwiadczenia wydawanego na podstawie art. 71 zosta∏ okreÊlony w Za∏àczniku nr 11 do Rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z 26
paêdziernika 1998 r.12 Powszechnie obowiàzujàcy formularz, oprócz szczegó∏owych
10
11

12

Dz. U. 1998, nr 117, poz. 757.
A. Czajkowska [w:] Prawo o aktach stanu cywilnego, Komentarz, Orzecznictwo, Wzory dokumentów i pism,
Warszawa 2005, s. 188.
W sprawie szczegó∏owych zasad sporzàdzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiàg stanu
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danych dotyczàcych wnioskodawcy i stwierdzenia, ˝e mo˝e on zgodnie z prawem
polskim zawrzeç ma∏˝eƒstwo, zawiera równie˝ informacje o osobie drugiego nupturienta. Zosta∏y one jednak ograniczone do jej imienia, nazwiska i obywatelstwa.
Forma i charakter zaÊwiadczenia o mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa wed∏ug
prawa polskiego, pomimo usuni´cia wymienionych wczeÊniej niedoskona∏oÊci,
mo˝e jednak nadal budziç wàtpliwoÊci z punktu widzenia samej koncepcji przyj´tej przez polskiego ustawodawc´. ZaÊwiadczenie jest wydawane jedynie w j´zyku
polskim. Z za∏o˝enia jest to dokument przeznaczony dla zagranicznych w∏adz
i urz´dów. Konieczne jest wi´c, w ka˝dym przypadku, jego t∏umaczenie, co rodzi
dodatkowe koszty, a tak˝e niesie ryzyko ewentualnych pomy∏ek czy nieÊcis∏oÊci
t∏umaczenia. Dokument zawiera ponadto jedynie informacje, jakie wydajà si´
istotne z punktu widzenia polskiego ustawodawcy. Skoro ma on s∏u˝yç polskim
obywatelom (i bezpaƒstwowcom) za granicà, forma i charakter dokumentu powinien byç dostosowany do wymagaƒ stawianych przez inne paƒstwa. Wymienione
argumenty wskazujà, ˝e standaryzacja i harmonizacja dokumentów stwierdzajàcych mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa na poziomie ponadnarodowym, jest szczególnie istotna i po˝àdana.

II. Regulacja wydawania zaÊwiadczeƒ na podstawie Konwencji
Mi´dzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego
W prawie mi´dzynarodowym istnieje od wielu lat sprawdzony instrument s∏u˝àcy wymienionym powy˝ej celom. Jest nim konwencja Mi´dzynarodowej Komisji
Stanu Cywilnego (MKSC)13 podpisana w Monachium 5 wrzeÊnia 1980 r. dotyczàca
wydawania zaÊwiadczenia o zdolnoÊci prawnej do zawarcia ma∏˝eƒstwa14. Przewiduje ona wydawanie zaÊwiadczeƒ o zdolnoÊci prawnej do zawarcia ma∏˝eƒstwa,
w zunifikowanej i wieloj´zycznej formie. Konwencja zosta∏a zg∏oszona do ratyfikacji przez Przewodniczàcà Polskiej Sekcji MKSC ju˝ 7 listopada 2000 r.15. Do chwili
obecnej akt ten nie zosta∏ jednak ratyfikowany przez Polsk´.
W preambule do przedstawionej Konwencji znalaz∏o si´ stwierdzenie, ˝e zosta∏a ona przyj´ta, poniewa˝ paƒstwa sygnatariusze pragn´∏y ustaliç wspólne regulacje dotyczàce wydawania zaÊwiadczeƒ o zdolnoÊci prawnej do zawarcia ma∏˝eƒstwa dla obywateli, którzy majà zamiar zawrzeç ma∏˝eƒstwo za granicà. Zgodnie
z Raportem wyjaÊniajàcym, przyj´tym przez Zgromadzenie Ogólne MKSC w Mona-

13

14

15

cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczania oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaÊwiadczeƒ i protoko∏ów, Dz. U. 1998, nr 136, poz. 884.
Szerzej na temat dzia∏alnoÊci MKSC zob. E. Wojnicka, Mi´dzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego. Historia, osiàgni´cia oraz znacznie jej konwencji dla prawa polskiego. KPP 1998, nr 2, s. 269.
Tekst konwencji dost´pny na stronach internetowych MKSC http://www.ciec1.org/ListeConventions.htm,
polski przek∏ad zosta∏ opublikowany: Technika i USC, 2001, nr 2 (27), s. 13 i nast.
Wystàpienie o wszcz´cie procedury ratyfikacyjnej zosta∏o opublikowane: Technika i USC, 2001, nr 2 (27), s. 4.
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chium 3 wrzeÊnia 1980 r.16, celem przyj´cia konwencji jest u∏atwienie dowodu, ˝e
osoby zainteresowane spe∏niajà warunki konieczne do zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego. Regulacje konwencyjne umo˝liwiajà zastosowanie przewidzianych w niej
norm równie˝ w paƒstwach, które same zaÊwiadczeƒ nie wymagajà.
Kluczowy dla ca∏ego aktu art. 1 Konwencji, nak∏ada na ka˝dy kraj nià zwiàzany
obowiàzek wydawania zaÊwiadczeƒ o zdolnoÊci prawnej do zawarcia ma∏˝eƒstwa,
na ˝àdanie swojego obywatela, chcàcego zawrzeç zwiàzek ma∏˝eƒski za granicà.
ZaÊwiadczenie ma byç wydawane wed∏ug wzoru, stanowiàcego za∏àcznik do Konwencji. Przepis nak∏ada obowiàzek wydania zaÊwiadczenia je˝eli wnioskodawca
spe∏nia warunki konieczne do zawarcia tego ma∏˝eƒstwa, zgodnie z wymaganiami
prawa paƒstwa wystawiajàcego.
Najwa˝niejszym postanowieniem art. 1 jest obowiàzek niejako automatycznego
wydania stosownego zaÊwiadczenia, je˝eli obywatel spe∏nia wed∏ug prawa tego paƒstwa warunki wstàpienia w zwiàzek ma∏˝eƒski. Nie ma w tym zakresie miejsca na pozostawienie organowi wydajàcemu luzu decyzyjnego. Dopuszczalne jest jednak w krajach, w których obowiàzkowo nale˝y opublikowaç zamiar zawarcia ma∏˝eƒstwa, nawet
je˝eli ma byç ono zawarte za granicà, uzale˝nienie wydania zaÊwiadczenia od dope∏nienia obowiàzku publikacji. Raport wyjaÊniajàcy zawiera stwierdzenie, ˝e ocena spe∏nienia warunków koniecznych do zawarcia ma∏˝eƒstwa, b´dzie dokonywana na podstawie dokumentów przedstawionych przez osob´ chcàcà otrzymaç zaÊwiadczenie.
Takie sformu∏owanie wydaje si´ zak∏adaç, ˝e organ wydajàcy nie b´dzie prowadzi∏,
z w∏asnej inicjatywy, post´powania majàcego wyjaÊniç zdolnoÊç wnioskodawcy.
Istotnym jest fakt, i˝ Konwencja nie nak∏ada na odpowiednie organy paƒstwowe obowiàzku umo˝liwienia zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego osobie (osobom), która legitymuje si´ zaÊwiadczeniem wydanym na jej podstawie. Postanowienia Konwencji dotyczà wydawania zaÊwiadczeƒ, a nie ich respektowania, czy umo˝liwiania na ich podstawie zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego. Autorzy Raportu wyra˝ajà
jednak przekonanie, ˝e w praktyce zaÊwiadczenia wydane na podstawie Konwencji b´dà uznawane w innych krajach, które wydajà takie same zaÊwiadczenia na jej
podstawie. Ponadto, zak∏ada si´, ˝e zwiàzane Konwencjà paƒstwa nie b´dà odmawia∏y mo˝liwoÊci zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego osobom legitymujàcym si´ zaÊwiadczeniami wydawanymi na jej podstawie.
Brak normatywnie wyra˝onego obowiàzku respektowania zaÊwiadczeƒ i umo˝liwiania na ich podstawie wstàpienia w zwiàzek ma∏˝eƒski, nie wyklucza równie˝ mo˝liwoÊci wymagania przez paƒstwa dodatkowych informacji i dokumentów, od których
przedstawienia mo˝e byç uzale˝nione umo˝liwienie wstàpienia w zwiàzek ma∏˝eƒski.
Artyku∏ 2 Konwencji stanowi, i˝ bezpaƒstwowcy i uchodêcy, których status osobowy podlega prawu umawiajàcego si´ paƒstwa, dla celów Konwencji, b´dà traktowani jak obywatele tego paƒstwa. U podstaw takiego rozwiàzania, le˝y idea
16

Tekst Raportu wyjaÊniajàcego dost´pny na stronach internetowych MKSC, zob. przyp. 14.
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zrównania statusu obywateli paƒstw zwiàzanych Konwencjà z uchodêcami i bezpaƒstwowcami, których miejsce zamieszkania lub pobytu znajdujà si´ w tym paƒstwie17. Zrównanie statusu tych dwóch kategorii osób z obywatelami, oznacza rozciàgni´cie obowiàzku wydawania dla nich stosownych zaÊwiadczeƒ. Bezpaƒstwowcy i uchodêcy, których status osobowy jest regulowany prawem paƒstwa
zwiàzanego konwencjà, b´dà mieli mo˝liwoÊç otrzymania zaÊwiadczenia stwierdzajàcego zdolnoÊç prawnà do zawarcia ma∏˝eƒstwa, zgodnie z prawem paƒstwa
wydajàcego, na zasadach takich jak obywatele tego paƒstwa.
Artyku∏ 1 i 2 sà podstawowymi przepisami regulujàcymi obowiàzki paƒstw zwiàzanych konwencjà. Pozosta∏e przepisy majà charakter bardziej techniczny, choç
cz´sto nie mniej wa˝ny18.
Integralnym i niezwykle istotnym elementem konwencji jest formularz jaki ma
znaleêç zastosowanie przy wydawaniu dokumentu. W treÊci zaÊwiadczenia majà
znaleêç si´ dok∏adne dane dotyczàce obydwu nupturientów, oraz stwierdzenie, i˝
te konkretne osoby mogà zawrzeç zwiàzek ma∏˝eƒski za granicà19.

17
18

19

Ró˝ne paƒstwa i akty prawa mi´dzynarodowego regulujà t´ kwesti´ za pomocà ró˝nych ∏àczników
Istotne sà zw∏aszcza postanowienia dotyczàce j´zyków sporzàdzania zaÊwiadczeƒ. Zgodnie z art. 6 Konwencji, z wyjàtkiem sta∏ych symboli dotyczàcych dat, okreÊlonych w art. 4, sta∏e zapisy umieszczone
na pierwszej stronie dokumentu powinny byç wydrukowane w minimum 2 j´zykach, w tym oficjalnym j´zyku (jednym z oficjalnych j´zyków) paƒstwa wystawiajàcego i j´zyku francuskim. Znaczenie symboli
okreÊlonych w art. 4 (dotyczàcych m. in. sposobu ustania poprzedniego ma∏˝eƒstwa, statusu uchodêcy
czy bezpaƒstwowca) musi byç wyjaÊnione w j´zyku oficjalnym (jednym z j´zyków oficjalnych) ka˝dego
paƒstwa, które w chwili podpisania Konwencji sà cz∏onkami MKSC oraz w j´zyku angielskim. Za∏àczony
do Konwencji wzór wydawanego zaÊwiadczenia, podobnie jak ca∏a konwencja zosta∏ sporzàdzony w j´zyku francuskim. Ka˝de t∏umaczenie musi zostaç zaakceptowane przez Biuro MKSC. Procedura taka ma
zapewniç spójnoÊç i poprawne brzmienie wszystkich wersji j´zykowych. Dotyczy to t∏umaczenia nie tylko
wersji j´zykowych umawiajàcych si´ paƒstw, ale tak˝e paƒstw, które póêniej przystàpià do Konwencji.
Istotne postanowienie zawiera art. 7, ograniczajàcy wa˝noÊç zaÊwiadczeƒ wydawanych na podstawie
Konwencji do 6 miesi´cy od daty wystawienia. W momencie przystàpienia do Konwencji, paƒstwa muszà
wskazaç w∏adze upowa˝nione do wydawania zaÊwiadczeƒ. Zgodnie z Raportem nale˝y przyjàç, ˝e w∏adze te mogà zostaç wskazane jedynie spoÊród s∏u˝b stanu cywilnego, organów je nadzorujàcych, oraz
profesjonalnych przedstawicieli s∏u˝by dyplomatycznej lub konsularnej, którzy sà upowa˝nieni do wykonywania funkcji rejestracji stanu cywilnego. Konwencja przewiduje równie˝, w art. 9, procedur´ dokonywania zmian we wzorach zaÊwiadczeƒ wydawanych przez paƒstwa. Ka˝da taka zmiana wymaga akceptacji
MKSC. Z jednej strony, ma to umo˝liwiç poprawienie nieÊcis∏oÊci czy pomy∏ek jakie mogà znaleêç si´
w przyj´tych formularzach, z drugiej, mechanizm znajdzie zastosowanie, gdy do konwencji przyst´powaç
b´dà nowe paƒstwa, z nowymi oficjalnymi j´zykami. Ostatnià sytuacjà przewidywanej mo˝liwoÊci zastosowania procedury z art. 9, sà zamiany w prawie wewn´trznym paƒstw zwiàzanych Konwencjà. Istotne postanowienie zawarte zosta∏o tak˝e w art. 10, który przewiduje, ˝e zaÊwiadczenia majà byç zwolnione z obowiàzku legalizacji lub innych równowa˝nych formalnoÊci w paƒstwach zwiàzanych konwencjà. Ponadto
w Raporcie zosta∏o wyra˝one oczekiwanie, i˝ paƒstwa b´dà dà˝y∏y do rezygnacji lub przynajmniej zminimalizowania op∏at za wydawanie zaÊwiadczeƒ.
Zgodnie z za∏àcznikiem do Konwencji, muszà si´ tam znaleêç dok∏adne dane dotyczàce wnioskodawcy:
imi´, nazwisko obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce i numer rejestru rodzinnego (instytucja nie znana w Polsce), dok∏adna informacja na temat poprzedniego ma∏˝eƒstwa: imi´
i nazwisko poprzedniego ma∏˝onka, dat´, miejsce, oraz sposób ustania poprzedniego ma∏˝eƒstwa. Na dole pierwszej strony dokumentu zamieszczone zosta∏y informacje o dacie jego wydania, piecz´ç urz´du
wydajàcego i podpis osoby wydajàcej. Na formularzu zaÊwiadczenia znajdujà si´ równie˝ t∏umaczenia
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III. Problemy zwiàzane z ratyfikacjà Konwencji MKSC przez Polsk´
Przedstawionym aktem prawnym zwiàzane sà nast´pujàce paƒstwa: Niemcy,
Austria, Belgia, Hiszpania, Grecja, W∏ochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia,
Szwajcaria oraz Turcja20. Jak wynika z zestawienia jest to umowa, która znalaz∏a
doÊç powszechne zastosowanie w Europie, w tym obowiàzuje w paƒstwach, z którymi Polska i polscy obywatele pozostajà w Êcis∏ych stosunkach. Ju˝ chocia˝by
z tego powodu nale˝y powa˝nie rozwa˝yç przystàpienie Polski do Konwencji.
Rozwa˝ajàc wprowadzenie Konwencji do polskiego porzàdku prawnego,
w pierwszej kolejnoÊci nale˝y oceniç poziom zgodnoÊci jej postanowieƒ z obowiàzujàcymi rozwiàzaniami wewn´trznymi21.

20
21

symboli na j´zyki wszystkich paƒstw, które w chwili podpisania konwencji by∏y cz∏onkami MKSC. Na rewersie zaÊwiadczenia ma znaleêç si´ konkretne odwo∏anie do Konwencji, t∏umaczenia sta∏ych zapisów
umieszczonych na awersie, streszczenie wskazanych artyku∏ów konwencji. Zagadnienie treÊci drugiej
strony zaÊwiadczenia reguluje art. 6 Konwencji.
Dane pochodzà oficjalnej strony MKSC: http://www.ciec1.org/SignatRatif.htm.
Wst´pna lektura tej umowy mi´dzynarodowej wskazuje na pewnà rozbie˝noÊç terminologicznà. Konwencja ju˝ w tytule, okreÊlajàc charakter wydawanego dokumentu, pos∏uguje si´ sformu∏owaniem capacité
matrimoniale lub w wersji angloj´zycznej legal capacity to marry. Âcis∏e t∏umaczenie wskazywa∏oby wi´c,
i˝ konwencja stanowi o wydawaniu zaÊwiadczeƒ o zdolnoÊci prawnej do zawarcia ma∏˝eƒstwa (tak te˝
w t∏umaczeniu zaprezentowanym w: Technika i USC 2001, nr 2 (27), s. 13). Obecnie obowiàzujàcy art. 71
p.a.s.c. stanowi o dokumencie stwierdzajàcym, i˝ okreÊlona osoba mo˝e zawrzeç ma∏˝eƒstwo. Przepis
pos∏uguje si´ wi´c kategorià „mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa”, w przeciwieƒstwie do poprzednich regulacji, które stanowi∏y o wydawaniu dokumentów stwierdzajàcych zdolnoÊç prawnà wymaganà do dokonania okreÊlonej czynnoÊci (np. zawarcia ma∏˝eƒstwa). Powy˝ej podkreÊlona zosta∏a ju˝ zasadnicza ró˝nica
pomi´dzy tymi poj´ciami na gruncie prawa polskiego. Mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa, zgodnie z poglàdami polskiej doktryny, jest poj´ciem zdecydowanie szerszym od zdolnoÊci do zawarcia ma∏˝eƒstwa Prawna zdolnoÊç do zawarcia ma∏˝eƒstwa jest jedynie wycinkiem mo˝noÊci wstàpienia w zwiàzek ma∏˝eƒski.
Zmiana treÊci art. 71 p.a.s.c. w 1998 r. by∏a Êwiadomym zabiegiem ustawodawcy i mia∏a spowodowaç
zmian´ charakteru dokumentu wydawanego na jego podstawie. Rozciàga∏o to, przynajmniej teoretycznie,
zakres badanych okolicznoÊci przed wydaniem w∏aÊciwego dokumentu. Doktryna przyj´∏a, ˝e wnioskodawca mo˝e otrzymaç zaÊwiadczenie je˝eli spe∏nia wszystkie warunki okreÊlone w art. 10 – 15 k.r.o.(tak
A. Czajkowska [w:] Prawo o aktach stanu cywilnego..., s. 188) WczeÊniej przyjmowano, ˝e wystarczajàce
jest posiadanie zdolnoÊci prawnej i brak tzw. przeszkód jednostronnych (tak: J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego..., s. 512). Powstaje wi´c wàtpliwoÊç, czy zaÊwiadczenie w rozumieniu Konwencji jest równowa˝nym dokumentem jaki przewiduje prawo polskie, czy te˝ Konwencja i prawo polskie przyjmujà ró˝ne koncepcje zaÊwiadczeƒ. Rozwa˝ajàc treÊç ca∏ej Konwencji i za∏àczonego do niej formularza mo˝na zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e nie istnieje zasadnicza ró˝nica, dogmatyczna sprzecznoÊç mi´dzy za∏o˝eniami polskiej regulacji i Konwencji. Wzór formularza konwencyjnego wskazuje, ˝e chodzi o relatywnà mo˝liwoÊç zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego pomi´dzy konkretnymi osobami, a nie jedynie abstrakcyjnà zdolnoÊç. Formularz zawiera szczegó∏owe dane dotyczàce obojga nupturientów. W treÊci znajduje si´ równie˝
sformu∏owanie, ˝e wymienione osoby mogà zawrzeç ma∏˝eƒstwo (wersji angloj´zycznej, sformu∏owanie to
brzmi „brak przeszkód do zawarcia ma∏˝eƒstwa”). Podsumowujàc, wydaje si´, ˝e nale˝y uznaç to˝samoÊç
zakresu poj´cia „capacité matrimoniale” na gruncie konwencji i „mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa” w prawie polskim. Nale˝y w zwiàzku z tym rozwa˝yç mo˝liwoÊç odejÊcia od literalnego t∏umaczenia Konwencji
i zamiast dos∏ownego „zaÊwiadczenia o zdolnoÊci prawnej do zawarcia ma∏˝eƒstwa” zastosowaç sformu∏owanie o „mo˝noÊci” zawarcia ma∏˝eƒstwa, które wydaje si´ lepiej oddawaç istot´ charakter dokumentu
w polskim j´zyku prawnym.
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1. Termin wa˝noÊci zaÊwiadczenia
Pierwszym problemem, jaki mo˝na dostrzec porównujàc te systemy, jest termin
wa˝noÊci zaÊwiadczenia. Zgodnie z art. 71 ust. 1 p.a.s.c. w zw. z art. 41 §2 k.r.o., zaÊwiadczenie wydawane obecnie traci wa˝noÊç po up∏ywie trzech miesi´cy od dnia
jego wydania. Termin ten, ustalony nowelizacjà z 1998 r., zosta∏ ujednolicony z zaÊwiadczeniem wydawanym osobom zamierzajàcym zawrzeç ma∏˝eƒstwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnym, stwierdzajàce brak okolicznoÊci wy∏àczajàcych zawarcie ma∏˝eƒstwa. Dostosowanie terminu do wymaganych przez Konwencj´ 6
miesi´cy nie by∏oby jednak skomplikowane. Mo˝liwe wydajà si´ w tym zakresie 2
rozwiàzania. Pierwszym jest dodanie paragrafu do art. 71 p.a.s.c. stanowiàcego, ˝e
zaÊwiadczenie traci moc po up∏ywie 6 miesi´cy od daty jego wydania. JednoczeÊnie nale˝a∏oby wykreÊliç odwo∏anie do art. 41 k.r.o. z ust. 1 art. 71 p.a.s.c. Wprowadzenie takiej zmiany skutkowa∏oby tym, i˝ zaÊwiadczenie o mo˝noÊci zawarcia
ma∏˝eƒstwa wydawane na podstawie art. 71 p.a.s.c. i zaÊwiadczenie stwierdzajàce
brak okolicznoÊci wy∏àczajàcych zawarcie ma∏˝eƒstwa na podstawie art. 41 §1 k.r.o.
mia∏yby odmienne terminy wa˝noÊci. Drugim mo˝liwym rozwiàzaniem dostosowujàcym prawo polskie do wymagaƒ konwencyjnych jest wyd∏u˝enie terminu okreÊlonego w art. 41 §2 k.r.o. do 6 miesi´cy. Termin ten odnosi∏by si´ od obydwu rodzajów zaÊwiadczeƒ.
2. Wydawanie zaÊwiadczeƒ uchodêcom i bezpaƒstwowcom
Kolejnym zagadnieniem rodzàcym problemy jest zawarty w art. 2 Konwencji
przepis zrównujàcy w zakresie wydawania zaÊwiadczeƒ bezpaƒstwowców
i uchodêców, których status osobowy jest regulowany przez prawo paƒstwa zwiàzanego konwencjà, z jego obywatelami. Analizujàc obecnà polskà regulacj´ nale˝y stwierdziç, ˝e wymaganie to jest spe∏nione w odniesieniu do bezpaƒstwowców.
Zgodnie z art. 3 p.p.m., je˝eli ustawa przewiduje w∏aÊciwoÊç prawa ojczystego
a osoba nie ma obywatelstwa ˝adnego paƒstwa, stosuje si´ prawo paƒstwa, w którym znajduje si´ jej miejsce zamieszkania. Odnoszàc t´ regulacj´ do art. 14 p.p.m.,
przy ocenie mo˝noÊci zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego bezpaƒstwowca majàcego
miejsce zamieszkania w Polsce, w∏aÊciwe jest prawo polskie. Jak wynika z zacytowanych przepisów mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa bezpaƒstwowców majàcych
miejsce zamieszkania w Polsce jest regulowana przez prawo polskie. Stan taki
znajduje odzwierciedlenie w art. 71 ust. 1 p.a.s.c., który expressis verbis przewiduje wydawanie zaÊwiadczeƒ o mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa wed∏ug prawa polskiego bezpaƒstwowcom majàcym miejsce zamieszkania w Polsce.
Zdecydowanie bardziej skomplikowana jest sytuacja uchodêców. Ustawa Prawo prywatne mi´dzynarodowe nie przewiduje ˝adnych specjalnych regulacji dotyczàcych statusu osobowego uchodêców. W zakresie mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒ-
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stwa, je˝eli majà obywatelstwo jakiegoÊ paƒstwa, w∏aÊciwe jest prawo ojczyste. Je˝eli natomiast nie majà obywatelstwa ˝adnego paƒstwa (nie mo˝na go ustaliç) w∏aÊciwe jest prawo ich miejsca zamieszkania. Prawo polskie reguluje wi´c jedynie
mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa uchodêcy, który nie ma obywatelstwa ˝adnego
paƒstwa i ma miejsce zamieszkania w Polsce. Analogicznie do rozwiàzaƒ przyj´tych w ustawie Prawo prywatne mi´dzynarodowe, regulacja Prawa o aktach stanu
cywilnego nie przewiduje wydawania zaÊwiadczeƒ specjalnej kategorii uchodêców.
Status ten jest oboj´tny z punktu widzenia wydawania zaÊwiadczeƒ.
Status prawny uchodêców w Êwietle polskiego prawa jest jednak bardziej
skomplikowany. Polska ratyfikowa∏a Konwencj´ dotyczàcà statusu uchodêców,
sporzàdzonà w Genewie 28 lipca 1951 r. Konwencja wesz∏a w ˝ycie w stosunku
do Polski 26 grudnia 1991 r.22 Zgodnie z art. 12 Konwencji, status osobowy ka˝dego uchodêcy okreÊla prawo paƒstwa sta∏ego zamieszkania, a je˝eli uchodêca
nigdzie nie ma miejsca sta∏ego zamieszkania, prawo paƒstwa w którym przebywa. Zgodnie z tym przepisem, status osobowy uchodêców majàcych miejsce sta∏ego zamieszkania w Polsce lub przy braku miejsca sta∏ego zamieszkania, majàcych miejsce pobytu w Polsce, bez wzgl´du na obywatelstwo, jest regulowany
przez prawo polskie23. Nale˝y przypomnieç, i˝ art. 1 p.p.m., stanowi, ˝e przepisów ustawy niniejszej nie stosuje si´, je˝eli umowa mi´dzynarodowa, której
Polska jest stronà, postanawia inaczej. Artyku∏ 91ust. 2 Konstytucji zawiera
norm´ przewidujàcà, ˝e umowa mi´dzynarodowa ratyfikowana za uprzednià
zgodà wyra˝onà w ustawie ma pierwszeƒstwo przed ustawà, je˝eli ustawy tej nie
da si´ pogodziç z umowà24.
Konwencja przewiduje, ˝e prawu miejsca sta∏ego zamieszkania / pobytu podlega status osobowy uchodêców. Poj´cie to na gruncie Konwencji nale˝y rozumieç
szeroko. Pomimo ró˝nego jego rozumienia w ró˝nych paƒstwach, w ka˝dej sytuacji obejmuje ono m. in. wiek pe∏noletnoÊci, prawa osób niepe∏noletnich, zdolno22
23

24

Dz. U. 1991, nr 119, poz. 515.
J. Bia∏ocerkiewicz, Status prawny cudzoziemca w Êwietle standardów mi´dzynarodowych, Toruƒ 1999,
s. 177, M. Czepelak, Przepisy stare ale wystarczajàce, „Rzeczpospolita” z 11.08.2006, nr 187., K. Zawada,
O projekcie nowej kodyfikacji prawa prywatnego mi´dzynarodowego, KPP 2006, nr 4, s. 1085.
Regulacja art. 91 ust. 2 Konstytucji dotyczy umów mi´dzynarodowych ratyfikowanych za uprzednià zgodà Sejmu wyra˝onà w ustawie. Konwencja dotyczàca statusu uchodêców zosta∏a ratyfikowana przed wejÊciem w ˝ycie Konstytucji RP z 1997 r. Przyjmuj´, ˝e w stosunku do niej znajdzie zastosowanie art. 241
ust. 1 Konstytucji, stanowiàcy, i˝ „Umowy mi´dzynarodowe ratyfikowane dotychczas przez Rzeczpospolità Polskà na podstawie obowiàzujàcych w czasie ich ratyfikacji przepisów konstytucyjnych i og∏oszone
w Dzienniku Ustaw uznaje si´ za umowy ratyfikowane za uprzednià zgodà wyra˝onà w ustawie i stosuje
si´ do nich przepisy art. 91 Konstytucji, je˝eli z treÊci umowy mi´dzynarodowej wynika, ˝e dotyczà one kategorii spraw wymienionych w art. 89 ust. 1 Konstytucji.”. Na charakter Konwencji dotyczàcej statusu
uchodêców, jako umowy mi´dzynarodowej ratyfikowanej za uprzednià zgodà wyra˝onà w ustawie wskaza∏a A. Wyrozumska, Prawo mi´dzynarodowe oraz prawo Unii Europejskiej a konstytucyjny system êróde∏
prawa, [w:] Otwarcie Konstytucji RP na prawo mi´dzynarodowe i procesy integracyjne, red. K. Wójtowicz,
Warszawa 2006, s. 35, tak te˝: M. Czepelak, ibidem., choç odmienne stanowisko zajà∏ NSA w wyroku z 26
sierpnia 1999 r., V SA 708/99, OSP 9/2000, poz. 134.
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Êci do zawarcia ma∏˝eƒstwa25. Poj´cie to b´dzie wi´c obejmowa∏o równie˝ mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa. Reasumujàc, zgodnie z konwencjà dotyczàcà statusu
uchodêców, mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa przez uchodêców majàcych miejsce
sta∏ego zamieszkania w Polsce lub je˝eli nie majà miejsca sta∏ego zamieszkania,
a ich miejsce pobytu znajduje si´ w Polsce, ocenia si´ wed∏ug prawa polskiego.
Skoro status osobowy tej kategorii uchodêców jest regulowany przez prawo polskie, art. 2 Konwencji nak∏ada∏by obowiàzek wydawania zaÊwiadczeƒ o zdolnoÊci
prawnej do zawarcia ma∏˝eƒstwa tym osobom.
Obecne rozwiàzania prawa o aktach stanu cywilnego nie przewidujà wydawania tego typu zaÊwiadczeƒ uchodêcom, którzy nie sà bezpaƒstwowcami, majàcymi miejsce zamieszkania w Polsce. Wydaje si´ wi´c, i˝ ratyfikacja konwencji zmusza∏aby do zmiany art. 71 p.a.s.c. tak˝e w tym zakresie. Nale˝y ponadto zwróciç
uwag´, i˝ zgodnie z cytowanym art. 12 Konwencji dotyczàcej statusu uchodêców,
prawo polskie reguluje nie tylko status osobowy uchodêców, którzy majà w Polsce
miejsce sta∏ego zamieszkania, (jak czyni to ustawa prawo prywatne mi´dzynarodowe w stosunku do bezpaƒstwowców, pos∏ugujàc si´ jednak ∏àcznikiem miejsca zamieszkania), ale tak˝e tych, którzy w braku miejsca zamieszkania majà w Polsce
miejsce pobytu. Pe∏ne dostosowanie polskiego prawa do regulacji Konwencji
MKSC, wymaga∏oby wprowadzenia mo˝liwoÊci wydawania zaÊwiadczeƒ tak˝e
w odniesieniu do tej ostatniej grupy uchodêców.

IV. Ocena mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa wed∏ug obowiàzujàcej
polskiej regulacji
Jak wynika z przedstawionych rozwa˝aƒ, Konwencja ma g∏ównie znaczenie
„techniczne”. „Przyj´cie wzoru (…) dotyka jedynie formy, nie naruszajàc materii
prawa, a zatem nie narzuca ˝adnych zasad ustalania zdolnoÊci prawnej do zawarcia ma∏˝eƒstwa…”26. Konwencja ingeruje jedynie w regulacje o charakterze formalnym. W polskim prawie jest to zasadniczo materia obj´ta ustawà Prawo o aktach
stanu cywilnego oraz rozporzàdzeniami do tej ustawy. Rozwa˝ania dotyczàce Konwencji mo˝na by∏oby zakoƒczyç stwierdzeniem o zgodnoÊci koncepcji zaÊwiadczeƒ wydawanych na gruncie prawa polskiego i przewidzianych w konwencji oraz
wskazaniem zmian w polskim prawie koniecznych do w∏aÊciwego przyj´cia rozwiàzaƒ konwencyjnych. Analiza rozwiàzaƒ mi´dzynarodowych powinna jednak sk∏aniaç do g∏´bszej refleksji nad istotà i konstrukcjà zaÊwiadczeƒ na gruncie prawa
krajowego. Podstawowym zagadnieniem w tym zakresie jest pytanie o to, co
stwierdza zaÊwiadczenie, a wi´c, co powinno podlegaç badaniu i w jakim zakresie.

25

26

The Refugee Convention, 1951: The Travaux Preparatoires Analysed, with a Commentary by Paul Weis,
Cambridge, New York 1995, p. 107.
Tak w uzasadnieniu wystàpienia o wszcz´cie procedury ratyfikacyjnej, Technika i USC 2001, nr 2 (27), s. 6.
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Doktryna, jak ju˝ zosta∏o podkreÊlone, przyj´∏a, i˝ zaÊwiadczenie ma stwierdzaç
szeroko rozumianà, relatywnà mo˝noÊç zawarcia, zgodnie z prawem polskim, ma∏˝eƒstwa przez obywatela polskiego (lub innà osob´, której zaÊwiadczenie si´ wydaje) z konkretnà osobà. PodkreÊlenia wymaga fakt, ˝e dokument stwierdzaç ma
mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa tylko przez obywatela polskiego (czy te˝ ogólnie
wnioskodawc´), a nie cudzoziemca z którym zamierza on zawrzeç ma∏˝eƒstwo
Polskie prawo, zgodnie z zasadà przewidzianà w art. 14 p.p.m., przewiduje zasad´ dystrybutywnego stosowania praw ojczystych przy ocenie mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa. Oznacza to, i˝ materialne przes∏anki wa˝noÊci zwiàzku ma∏˝eƒskiego nale˝y oceniaç oddzielnie w stosunku do ka˝dego z przysz∏ych ma∏˝onków,
wed∏ug w∏aÊciwego prawa. Prawo polskie, zgodnie z tà zasadà, b´dzie w∏aÊciwe
tylko do oceny tej mo˝noÊci po stronie obywatela polskiego, a nie cudzoziemca27.
W doktrynie prawa mi´dzynarodowego wskazana zasada nie jest jednak uznawana za bezdyskusyjnà. Zagadnienie wp∏ywu przeszkód funkcjonujàcych w jednym prawie, na drugiego z nupturientów by∏o wyjaÊniane za pomocà podzia∏u na przeszkody
jednostronne i dwustronne. Przeszkody jednostronne majà dotyczyç tylko strony, której prawo w∏aÊciwe je przewiduje. Dwustronne natomiast, majà byç respektowane bez
wzgl´du na to czy prawo w∏aÊciwe drugiego nupturienta uznaje je, czy nie28. Skutkiem
przyj´cia takiego podzia∏u jest dystrybutywne stosowanie prawa w∏aÊciwego do przeszkód jednostronnych i kumulatywne stosowanie w przypadku dwustronnych. Jednostronny charakter tradycyjnie nadaje si´ np. przes∏ance wieku, natomiast dwustronny
przes∏ance pokrewieƒstwa, pozostawania w zwiàzku ma∏˝eƒskim. Dzia∏anie przeszkody dwustronnej w przypadku pozostawania w zwiàzku ma∏˝eƒskim, mo˝na zobrazowaç nast´pujàco: obywatelka polska nie mo˝e wyjÊç za mà˝ za m´˝czyzn´ pozostajàcego ju˝ w zwiàzku ma∏˝eƒskim, nawet je˝eli jego prawo ojczyste na to zezwala29.
Nale˝y wi´c przyjàç, i˝ nie ma ona mo˝noÊci wstàpienia w taki zwiàzek bez wzgl´du
na postanowienia prawa obcego. Zaakceptowanie istnienia przeszkód dwustronnych
oznacza∏oby, i˝ aby stwierdziç mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa, zgodnie z prawem polskim, nale˝a∏oby badaç wyst´powanie przeszkód dwustronnych po stronie cudzoziemca. Konsekwentne przyj´cie koniecznoÊci wykluczenia wszystkich przeszkód
znanych prawu polskiemu przed wystawieniem zaÊwiadczenia, zmusza∏oby kierownika urz´du stanu cywilnego do badania pewnych elementów mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa przez cudzoziemca wed∏ug prawa polskiego.
Koncepcja przeszkód jednostronnych i dwustronnych zosta∏a jednak odrzucona przez niektórych Autorów. Zarzucono jej, i˝ podzia∏ nie znajduje potwierdzenia
w treÊci art. 14 ppm, który przewiduje zasad´ dystrybutywnego stosowania praw
w∏aÊciwych bez wyjàtku. Ponadto podzia∏ nie opiera si´ na niezawodnym kryterium
27
28

29

M. Pazdan, Prawo prywatne mi´dzynarodowe, Warszawa 2003, s. 201.
Podzia∏ przyjmujà m. in.: M. SoÊniak [w:] Mi´dzynarodowe prawo rodzinne, red. B. Walaszek, Wroc∏aw
– Warszawa – Kraków 1969, s. 13, J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego..., s. 433 i nast.
M. Pazdan, Prawo prywatne mi´dzynarodowe..., s. 202.
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i ró˝ni Autorzy dowolnie przyjmujà jedno lub dwustronnoÊç poszczególnych przeszkód. Podzia∏owi temu zarzuca si´ równie˝ brak praktycznego znaczenia, poniewa˝ podobne skutki mo˝na osiàgnàç stosujàc klauzul´ porzàdku publicznego30.
Konsekwentnie, odrzucajàc koncepcj´ przeszkód jedno i dwustronnych i przyjmujàc dystrybutywne stosowanie prawa polskiego w zakresie mo˝noÊci zawarcia
zwiàzku ma∏˝eƒskiego obywateli polskich (czy osób, których status osobowy podlega prawu polskiemu) nale˝y, badajàc mo˝noÊç wstàpienia w zwiàzek ma∏˝eƒski
po stronie obywatela polskiego, stosowaç polskie prawo jedynie do oceny tej mo˝noÊci wnioskodawcy.
Pomimo dystrybutywnego stosowania prawa polskiego tylko do oceny mo˝noÊci zawarcia ma∏˝eƒstwa przez obywatela polskiego, nie mo˝na uniknàç oceny
pewnych elementów stanu faktycznego po stronie drugiego nupturienta. Przeszkody powinowactwa czy przysposobienia wynikajà ze stosunków prawnych wià˝àcych obie strony. Nie mo˝na oceniç ich wyst´powania w oderwaniu od drugiej strony zamierzonego ma∏˝eƒstwa. ZaÊwiadczenie ma stwierdzaç mo˝noÊç zawarcia
zwiàzku wed∏ug prawa polskiego, a wi´c wyst´powanie równie˝ wymienionych powy˝ej przeszkód powinno byç wykluczone. Sk∏ania to do stwierdzenia, ˝e kierownik urz´du stanu cywilnego, aby oceniç mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa przez obywatela polskiego powinien mieç pewien zakres informacji dotyczàcych drugiego
nupturienta. Z tym wià˝e si´ zakres dokumentów jakie powinien uzyskaç kierownik
urz´du stanu cywilnego, przed wydaniem zaÊwiadczenia.

V. Zakres dokumentów wymaganych do otrzymania zaÊwiadczenia
Obowiàzujàca polska regulacja w ˝aden sposób nie okreÊla jakie dokumenty
powinny zostaç z∏o˝one przez wnioskodawc´, w celu otrzymania zaÊwiadczenia
stwierdzajàcego mo˝noÊç zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego za granicà. Zgodnie
z poglàdami doktryny wystarczajàce sà takie dokumenty, jakie wymagane by∏yby
od wnioskodawcy je˝eli chcia∏by zawrzeç zwiàzek ma∏˝eƒski w Polsce31 (a wi´c
przewidziane w art. 54 p.a.s.c.) Praktyka jest z nimi zgodna. Do wniosku o wydanie zaÊwiadczenia nale˝y do∏àczyç: dokument stwierdzajàcy to˝samoÊç, odpis
skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy, ew. dowód ustania poprzedniego ma∏˝eƒstwa wnioskodawcy, pisemne zapewnienie wnioskodawcy, ˝e nie wie o istnieniu
okolicznoÊci wy∏àczajàcych zawarcie zwiàzku ma∏˝eƒskiego. W powszechnie obowiàzujàcych aktach prawnych nie zosta∏ przewidziany równie˝ wzór wniosku jaki
powinien zostaç wype∏niony, w celu uzyskania zaÊwiadczenia. W praktyce funkcjonujà ró˝ne wzorce, w ró˝nych urz´dach stanu cywilnego.
30

31

K. Pietrzykowski, Zawarcie ma∏˝eƒstwa..., s. 27 i nast., podobnie A. Màczyƒski, Rozwód w prawie prywatnym mi´dzynarodowym, Warszawa 1983, s. 124 i nast, zasadnoÊç krytyki koncepcji przeszkód jedno i dwustronnych dostrzega równie˝ M. Pazdan, Prawo mi´dzynarodowe prywatne…, s. 202.
A. Czajkowska [w:] Prawo o aktach stanu cywilnego..., 188.
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Nale˝y zwróciç uwag´ na brak wymogu przedstawienia jakiegokolwiek dokumentu dotyczàcego cudzoziemca. Nie podlega ustaleniu nawet to˝samoÊç cudzoziemca nie wspominajàc o stanie cywilnym. Jedyne informacje zawarte w zaÊwiadczeniu: imi´, nazwisko i obywatelstwo ustala si´ wy∏àcznie na podstawie informacji podanych przez wnioskodawc´, bez jakiejkolwiek ich weryfikacji. Powstaje wi´c
wàtpliwoÊç, czy rzeczywiÊcie kierownik urz´du stanu cywilnego, na tej podstawie,
ma mo˝liwoÊç wykluczenia wyst´powania wszystkich przeszkód przewidzianych
przez polskie prawo.
Organ wystawiajàcy zaÊwiadczenie nie ma mo˝liwoÊci zbadania jakichkolwiek
okolicznoÊci dotyczàcych osoby, z którà wnioskodawca zamierza zawrzeç zwiàzek
ma∏˝eƒski. Nie mo˝e nawet ustaliç czy osoba taka istnieje. W literaturze podkreÊla
si´, ˝e przed wydaniem zaÊwiadczenia kierownik „przeprowadzi post´powanie wyjaÊniajàce w celu ustalenia czy osoba mo˝e otrzymaç zaÊwiadczenie”32. Brak wymogu przedstawienia jakichkolwiek dokumentów dotyczàcych drugiego nupturienta przesàdza, ˝e ewentualne badanie mo˝e dotyczyç tylko wnioskodawcy i to w zakresie jego zdolnoÊci do zawarcia ma∏˝eƒstwa i ewentualnie przeszkód zwiàzanych
tylko z jego osobà. Paradoksalnie wi´c faktyczny zakres zaÊwiadczenia nie ró˝ni
si´ od wydawanego w poprzednim stanie prawnym. Sposób wydawania dokumentu równie˝ mo˝e budziç pewne wàtpliwoÊci. W zaÊwiadczeniu kierownik USC
stwierdza mo˝noÊç zawarcia konkretnego ma∏˝eƒstwa nie majàc nawet pewnoÊci,
˝e dane personalne cudzoziemca sà prawdziwe. Nale˝y równie˝ zwróciç uwag´,
˝e zgodnie z art. 56 p.a.s.c., w przypadku braku dokumentu stwierdzajàcego mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa przez cudzoziemca zgodnie z jego prawem ojczystym,
sàd w post´powaniu ustala czy zgodnie z w∏aÊciwym prawem cudzoziemiec mo˝e
zawrzeç ma∏˝eƒstwo. Sàd dokonuje wszechstronnego badania tej mo˝noÊci, oceniajàc czy nie wyst´pujà przewidziane w prawie w∏aÊciwym przeszkody do zawarcia ma∏˝eƒstwa. Leksykalne brzmienie art. 71 p.a.s.c. jest identyczne z treÊcià
art. 56 p.a.s.c. Tutaj równie˝ stwierdza si´ mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa. W praktyce jednak zakres badania jest zupe∏nie inny. W post´powaniu sàdowym, prowadzonym z udzia∏em obydwu nupturientów i stosowaniem ró˝nych Êrodków dowodowych, przynajmniej teoretycznie, bada si´ wszystkie aspekty mo˝noÊci wstàpienia w zwiàzek ma∏˝eƒski. Kierownik USC natomiast, wydaje zaÊwiadczenie w∏aÊciwie identycznej treÊci, jedynie na podstawie kilku dokumentów dotyczàcych wnioskodawcy, bez udzia∏u cudzoziemca. Faktyczna wartoÊç zaÊwiadczeƒ wydawanych przez kierownika USC jest wàtpliwa.
Na marginesie, nale˝y zauwa˝yç, i˝ wzór polskiego zaÊwiadczenia wydaje si´ byç
nie do koƒca spójny z koncepcjà zaÊwiadczeƒ przyj´tà przez polskiego ustawodawc´. Nowelizacja art. 71 p.a.s.c. z 1998 r. pociàgn´∏a za sobà wprowadzenie powszechnie obowiàzujàcego formularza, majàcego realizowaç nowà koncepcj´ za32

A. Czajkowska, ibidem.
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Êwiadczenia, stwierdzajàcego relatywnà mo˝noÊç zawarcia ma∏˝eƒstwa z konkretnà
osobà, a nie jedynie abstrakcyjnà zdolnoÊç. Dlatego w treÊci obowiàzujàcego formularza znalaz∏y si´ dane okreÊlajàce osob´, z którà wnioskodawca zamierza zawrzeç
zwiàzek ma∏˝eƒski. W treÊci wzorca odnaleêç mo˝na stwierdzenie, ˝e wymieniona osoba mo˝e zawrzeç ma∏˝eƒstwo za granicà zgodnie z prawem polskim. Po tym
stwierdzeniu wymienione sà dok∏adne dane wnioskodawcy. Co ciekawe, zaÊwiadczenie nie stwierdza, ˝e wnioskodawca mo˝e zawrzeç zwiàzek ma∏˝eƒski z konkretnà osobà (tak jak jest to sformu∏owane we wzorcu który przewiduje konwencja). Dane o osobie, z którà wnioskodawca zamierza zawrzeç ma∏˝eƒstwo, sà tylko dodatkowà rubrykà i wydajà si´ spe∏niaç jedynie funkcj´ informacyjnà. Bioràc pod uwag´, i˝
informacje znajdujàce si´ tam sà zamieszczone jedynie na podstawie oÊwiadczenia
wnioskodawcy, rubryki dotyczàce cudzoziemca spe∏niajà wy∏àcznie takà rol´, i˝ nie
mo˝na wykorzystaç zaÊwiadczenia do zawarcia ma∏˝eƒstwa z innà osobà.
Formularz przewidziany przez Konwencj´ jest zdecydowanie bardziej rozbudowany, ni˝ obowiàzujàcy w polskim prawie. Dane dotyczàce osoby, z którà wyst´pujàcy o zaÊwiadczenie ma zamiar zawrzeç zwiàzek ma∏˝eƒski, sà tak samo szczegó∏owe jak odnoszàce si´ do wnioskodawcy. Tym bardziej aktualne staje si´ pytanie o zakres dokumentów dotyczàcych drugiego nupturienta, jakie powinny zostaç
przedstawione w celu otrzymania zaÊwiadczenia.

VI. Podsumowanie
Jak wynika z powy˝szych rozwa˝aƒ, szczegó∏owe przeanalizowanie procedury
wydawania zaÊwiadczeƒ, zakresu czynnoÊci kierownika urz´du stanu cywilnego,
i byç mo˝e uregulowanie tych zagadnieƒ na poziomie rozporzàdzenia, jest zadaniem nie mniej istotnym ni˝ formalne dostosowanie rozwiàzaƒ materialnych do wymagaƒ konwencyjnych. Pomimo i˝ Konwencja jest aktem niezbyt rozbudowanym
i majàcym charakter bardziej „techniczny”, z jego ewentualnà ratyfikacjà wià˝e si´
szereg problemów wymagajàcych rozpoznania i rozwiàzania. Celem niniejszego
opracowania jest próba zwrócenia uwagi na przynajmniej niektóre z nich, oraz zach´cenie do dyskusji nad zasygnalizowanymi zagadnieniami.
Kontrowersje czy wàtpliwoÊci nie zmieniajà jednak, moim zdaniem, zdecydowanie pozytywnej oceny rozwiàzaƒ konwencyjnych. Ratyfikacja tego aktu prawa mi´dzynarodowego w dobie integracji europejskiej, oraz licznych migracji obywateli
polskich wydaje si´ byç wskazana. Wp∏yn´∏oby to na uporzàdkowanie zagadnieƒ
zwiàzanych z wydawaniem zaÊwiadczeƒ i u∏atwi∏o procedur´ zawierania ma∏˝eƒstw obywatelom polskim (uchodêcom, bezpaƒstwowcom), którzy chcà dokonaç tego za granicà. Prace nad ratyfikacjà muszà byç jednak poprzedzone gruntownà analizà zagadnienia, uwzgl´dniajàc tak˝e konstrukcyjne i fundamentalne
kwestie instytucji zaÊwiadczeƒ.
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ORZECZNICTWO
Wyrok TK z dnia 11 kwietnia 2006 r., SK 57/04*
Art. 60 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuƒczy
(Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) w zakresie, w jakim stanowi, ˝e wynikajàcy z art.
60 § 1 tego kodeksu obowiàzek dostarczania przez rozwiedzionego ma∏˝onka,
który zosta∏ uznany za winnego rozk∏adu po˝ycia, Êrodków utrzymania drugiemu rozwiedzionemu ma∏˝onkowi, nie wygasa wskutek up∏ywu czasu, jest
zgodny z art. 64 w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i z nakazem urzeczywistniania zasad sprawiedliwoÊci spo∏ecznej wyra˝onym w art. 2 Konstytucji.

Wyciàg z uzasadnienia:
Trybuna∏ Konstytucyjny zwa˝y∏, co nast´puje:
1. Skardze konstytucyjnej, której przedmiotem skar˝àcy uczyni∏ ca∏y art. 60
k.r.o., zosta∏ nadany bieg tylko w zakresie obejmujàcym art. 60 § 1 i 3 k.r.o. Przepisy te stanowià: „§ 1. Ma∏˝onek rozwiedziony, który nie zosta∏ uznany za wy∏àcznie winnego rozk∏adu po˝ycia i który znajduje si´ w niedostatku, mo˝e ˝àdaç od
drugiego ma∏˝onka rozwiedzionego dostarczania Êrodków utrzymania w zakresie
odpowiadajàcym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz mo˝liwoÊciom zarobkowym i majàtkowym zobowiàzanego; § 3. Obowiàzek dostarczania
Êrodków utrzymania ma∏˝onkowi rozwiedzionemu wygasa w razie zawarcia przez
tego ma∏˝onka nowego ma∏˝eƒstwa. Jednak˝e gdy zobowiàzanym jest ma∏˝onek
rozwiedziony, który nie zosta∏ uznany za winnego rozk∏adu po˝ycia, obowiàzek
ten wygasa tak˝e z up∏ywem pi´ciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba ˝e ze wzgl´du na wyjàtkowe okolicznoÊci sàd, na ˝àdanie uprawnionego, przed∏u˝y wymieniony termin pi´cioletni”.
Art. 60 k.r.o. zosta∏ zamieszczony poza dzia∏em III k.r.o., grupujàcym przepisy
regulujàce obowiàzek alimentacyjny (art. 128-144), ale ze wzgl´du na podobieƒstwo przedmiotu obowiàzku ustanowionego w art. 60 § 1 k.r.o. i obowiàzku alimentacyjnego dopuszczalne jest okreÊlenie pierwszego z nich za pomocà nazwy „obowiàzek alimentacyjny rozwiedzionego ma∏˝onka”. To˝samoÊç przedmiotu obu
obowiàzków potwierdza unormowanie zawarte w art. 130 k.r.o.

* Sentencja zosta∏a og∏oszona dnia 18 kwietnia 2006 r. w Dz. U. Nr 64, poz. 457.
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Przystàpienie do merytorycznej oceny postawionych w skardze zarzutów wymaga dok∏adnego okreÊlenia przedmiotu niniejszego post´powania. Z treÊci skargi konstytucyjnej wyraênie wynika, ˝e skar˝àcy kwestionuje tylko niektóre normy
wynikajàce z art. 60 § 1 i 3 k.r.o. Wskazuje mianowicie na∏o˝enie na ma∏˝onka, który zosta∏ uznany za winnego rozk∏adu po˝ycia ma∏˝eƒskiego, obowiàzku alimentacyjnego nieograniczonego w czasie. Zgodnie z kwestionowanym w skardze unormowaniem jedynym zdarzeniem, które skutkuje wygaÊni´ciem tego obowiàzku,
jest zawarcie nowego zwiàzku ma∏˝eƒskiego przez „rozwiedzionego ma∏˝onka,
który nie zosta∏ uznany za winnego rozk∏adu po˝ycia”. Poza zakresem skargi pozostaje zatem problem obowiàzku alimentacyjnego rozwiedzionych ma∏˝onków,
którzy nie zostali uznani za winnych rozk∏adu po˝ycia, oraz problem zawarcia nowego ma∏˝eƒstwa jako zdarzenia powodujàcego wygaÊni´cie obowiàzku alimentacyjnego wobec by∏ego ma∏˝onka niezale˝nie od okresu, który up∏ynà∏ od orzeczenia rozwodu, a tak˝e problem stosowania art. 60 k.r.o. w razie uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa (art. 21 k.r.o.) i w razie orzeczenia separacji (art. 614 § 4 k.r.o.).
Ponadto pewne trudnoÊci w okreÊleniu przedmiotu sprawy wià˝à si´ tak˝e
z tym, ˝e regulacja kwestionowana w skardze konstytucyjnej nie zosta∏a wyra˝ona
expressis verbis w art. 60 § 3 k.r.o., ale wynika z jego interpretacji a contrario. Je˝eli bowiem ustawodawca oznaczy∏ zakres czasowy obowiàzku alimentacyjnego
rozwiedzionego ma∏˝onka, który nie zosta∏ uznany za winnego rozk∏adu po˝ycia,
ale nie wspomnia∏ o analogicznym ograniczeniu w przypadku ma∏˝onka winnego
rozk∏adu po˝ycia, to nale˝y przyjàç, i˝ takiego ograniczenia nie ma.
Powy˝sze ustalenia prowadzà do wniosku, ˝e przedmiotem skargi jest art. 60 §
3 zd. 2 k.r.o. w zakresie, w jakim stanowi, ˝e oparty na art. 60 § 1 tego kodeksu obowiàzek dostarczania Êrodków utrzymania ma∏˝onkowi rozwiedzionemu przez ma∏˝onka, który zosta∏ uznany za winnego rozk∏adu po˝ycia, nie wygasa z up∏ywem
okreÊlonego terminu. Art. 60 § 1 k.r.o. ma w sprawie znaczenie jedynie jako przepis zwiàzkowy, ustanawia bowiem samà instytucj´ prawnà obowiàzku alimentacyjnego mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami, która – jako taka – nie zosta∏a wprost zakwestionowana w rozpatrywanej skardze konstytucyjnej.
2. Merytorycznà ocen´ zarzutów zawartych w skardze konstytucyjnej nale˝y
rozpoczàç od problemu zgodnoÊci art. 60 § 3 zd. 2 w zw. z art. 60 § 1 k.r.o. z art.
64 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e mimo wskazania w skardze konstytucyjnej ca∏ego art. 64
Konstytucji jako wzorca kontroli, zarzuty skar˝àcego nie dotyczà naruszenia istoty
prawa w∏asnoÊci (art. 64 ust. 3 Konstytucji).
Realizacja obowiàzku ustanowionego w art. 60 § 1 k.r.o. polega przede wszystkim na spe∏nianiu Êwiadczeƒ pieni´˝nych albo – wyjàtkowo – Êwiadczeƒ w naturze.
Generalnie oznacza to ingerencj´ w prawo w∏asnoÊci, którego istotnym elementem
jest uprawnienie do swobodnego korzystania z przedmiotu w∏asnoÊci i rozporzà-
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dzania nim. Dotyczy to równie˝ Êrodków pieni´˝nych. Nie mo˝na jednak wykluczyç, ˝e wykonywanie obowiàzku alimentacyjnego ∏àczyç si´ b´dzie z ingerencjà
tak˝e w inne prawa majàtkowe (np. w prawo do wynagrodzenia za prac´, w sytuacji, gdy Êwiadczenie jest przymusowo egzekwowane z wynagrodzenia za prac´,
albo – jak w niniejszej sprawie – prawo do zabezpieczenia spo∏ecznego przez ograniczenie wysokoÊci otrzymywanego Êwiadczenia emerytalno-rentowego). Kwestia,
czy chodzi o ingerencj´ w prawo w∏asnoÊci, czy w inne prawa majàtkowe, ma –
przede wszystkim z uwagi na to, i˝ w sprawie nie pojawia si´ problem naruszenia
istoty prawa w∏asnoÊci (art. 64 ust. 3 Konstytucji) – drugorz´dne znaczenie. Mo˝na
powiedzieç ogólnie, ˝e mamy tu do czynienia z ingerencjà w prawa majàtkowe
(mienie) by∏ego ma∏˝onka. Powstaje pytanie, czy ingerencja ta mieÊci si´ w granicach wyznaczonych przez Konstytucj´.
2.1. Dla rozstrzygni´cia niniejszej sprawy istotne sà dwie kwestie.
Po pierwsze, chodzi o kwesti´ przes∏anek ustania obowiàzku alimentacyjnego
mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami. Zdaniem Trybuna∏u Konstytucyjnego, stanowisko skar˝àcego zak∏adajàce, ˝e jedynie zawarcie nowego zwiàzku ma∏˝eƒskiego przez
ma∏˝onka uprawnionego do Êwiadczeƒ alimentacyjnych oznacza zwolnienie z obowiàzku tych Êwiadczeƒ ma∏˝onka, który zosta∏ uznany za winnego rozk∏adu, nie jest
w pe∏ni trafne. Utrwalone orzecznictwo Sàdu Najwy˝szego przyjmuje bowiem, ˝e
dopuszczalna jest taka wyk∏adnia odpowiednich przepisów k.r.o., która dopuszcza
oddalenie powództwa o Êwiadczenie pomocy materialnej cz∏onkom rodziny „na zasadzie sprzecznoÊci z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego” (uchwa∏a SN z 17 grudnia 1991 r., III CZP 131/91, OSNC 6/1992, poz. 107 i powo∏ane tam wczeÊniejsze
orzeczenia). Sàd Najwy˝szy podkreÊli∏ przy tym, ˝e „sprzeciw ze strony zasad
wspó∏˝ycia spo∏ecznego” mo˝e budziç obarczenie ma∏˝onka rozwiedzionego obowiàzkiem niesienia pomocy materialnej by∏emu ma∏˝onkowi, który pozostaje w faktycznej wspólnocie ma∏˝eƒskiej z innà osobà. Wskaza∏ tak˝e, ˝e sàd winien „baczyç”, ˝eby dochodzenie roszczenia alimentacyjnego nie by∏o „szykanà wymierzonà przeciwko by∏emu ma∏˝onkowi lub post´powaniem zmierzajàcym do jego wyzyskania”. Tak wi´c mo˝na stwierdziç, i˝ oprócz zawarcia nowego zwiàzku ma∏˝eƒskiego innà przes∏ankà powodujàcà ustanie obowiàzku alimentacyjnego jest
sprzecznoÊç roszczenia o dostarczanie Êrodków utrzymania z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego (art. 5 k.c.).
Po drugie, w niniejszej sprawie nale˝y uwzgl´dniç charakter prawny obowiàzku
wzajemnej alimentacji mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami. W uchwale Sàdu Najwy˝szego
z 16 grudnia 1987 r. (III CZP 91/86, OSNC 4/1988, poz. 42) stwierdzono, ˝e Êwiadczenie alimentacyjne mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami stanowi „kontynuacj´ obowiàzku
wzajemnej pomocy w zakresie utrzymania” powsta∏ego przez zawarcie ma∏˝eƒstwa. Obowiàzek ten trwa mimo rozwodu, choç „w postaci zmodyfikowanej”. Stanowisko to nale˝y uznaç za utrwalone w judykaturze i doktrynie (por. B. Czech [w:]
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Kodeks rodzinny i opiekuƒczy, Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2005, s. 454).
Niezale˝nie od tego, ˝e stanowisko to nie jest aprobowane przez cz´Êç doktryny
(zob. Z. Krzemiƒski, Rozwód. Komentarz do przepisów, wyd. III, Zakamycze 2001),
nie mo˝na zaprzeczyç, ˝e obowiàzek alimentowania by∏ego ma∏˝onka stanowi instytucj´ prawnà pozostajàcà w Êcis∏ym zwiàzku z obowiàzkiem przyczyniania si´
do zaspokojenia potrzeb materialnych rodziny. Uprzednie zawarcie zwiàzku ma∏˝eƒskiego jest koniecznà przes∏ankà dochodzenia alimentów w razie ewentualnego rozwodu. Ustalenie, i˝ materialnà podstawà obowiàzku alimentacyjnego mi´dzy
rozwiedzionymi ma∏˝onkami sà obowiàzki istniejàce w czasie trwania ma∏˝eƒstwa,
a nie jest to zupe∏nie nowa powinnoÊç, ma istotne konsekwencje, jeÊli chodzi
o ocen´ tej instytucji z punktu widzenia Konstytucji.
2.2. Oceniajàc zakwestionowanà regulacj´ z punktu widzenia art. 31 ust. 3 Konstytucji, nale˝y stwierdziç, ˝e ograniczenia konstytucyjnych praw jednostki zosta∏y
wprowadzone w ustawie. Oznacza to spe∏nienie formalnego warunku dopuszczalnoÊci ograniczeƒ praw jednostki. Kwestia precyzji i okreÊlonoÊci ograniczeƒ
(przede wszystkim zwrotów: „niedostatek”, „usprawiedliwione potrzeby”) pozostaje poza granicami niniejszego post´powania.
JeÊli chodzi o kwesti´ warunków materialnych dopuszczalnoÊci ograniczeƒ
praw jednostki, to zakwestionowana regulacja podyktowana zosta∏a w pierwszej
kolejnoÊci potrzebà ochrony praw innych osób (tj. konkretnie by∏ego ma∏˝onka
osoby obcià˝onej obowiàzkiem dostarczenia Êrodków utrzymania). Oznacza to, ˝e
problem podniesiony w skardze konstytucyjnej analizowany byç powinien pod
wzgl´dem konstytucyjnoprawnym z punktu widzenia zakresu koniecznej ochrony
praw majàtkowych rozwiedzionego ma∏˝onka. Dokonujàc oceny z punktu widzenia
zasady proporcjonalnoÊci niezb´dne jest porównanie zakresu legitymowanej konstytucyjnie ochrony praw jednego z ma∏˝onków z zakresem obowiàzków drugiego
z ma∏˝onków po ustaniu ma∏˝eƒstwa w wyniku orzeczonego przez sàd rozwodu.
To ochrona praw jednego z ma∏˝onków jest elementem, który podlega w niniejszej
sprawie porównaniu z wprowadzonà przez ustawodawc´ ingerencjà w prawa majàtkowe drugiego ma∏˝onka.
Pewne znaczenie w niniejszej sprawie ma równie˝ przes∏anka ochrony moralnoÊci publicznej, poniewa˝ w istocie rzeczy tutaj tkwi konstytucyjna podstawa do
zró˝nicowania statusu ma∏˝onka winnego rozk∏adu po˝ycia i ma∏˝onka, który takiej
winy nie ponosi.
Ochrona roszczeƒ rozwiedzionego ma∏˝onka o dostarczanie mu przez drugiego z ma∏˝onków Êrodków utrzymania wynika z charakteru ma∏˝eƒstwa jako instytucji obj´tej ochronà konstytucyjnà. Z punktu widzenia przedmiotu niniejszej
sprawy istotne jest stwierdzenie, ˝e z natury rzeczy zawarcie ma∏˝eƒstwa stanowi podstaw´ do ograniczenia przys∏ugujàcych indywidualnie ka˝demu z ma∏˝onków praw majàtkowych. Chodzi tu nie tylko o instytucj´ ma∏˝eƒskiego ustroju
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majàtkowego, ale równie˝ – a nawet przede wszystkim – o obowiàzki majàtkowe
wobec drugiego ma∏˝onka i innych cz∏onków rodziny za∏o˝onej przez ma∏˝onków. Obowiàzek wzajemnej pomocy – równie˝ materialnej (finansowej) – nale˝y
do koniecznych elementów ma∏˝eƒstwa. Nale˝y przy tym podkreÊliç, ˝e charakterystycznà cechà stosunków mi´dzy ma∏˝onkami jest za∏o˝enie oparcia ich na
zaufaniu (wiernoÊci) oraz wspólnym decydowaniu o sprawach ˝ycia rodzinnego.
Mamy tu wi´c do czynienia ze z∏o˝onym kompleksem wzajemnych praw i obowiàzków, które w zakresie majàtkowym majà tak˝e swój wymiar prawny. Z praw
przys∏ugujàcych ma∏˝onkom wynika mi´dzy innymi tak˝e mo˝liwoÊç ˝àdania,
aby drugi z ma∏˝onków przyczynia∏ si´ do zaspokojenia materialnych potrzeb
rodziny oraz prawo do pomocy (równie˝ materialnej) ze strony drugiego ma∏˝onka. Wskazuje si´, ˝e wspólne po˝ycie stanowiàce jeden z podstawowych elementów ma∏˝eƒstwa wymaga w zasadzie jednakowej stopy ˝yciowej obojga
ma∏˝onków (por. M. Sychowicz [w:] Kodeks rodzinny i opiekuƒczy, Komentarz,
red. K. Piasecki, Warszawa 2006, s. 114).
Mimo ˝e art. 18 i art. 47 Konstytucji nie stanowià wzorców kontroli w niniejszej
sprawie, to jednak ich treÊç nie pozostaje bez wp∏ywu na ocen´ zasadnoÊci rozpatrywanej skargi konstytucyjnej W aspekcie zasad wyra˝onych w tych przepisach
Konstytucji ma∏˝eƒstwo stanowi z∏o˝onà instytucj´ prawnà. Zawarcie ma∏˝eƒstwa
i pozostawanie w zwiàzku ma∏˝eƒskim jest bowiem z jednej strony wyrazem przys∏ugujàcej cz∏owiekowi wolnoÊci (por. tak˝e art. 23 Mi´dzynarodowego Paktu Praw
Politycznych i Obywatelskich i art. 12 europejskiej Konwencji praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci), z drugiej – rodzi okreÊlone obowiàzki, którym odpowiadajà
uprawnienia drugiego z ma∏˝onków, w tym tak˝e roszczenia natury majàtkowej.
Roszczenia te nie wynikajà jedynie z ustaw (choç to one go konkretyzujà), ale tak˝e z art. 18 Konstytucji, stanowiàc pewien element realizacji nakazu gwarantowanej przez ten przepis ochrony ma∏˝eƒstwa i rodziny. Nakazana przez Konstytucj´
ochrona ma∏˝eƒstwa jako zwiàzku kobiety i m´˝czyzny oznacza bowiem równie˝
ochron´ praw ma∏˝onków w ich wzajemnych stosunkach.
Konstytucyjny aspekt obowiàzków jednego ma∏˝onka wobec drugiego oddzia∏uje równie˝ na kwesti´ ich zakresu czasowego. Otó˝ z samego za∏o˝enia ma∏˝eƒstwo jest stosunkiem prawnym o nieokreÊlonym czasie trwania. Niezale˝nie od instytucji rozwodu i separacji (a tak˝e zmian obyczajowych i towarzyszàcych im
zmian ÊwiadomoÊci spo∏ecznej) zasadniczà przyczynà ustania ma∏˝eƒstwa jest
i pozostaje Êmierç jednego z ma∏˝onków. Takie jest za∏o˝enie regulacji ustawowej.
Wobec tego nale˝y przyjàç, ˝e pewne formy ochrony roszczeƒ majàtkowych wobec wspó∏ma∏˝onka mogà nie tylko trwaç nadal mimo rozwodu, ale i mieç charakter z za∏o˝enia „do˝ywotni”. Gdyby nie dosz∏o do rozwodu, ma∏˝onkowie mieliby
prawo oczekiwania od siebie nawzajem wsparcia, jak równie˝ pomocy materialnej
w zaspokajaniu swoich uzasadnionych potrzeb. Regulacja prawna sytuacji rozwiedzionych ma∏˝onków winna to oczekiwanie chroniç, bowiem jako prawo o charak-
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terze majàtkowym podlega ono równie˝ ochronie konstytucyjnej. Ustawodawca,
wprowadzajàc instytucje rozwodu i separacji, winien uwzgl´dniç potrzeb´ ochrony
usprawiedliwionych potrzeb by∏ego ma∏˝onka.
Orzeczenie rozwodu zasadniczo przekreÊla istnienie wi´zi rodzinnej mi´dzy
ma∏˝onkami, ale nie unicestwia faktu, ˝e ma∏˝onkowie w przesz∏oÊci tworzyli rodzin´. JeÊli atrybutem rodziny jest wspólne przyczynianie si´ do zaspokajania jej potrzeb, to z punktu widzenia rozwiedzionego ma∏˝onka roszczenie o dostarczenie
Êrodków utrzymania stanowi sui generis kontynuacj´ ochrony jednego z istotnych
elementów jego ˝ycia rodzinnego. Stanowi przed∏u˝enie tej ochrony w czasie.
Dodatkowo nale˝y zwróciç uwag´, ˝e zgodnie z tym, co zosta∏o powiedziane
w koƒcowym zdaniu wst´pu do Konstytucji powszechny obowiàzek solidarnoÊci z innymi jest jednà z zasad obowiàzujàcych wszystkich stosujàcych Konstytucj´. Obowiàzek ten ma naturalnie ró˝ny charakter w zale˝noÊci od relacji mi´dzy okreÊlonymi osobami. Niewàtpliwie jednak stosunki mi´dzy ma∏˝onkami winny opieraç si´
równie˝ na szczególnie pojmowanej solidarnoÊci. Prawo mo˝e wprowadzaç pewne,
a zw∏aszcza materialne, aspekty obowiàzku solidarnoÊci mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami
w interesie tej strony, której sytuacja uleg∏a w wyniku rozwodu pogorszeniu.
Z powy˝szych wzgl´dów prawo rozwiedzionego ma∏˝onka do alimentacji ma
wymiar konstytucyjny, stanowiàc prawo majàtkowe w rozumieniu art. 64 Konstytucji. KoniecznoÊç ochrony tego prawa mo˝e uzasadniaç ingerencj´ w prawo w∏asnoÊci i inne prawa majàtkowe drugiego z rozwiedzionych ma∏˝onków.
Jak ju˝ wspomniano, istotne znaczenie ma spojrzenie na zakres obowiàzków
rozwiedzionego ma∏˝onka tak˝e z punktu widzenia zasad moralnoÊci publicznej.
Wywodzàca si´ jeszcze z prawa rzymskiego jedna z klasycznych zasad moralnych
i prawnych: nemo turpitudinem suam allegans audiatur, zachowuje aktualnoÊç tak˝e wspó∏czeÊnie. Stwierdzenie winy rozk∏adu po˝ycia stanowi podstaw´ do przyj´cia, ˝e do rozwodu dosz∏o w wyniku bezprawnych lub co najmniej niezgodnych
z zasadami moralnymi zachowaƒ ma∏˝onka winnego. Jest to zatem wyraz moralnej
oceny zachowania si´ ma∏˝onka, która ma istotne konsekwencje prawne. Powoduje bowiem, ˝e dopuszczalne sà ograniczenia jego konstytucyjnych praw i wolnoÊci
podyktowane w∏aÊnie wymogami moralnoÊci publicznej. Wymogi te mogà uzasadniaç stosowanie równie˝ pewnych sankcji, które nie tylko majà uwidaczniaç negatywnà ocen´ zachowania si´ danej osoby. W takiej sytuacji nale˝y stwierdziç, ˝e je˝eli mia∏by on mo˝liwoÊç uwolnienia si´ wraz z up∏ywem czasu ze swoich zobowiàzaƒ alimentacyjnych wobec drugiego ma∏˝onka powsta∏ych przez zawarcie ma∏˝eƒstwa, by∏oby to z kolei pewnà preferencjà dla niego – swego rodzaju polepszeniem
w∏asnej sytuacji materialnej zwiàzanym z uwolnieniem si´ od obowiàzku przyczyniania si´ do zaspokojenia potrzeb rodziny, w tym drugiego wspó∏ma∏˝onka.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e podstawy ograniczeƒ praw majàtkowych rozwiedzionych
ma∏˝onków wskazane w powy˝szych wywodach wyznaczajà tak˝e granice ingerencji. Zgodnie z zasadà wyra˝onà w art. 60 § 3 zd. 2 k.r.o. obowiàzek alimentacyjny
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mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami wygasa zasadniczo po up∏ywie 5 lat od orzeczenia rozwodu. Oznacza to, ˝e ustawodawca chroni co do zasady wspomnianà wczeÊniej
ekspektatyw´ tylko przez pewien czas od ustania ma∏˝eƒstwa w wyniku orzeczenia
rozwodu. Jednak bardzo istotne jest ustawowe zastrze˝enie polegajàce na tym, ˝e
sàd mo˝e w wyjàtkowych okolicznoÊciach na ˝àdanie uprawnionego przed∏u˝yç ten
termin i to bez ˝adnych ograniczeƒ czasowych (art. 60 § 3 in fine k.r.o.). Kwestia zasadnoÊci przyj´cia akurat pi´cioletniego okresu trwania obowiàzku wykracza poza
ocen´ Trybuna∏u Konstytucyjnego w niniejszej sprawie, tym niemniej ma znaczenie
dla oceny proporcjonalnoÊci rozwiàzaƒ dotyczàcych ma∏˝onka winnego rozk∏adu
po˝ycia. Powoduje bowiem, ˝e nie mamy do czynienia tylko z dwiema mo˝liwymi
sytuacjami, tj. terminem pi´cioletnim, jeÊli zobowiàzanym jest ma∏˝onek, który nie
zosta∏ uznany za winnego rozk∏adu po˝ycia, oraz z brakiem ograniczenia czasowego, jeÊli zobowiàzanym jest ma∏˝onek winny rozk∏adu po˝ycia. Jest jeszcze mo˝liwoÊç trzecia, a mianowicie obcià˝enie ma∏˝onka, który nie ponosi winy za rozk∏ad
po˝ycia, d∏u˝szym, a potencjalnie nawet do˝ywotnim, obowiàzkiem alimentacyjnym, je˝eli zachodzà wyjàtkowe okolicznoÊci. Regulacja ta os∏abia zarzut oparty na
tym, ˝e ma∏˝onek uznany za winnego rozk∏adu po˝ycia traktowany jest nadmiernie
surowo w stosunku do ma∏˝onka, który takiej winy nie ponosi.
Zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem Trybuna∏u Konstytucyjnego zasada
proporcjonalnoÊci, wyznaczajàca dopuszczalny zakres ograniczeƒ korzystania
z konstytucyjnych wolnoÊci i praw, wymaga zbadania, czy kwestionowana norma
spe∏nia trzy wymagania: przydatnoÊci, koniecznoÊci i proporcjonalnoÊç w Êcis∏ym
tego s∏owa znaczeniu. Wymaganie przydatnoÊci ograniczeƒ jest w niniejszej sprawie spe∏nione. Âwiadczenia alimentacyjne ze strony by∏ego ma∏˝onka s∏u˝à bowiem zaspokojeniu potrzeb materialnych, które – gdyby nie dosz∏o do rozwodu –
by∏yby zaspokajane w ramach rodziny. Równie˝ problem wymagania koniecznoÊci
rysuje si´ w sposób niebudzàcy istotnych wàtpliwoÊci. Jedynà bowiem drogà do
zabezpieczenia okreÊlonego poziomu ˝ycia rozwiedzionych ma∏˝onków jest na∏o˝enie na nich obowiàzku alimentacyjnego. Trudno przyjàç, ˝e obowiàzki te mia∏yby przejàç w tej sytuacji w∏adze publiczne albo krewni osoby uprawnionej.
Istotny problem pojawia si´ przy ocenie proporcjonalnoÊci w Êcis∏ym znaczeniu
tego s∏owa. RzeczywiÊcie na∏o˝enie na rozwiedzionego ma∏˝onka obowiàzku „dostarczania Êrodków utrzymania w zakresie odpowiadajàcym potrzebom uprawnionego” trwajàcego bez ograniczenia ˝adnym terminem mog∏oby byç ocenione jako
nieproporcjonalne obcià˝enie, nawet je˝eli obcià˝a on ma∏˝onka winnego rozk∏adu po˝ycia. Jednak nale˝y podkreÊliç, ˝e Trybuna∏ Konstytucyjny rozpatruje w niniejszej sprawie kwesti´ zgodnoÊci art. 60 § 3 k.r.o. w zakresie, w jakim odnosi si´
on do Êwiadczenia alimentacyjnego opisanego w art. 60 § 1 k.r.o., a ten przepis zastrzega, ˝e uprawnionym do alimentacji jest ma∏˝onek, który „znajduje si´ w niedostatku”. Roszczenie alimentacyjne, o którym mowa w art. 60 § 2 k.r.o., pozostaje
wprawdzie poza ramami niniejszego post´powania, jednak nale˝y zwróciç uwag´,
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˝e z formu∏y: „a rozwód pociàga za sobà istotne pogorszenie sytuacji materialnej
ma∏˝onka” wynika równie˝ powa˝ne ograniczenie skali roszczeƒ. Poza tym zakres
Êwiadczeƒ alimentacyjnych uzale˝niony jest nie tylko od potrzeb uprawnionego,
ale i od mo˝liwoÊci zarobkowych i majàtkowych zobowiàzanego. Oprócz tego
ograniczeniem obowiàzku alimentacyjnego jest wspomniana wczeÊniej mo˝liwoÊç
oddalenia przez sàd powództwa rozwiedzionego ma∏˝onka ze wzgl´du na sprzecznoÊç z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego. Rozwiàzania te w powa˝ny sposób ∏agodzà brak oznaczonego kalendarzowo, terminu wygaÊni´cia obowiàzku alimentacyjnego. Mo˝na stwierdziç, ˝e ustawodawca dokona∏ wywa˝enia interesów rozwiedzionych ma∏˝onków i ograniczy∏ równie˝ prawa ma∏˝onka uprawnionego do
alimentacji, przede wszystkim przez zastrze˝enie przes∏anki pozostawania w niedostatku. Ta ustawowa regulacja powoduje przy tym, ˝e choç brak jest w przypadku ma∏˝onka winnego rozk∏adu po˝ycia okreÊlonego kalendarzowo terminu ograniczajàcego zakres czasowy jego obowiàzku alimentacyjnego, to jednak obowiàzek ten nie powstaje lub wygasa, je˝eli drugi z ma∏˝onków nie jest w niedostatku.
Pozwala to zachowaç zasad´, ˝e za materialny poziom ˝ycia po rozwodzie zasadniczo odpowiedzialni sà indywidualnie sami byli ma∏˝onkowie, a obowiàzek drugiego ma∏˝onka ma charakter subsydiarny, tj. powstaje tylko w sytuacji niedostatku.
Konkludujàc t´ cz´Êç rozwa˝aƒ, Trybuna∏ Konstytucyjny stwierdza, ˝e regulacja
ustawowa zakwestionowana w skardze konstytucyjnej nie narusza wynikajàcej
z art. 31 ust. 3 Konstytucji zasady proporcjonalnoÊci jako ograniczenie w zakresie
konstytucyjnych wolnoÊci i praw cz∏owieka i obywatela, w szczególnoÊci nie stanowi ona nadmiernej ingerencji we w∏asnoÊç ani w inne prawa majàtkowe, których
ochrona por´czona zosta∏a w art. 64 Konstytucji.
3. Je˝eli chodzi o art. 2 Konstytucji, to skar˝àcy nie podaje argumentów, które
wskazywa∏yby na naruszenie konkretnego prawa podmiotowego przys∏ugujàcego
skar˝àcemu i znajdujàcego oparcie w tym przepisie Konstytucji. Art. 2 Konstytucji
nie stanowi samoistnej podstawy wolnoÊci ani praw podlegajàcych ochronie realizowanej za pomocà skargi konstytucyjnej. Nie mo˝e on zatem stanowiç samoistnego wzorca sprawowanej w tym trybie kontroli konstytucyjnoÊci prawa. Podniesiony przez skar˝àcego zarzut niezgodnoÊci z tym przepisem mo˝e byç jednak
rozpatrywany przez Trybuna∏ Konstytucyjny wówczas, gdy skar˝àcy zarzuca jednoczeÊnie niezgodnoÊç z przepisem Konstytucji stanowiàcym podstaw´ konstytucyjnych wolnoÊci lub praw, np. art. 64 Konstytucji. W niniejszej sprawie art. 2 Konstytucji w cz´Êci wyra˝ajàcej nakaz urzeczywistniania zasad sprawiedliwoÊci spo∏ecznej zosta∏ powo∏any przez skar˝àcego przede wszystkim dla wzmocnienia argumentacji. Mo˝na jedynie zauwa˝yç, ˝e wskazywane przez skar˝àcego okolicznoÊci
– wi´kszy stopieƒ akceptacji spo∏ecznej dla instytucji rozwodu i wzrost odsetka rozwodzàcych si´ ma∏˝eƒstw – nie wp∏ywajà bezpoÊrednio na ocen´ sytuacji tego
z ma∏˝onków, którego zawinione zachowanie spowodowa∏o rozk∏ad po˝ycia. Ni-
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niejsza sprawa dotyczy zaÊ obowiàzków alimentacyjnych tylko tej grupy. Zawinione przyczynienie si´ do rozk∏adu w∏asnego ma∏˝eƒstwa jest niewàtpliwie dzia∏aniem, które musi byç ocenione negatywnie nie tylko z punktu widzenia drugiego
ma∏˝onka, ale jest równie˝ niekorzystne dla ˝ycia spo∏ecznego, którego wa˝nym
elementem jest ma∏˝eƒstwo i oparta na nim rodzina. Dlatego odpowiednio –
w Êwietle regulacji materialnych Konstytucji – „surowsze” traktowanie tej kategorii
ma∏˝onków nie mo˝e byç uznane z za∏o˝enia za niesprawiedliwe spo∏ecznie,
a charakter prawny i spo∏eczna ocena samej instytucji rozwodu ma w tym zakresie
uboczne znaczenie.
4. Na zakoƒczenie nale˝y podkreÊliç, ˝e rozwa˝ania Trybuna∏u Konstytucyjnego w niniejszej sprawie dotyczà zakwestionowanych norm prawnych rozumianych
w sposób abstrakcyjny. Nie mo˝na wykluczyç, ˝e ze wzgl´du na koniecznà w przypadku przepisów prawa generalizacj´ pewnych typów sytuacji faktycznych w praktyce mo˝e wystàpiç sytuacja, w której rozstrzygni´cia spraw indywidualnych b´dà
uwa˝ane za niesprawiedliwe lub niezgodne z Konstytucjà. Nie jest równie˝ wykluczone, i˝ okreÊlone przepisy b´dà w pewnych sytuacjach stosowane w sposób
niezgodny z zasadami, normami i wartoÊciami konstytucyjnymi. Jednak ocena
konstytucyjnoÊci prawa nie polega na wykazaniu, ˝e takie sytuacje mogà wystàpiç,
ale ˝e ich przyczynà jest sama treÊç okreÊlonych przepisów. Inaczej mówiàc, podkreÊlana w skardze konstytucyjnej kwestia okolicznoÊci faktycznych konkretnej
sprawy, b´dàcej pod∏o˝em wystàpienia do Trybuna∏u Konstytucyjnego, nie ma rozstrzygajàcego znaczenia, nawet gdyby faktycznie (czego Trybuna∏ nie mo˝e oceniaç) dosz∏o do naruszenia konstytucyjnego prawa lub wolnoÊci skar˝àcego. NiekonstytucyjnoÊç norm prawnych nie polega bowiem na tym, ˝e mogà zdarzyç si´
sytuacje, gdy ich stosowanie doprowadzi do naruszenia Konstytucji, lecz polega
na tym, ˝e mo˝liwoÊç tych naruszeƒ jest niejako wpisana w treÊç danej normy i powoduje w konsekwencji jej niezgodnoÊç z Konstytucjà.
Zwa˝ywszy powy˝sze okolicznoÊci, Trybuna∏ Konstytucyjny orzek∏ jak w sentencji.
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Uwagi na tle wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego
z dnia 11 kwietnia 2006 r. (sygn. akt SK 57/04)
Wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego dotyczàcy art. 60 k.r.o. jest godny zainteresowania zarówno teoretyków jak i praktyków prawa, bowiem odniesienie obowiàzku alimentacyjnego do wzorca konstytucyjnego ustanowionego w art. 64 Konstytucji wydaje si´
byç bez precedensu w dotychczasowym orzecznictwie Trybuna∏u Konstytucyjnego.
Zak∏adajàc zasadnoÊç takiego odniesienia, nale˝a∏oby przyjàç, ˝e jakikolwiek obowiàzek alimentacyjny stanowi ingerencj´ we w∏asnoÊç osoby zobowiàzanej do alimentów.
Przy tym za∏o˝eniu przepisy dotyczàce obowiàzku alimentacyjnego, tak jak wszystkie
inne przejawy ingerencji w prawo w∏asnoÊci, mog∏yby znajdowaç uzasadnienie tylko jako ustawowe ograniczenie tego prawa w ramach dyspozycji art. 64 ust. 3 Konstytucji.
W orzecznictwie Trybuna∏u Konstytucyjnego podkreÊla si´, i˝ prawo w∏asnoÊci
nie ma charakteru absolutnego i mo˝e podlegaç ograniczeniom. Konstytucyjnà
podstaw´ tych ograniczeƒ stanowi art. 64 ust. 3 Konstytucji, natomiast zakres ograniczeƒ okreÊlony jest treÊcià art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ograniczenia te muszà zatem spe∏niaç warunek koniecznoÊci w demokratycznym paƒstwie i nie mogà naruszaç istoty prawa w∏asnoÊci.
W myÊl art. 31 ust. 3 Konstytucji, mogà byç one ustanawiane tylko w ustawie
i jedynie wówczas, gdy jest to konieczne w demokratycznym paƒstwie dla jego
bezpieczeƒstwa lub porzàdku publicznego, bàdê dla ochrony Êrodowiska, zdrowia
i moralnoÊci publicznej albo wolnoÊci i praw innych osób. W niniejszej sprawie relewantna jest ostatnia z wymienionych przes∏anek. Realizacja tego ograniczenia
nast´puje zarówno poprzez dzia∏anie ustawodawcy, którego skutkiem jest obowiàzywanie zakwestionowanej normy, jak i przez faktyczne czynnoÊci sàdów, które
majà za przedmiot orzekanie na podstawie tego przepisu.
Przedmiotem analizy Trybuna∏u musia∏a byç wi´c kwestia, czy zakwestionowane „ograniczenie w∏asnoÊci” jest uzasadnione koniecznoÊcià ochrony praw innych
osób i czy nie przekracza granic koniecznoÊci (proporcjonalnoÊci). Przy tym najpierw nale˝a∏o odpowiedzieç na pytanie, czy prawa te znajdujà oparcie w innych
wartoÊciach konstytucyjnie chronionych, nast´pnie zaÊ, czy ograniczenie w∏asnoÊci w imi´ ochrony tych praw jest konieczne.
Dlatego te˝, dla rozstrzygni´cia o konstytucyjnoÊci zaskar˝onych norm zasadnicze znaczenie ma najpierw odpowiedê na pytanie, czy kwestionowana regulacja
znajduje uzasadnienie w wartoÊciach proklamowanych w art. 18 Konstytucji, gdy˝
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– jak si´ wydaje -to one sà realizowane przez art. 60 k.r.o. Poniewa˝ art. 18 Konstytucji dotyczy ochrony rodziny, zasadnicze znaczenie ma stwierdzenie, i˝ Êwiadczenia alimentacyjne mi´dzy rozwiedzionymi ma∏˝onkami stanowià kontynuacj´ powsta∏ego przez zawarcie ma∏˝eƒstwa obowiàzku wzajemnej pomocy w zakresie
utrzymania i trwajà mimo rozwodu, aczkolwiek w postaci zmodyfikowanej. Teza ta
jest zgodnie przyjmowana przez judykatur´ i orzecznictwo poczàwszy od uchwa∏y
Sàdu Najwy˝szego z 2 lipca 1955 r. (sygn. akt I CO 27/55-OSN 1956, poz. 33).
Alimenty porozwodowe sà zatem nie tyle konsekwencja rozwodu, ile konsekwencjà ma∏˝eƒstwa -kontynuacjà wynikajàcych zeƒ zobowiàzaƒ. Rozwód zmniejsza zakres tych zobowiàzaƒ – po rozwodzie zwyk∏y obowiàzek alimentacyjny ogranicza si´ do sytuacji, gdy ma∏˝onek uprawniony znajduje si´ w niedostatku. Tak˝e
kwalifikowany obowiàzek ma∏˝onka uznanego za wy∏àcznie winnego rozk∏adu po˝ycia jest mniejszy od alimentów mi´dzy ma∏˝onkami, których celem jest wyrównanie stopy ˝yciowej ma∏˝onków.
Wskazanie na powy˝szy charakter Êwiadczeƒ alimentacyjnych mi´dzy rozwiedzionymi ma∏˝onkami przesàdza o zgodnoÊci art. 60 k.r.o. z art. 18 Konstytucji. Naruszenie tej normy konstytucyjnej zosta∏o pierwotnie podniesione w skardze konstytucyjnej, jednak˝e w póêniejszym piÊmie procesowym zarzut ten zosta∏ cofni´ty. Godzi si´ zauwa˝yç, ˝e skar˝àcy powo∏ywa∏ w skardze t´ norm´ konstytucyjnà
w zupe∏nie innym kontekÊcie.
Skar˝àcy podnosi∏ bowiem, ˝e obowiàzek alimentacyjny po rozwodzie zniech´ca do zawarcia nowego ma∏˝eƒstwa, gdy˝ w takim wypadku ustaje obowiàzek alimentacyjny wynikajàcy z poprzedniego zwiàzku i dlatego by∏y ma∏˝onek -uprawniony do alimentów – woli pozostaç w zwiàzku nieformalnym. Argumentacja taka
nie jest przekonujàca, brzmi ona doÊç przewrotnie szczególnie w przypadku rozwiedzionych osób w podesz∏ym wieku. Takich osób dotyczy zaÊ w wi´kszoÊci wypadków – jak wskazuje na to praktyka sàdowa – uprawnienie z art. 60 k.r.o..
Jak pisze prof. T. Smyczyƒski, nawiàzujàc do wytycznych Sàdu Najwy˝szego
zawartych w uchwale z dnia 16 grudnia 1987 roku: „... wspomniany szerszy obowiàzek alimentacyjny ma∏˝onka wy∏àcznie winnego pojawia si´ zw∏aszcza w razie
d∏ugiego czasu trwania ma∏˝eƒstwa. Wtedy bowiem ma∏˝onek w starszym wieku
(najcz´Êciej kobieta), która poÊwi´ci∏a wiele lat na wychowywanie dzieci, nie b´dzie mog∏a zapewniç sobie dobrze p∏atnej pracy ani podwy˝szyç swoich kwalifikacji zawodowych. Sytuacja taka mo˝e pojawiç si´ tak˝e wówczas, gdy ma∏˝eƒstwo
trwa∏o kilka lat, w których ˝ona wychowywa∏a ma∏e dzieci i po rozwodzie nadal nie
ma mo˝liwoÊci zapewnienia sobie odpowiedniego poziomu ˝ycia...”1.
Analizowany obowiàzek alimentacyjny jest bowiem w obecnych realiach prawnych i spo∏ecznych jedynym instrumentem prawnym ochrony interesów rozwiedzionego ma∏˝onka, którego sytuacja ˝yciowa ulega pogorszeniu w wyniku roz1

T .Smyczyƒski, Prawo rodzinne i opiekuƒcze. Analiza i wyk∏adnia. C.H. Beck, Warszawa 2001, s. 212).

66

Rodzina i Prawo Nr 3 (6) 2007

Uwagi na tle wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego...

wodu, zw∏aszcza rozwodu niezawinionego przez siebie. Wspomniany kontekst
spo∏eczny polega na tym, ˝e nadal dominujàcym w Polsce modelem podzia∏u
funkcji w rodzinie jest model, w którym g∏ówny ci´˝ar utrzymania rodziny spoczywa na m´˝czyênie, zaÊ prowadzenia gospodarstwa domowego i wychowania
dzieci spoczywa na kobiecie. Nawet zresztà w sytuacji, gdy oboje ma∏˝onkowie
pracujà, to w Êwietle badaƒ dochody ma∏˝onków nie sà z regu∏y jednakowe. Podnosi si´, ˝e w omawianych realiach preferowany jest m´˝czyzna. Wprawdzie jego
dochody wchodzà z regu∏y do majàtku wspólnego, niemniej nie dotyczy to
w wi´kszoÊci wypadków wypracowania uprawnieƒ emerytalno-rentowych, gdy˝
podstawowe i obowiàzkowe sk∏adki z tzw. 1. filaru ubezpieczeƒ, jak równie˝ nale˝ne z tego tytu∏u Êwiadczenia nie podlegajà repartycji miedzy ma∏˝onkami
(w Êwietle znowelizowanego ostatnio art. 31 § 2 pkt 3 k.r.o., do majàtku wspólnego wchodzà Êrodki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu jednego z ma∏˝onków). Brak jest mechanizmu, który funkcjonuje w niektórych krajach Europy, w szczególnoÊci w Niemczech (Versorgungsausgleich), który pozwala∏by na wyrównanie wszystkich uprawnieƒ emerytalnych mi´dzy rozwodzàcymi si´ ma∏˝onkami. Mechanizm ten polega z regu∏y na równym podziale
mi´dzy nimi sk∏adek p∏aconych przez nich z tytu∏u ubezpieczenia spo∏ecznego
a póêniej – tak˝e Êwiadczeƒ z tego tytu∏u (lub jednego z nich, gdy drugi zajmowa∏
si´ domem) w czasie ma∏˝eƒstwa. Brak takiego mechanizmu musi byç rekompensowany przez inne instrumenty. W Polsce cel ten jest realizowany przez omawiany obowiàzek alimentacyjny.
W art. 60 § 1 k.r.o. (zwyk∏y obowiàzek alimentacyjny) ochrona praw by∏ego ma∏˝onka nie wykracza poza zapewnienie minimum socjalnego, nie wydaje si´ wi´c,
aby w tym zakresie ustawodawca wykroczy∏ poza granice „koniecznoÊci”, o których mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji.
Art. 60 § 2 k.r.o. nie by∏ ju˝ obj´ty zakresem skargi, niemniej nale˝y wskazaç,
˝e równie˝ w tym wypadku nale˝y braç pod uwag´ funkcjonujàce relacje spo∏eczne. Nie odpad∏y bowiem przyczyny ochronnego unormowania at. 60 § 2 k.r.o.,
nawet mimo istotnych zmian spo∏eczno-gospodarczych okreÊlanych mianem
transformacji.
Zdaniem T. Soko∏owskiego, potrzeba stosowania tej regulacji nawet wzros∏a:
„Zwracajàc [...] wi´kszà uwag´ na strukturalnie ujmowane ekonomiczne konsekwencje rozwodu, opowiedzieç si´ nale˝y za szerszym stosowaniem przepisu
art. 60 § 2 k.r.o. w sposób uwzgl´dniajàcy istotne zmiany sytuacji spo∏ecznej,
jakie dokonujà si´ w grupie rozwiedzionych ma∏˝onków... Wiele bowiem kobiet
pracuje intensywnie zawodowo zarówno przed, jak i po rozwodzie, jednak koniecznoÊç samodzielnej egzystencji wraz z dzieçmi powoduje cz´sto bardzo
znaczne obni˝enie poziomu ˝ycia takiej rodziny niepe∏nej, aczkolwiek jeszcze
powy˝ej poziomu niedostatku, co uniemo˝liwia zastosowanie przepisu art. 60
§ 1 k.r.o. Uzasadnione jest tak˝e stosowanie przepisu art. 60 § 2 k.r.o. jako pod-

Rodzina i Prawo Nr 3 (6) 2007

67

Robert Zegad∏o

stawy prawnej alimentacji na rzecz rozwiedzionych ojców samotnie wychowujàcych dzieci, zw∏aszcza -co zdarza si´ ju˝ obecnie -gdy w chwili rozwodu przebywajà oni na urlopie wychowawczym.”2
Uzasadnienie ochrony udzielonej w art. 60 § 1 i 2 k.r.o. dotyczy tak˝e czasu
trwania omawianego obowiàzku alimentacyjnego, który jest okreÊlony w art. 60
§ 3 k.r.o.3 Zarzut skargi dotyczy∏ braku limitu czasowego w zakresie obowiàzku
by∏ego ma∏˝onka uznanego za winnego rozk∏adu po˝ycia. Zarzut ten by∏ o tyle
nieprecyzyjny, o ile pomija∏, ˝e w razie zmiany okolicznoÊci wysokoÊç tego zobowiàzania mo˝e ulec modyfikacji, zaÊ w razie ca∏kowitego ustàpienia podstaw
obowiàzku alimentacyjnego (przes∏anek z art. 60 § 1 lub 2 k.r.o.), mo˝e on zostaç uchylony, gdy˝ art. 138 k.r.o. znajduje tu oczywiÊcie zastosowanie. Ponadto Trybuna∏ zwróci∏ uwag´ na mo˝liwoÊç oddalenia ˝àdania na podstawie
art. 5 k.c. W zwiàzku z tym nale˝y zauwa˝yç, ˝e w praktyce sàdowej wspomniane zró˝nicowanie sytuacji ma∏˝onka winnego i niewinnego rozk∏adu po˝ycia
ulega pewnemu zatarciu. Po pierwsze dotyczy to zmiany sytuacji zobowiàzanego. Je˝eli utraci on dotychczasowe mo˝liwoÊci p∏atnicze, jego obowiàzek ulegnie zmniejszeniu lub uchyleniu, niezale˝nie od tego, czy ponosi∏ win´ za rozk∏ad po˝ycia. Z drugiej strony perspektywa zmniejszenia lub nawet uchylenia
obowiàzku alimentacyjnego zajdzie w sytuacji, gdy elementem tej sytuacji po
stronie uprawnionego jest koniecznoÊç wychowania dzieci lub brak stosownych kwalifikacji zawodowych. OkolicznoÊci te mogà byç bowiem przejÊciowe.
Je˝eli sàd ustali, ˝e dzieci si´ usamodzielni∏y lub ustali, ˝e uprawniony zdoby∏
lub powinien by∏ zdobyç okreÊlone mo˝liwoÊci zarobkowe, to wówczas mo˝e
orzec o zmniejszeniu lub nawet wygaÊni´ciu zobowiàzania, niezale˝nie od tego, czy do danego stosunku prawnego znajduje zastosowanie ograniczenie
czasowe z art. 60 § 3 k.r.o..
Art. 60 § 3 k.r.o. o tyle uprzywilejowuje ma∏˝onka niewinnego, ˝e po up∏ywie
5 lat, jego obowiàzek automatycznie wygasa, ale i to traci na znaczeniu wobec
mo˝liwoÊci przed∏u˝enia tego obowiàzku przez sàd ze wzgl´du na wyjàtkowe
okolicznoÊci.
Nie ulega jednak wàtpliwoÊci, ˝e na gruncie art. 60 k.r.o. istnieje zró˝nicowanie
sytuacji ma∏˝onka winnego i niewinnego. Poniewa˝ jest to realnie jedyna istotna
konsekwencja orzeczenia o winie za rozk∏ad po˝ycia, zniwelowanie lub zatarcie
w art. 60 k.r.o. ró˝nic w sytuacji ma∏˝onka winnego i niewinnego oznacza∏oby pozbawienie orzekania o winie w wyroku rozwodowym praktycznego znaczenia.
W istocie wi´c ci´˝ar przysz∏ej dyskusji powinien byç przesuni´ty na zasadnoÊç
utrzymania regulacji dotyczàcej orzekania o winie za rozk∏ad po˝ycia.
2

3

T. Soko∏owski, Charakter szerszej postaci obowiàzku alimentacyjnego wzgl´dem rozwiedzionego ma∏˝onka.
Studia Prawnicze z. 1 z 1991 s. III).
Art. 60 § 3 k.r.o. ogranicza do lat pi´ciu (co do zasady) czas trwania obowiàzku alimentacyjnego ma∏˝onka nieuznanego za winnego rozk∏adu po˝ycia.
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Dotykamy tu bardzo istotnego aksjologicznie aspektu omawianego zagadnienia.
Wskazujàc na zmiany spo∏eczne os∏abiajàce instytucj´ ma∏˝eƒstwa, skarga zawiera∏a bowiem ukrytà konkluzj´, ˝e dewaluacja instytucji ma∏˝eƒstwa nie uzasadnia dalszego utrzymywania dotychczasowej ochrony tej instytucji.
W istocie omawiane zagadnienie ma silne konotacje spo∏eczne i moralne.
W orzecznictwie i piÊmiennictwie niejednok.r.o.tnie zwracano uwag´, ˝e na gruncie art. 60 k.r.o. mamy do czynienia ze szczególnym przenikaniem regulacji prawnej i moralnej (zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego). Gdyby przyjàç (za skar˝àcym),
˝e od czasu uchwalenia Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego nastàpi∏y istotne
dla stosowania zaskar˝onej regulacji zmiany spo∏eczne i aksjologiczne, to wydaje si´, ˝e jest to przes∏anka dla ustawodawcy kierujàcego si´ tymi w∏aÊnie okolicznoÊciami. Nie jest to zatem kwestia zgodnoÊci regulacji z Konstytucjà, lecz jej
zgodnoÊci z sytuacjà spo∏ecznà i normami spo∏ecznymi, które obecnie w tym zakresie obowiàzujà.
W kwestii alimentów porozwodowych nale˝y zasygnalizowaç, i˝ Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 18 stycznia 1989 roku przyjà∏ rekomendacj´ nr (89)
1 w sprawie Êwiadczeƒ porozwodowych, dotyczàcà miedzy innymi obowiàzku alimentacyjnego pomi´dzy rozwiedzionymi ma∏˝onkami. Dokument ten proklamuje
w zasadzie 1, ˝e po rozwodzie ka˝da ze stron powinna byç, w miar´ mo˝liwoÊci
materialnie niezale˝na i móc zaspokajaç swe potrzeby ˝yciowe. Jako s∏u˝àce temu
celowi regulacje rekomendacja wskazuje w pierwszej kolejnoÊci odpowiednià regulacj´ ustroju majàtkowego ma∏˝eƒskiego oraz system zabezpieczenia spo∏ecznego, taki by ka˝dy z ma∏˝onków móg∏ korzystaç jednakowo ze sk∏adek wp∏aconych w czasie trwania ma∏˝eƒstwa. Jak wy˝ej ju˝ zosta∏o zauwa˝one, polski system prawny tylko w cz´Êci przyswoi∏ drugi z wymienionych instrumentów, pozostaje jednak w zgodzie z rekomendacjà, stosujàc w to miejsce omawiany obowiàzek
alimentacyjny. Istotne jest podkreÊlenie, ˝e zasada 2, która mówi o wyp∏aceniu
przez jednà stron´ na rzecz drugiej strony okreÊlonej sumy pieni´˝nej jednorazowo lub w ratach przez okreÊlony czas, nie uchybia mo˝liwoÊci ustanowienia obowiàzku alimentacyjnego bezterminowego, który jest dopuszczalny w Êwietle zasady 3, niemniej jednak zasada 3 dotyczy tych sytuacji, gdy osiàgni´cie celu z zasady 1 nie jest mo˝liwe Êrodkami wymienionymi w zasadach 1 i 2, zatem subsydiarnie. Ponadto wydaje si´, ˝e zasada 3 dotyczy tylko alimentów uzasadnionych niedostatkiem. Nasz system prawny wskazanà subsydiarnoÊç realizuje cz´Êciowo. Je˝eli bowiem ka˝dy z ma∏˝onków w wyniku podzia∏u majàtku lub odpowiedniego zabezpieczenia spo∏ecznego jest samodzielny materialnie i mo˝e zaspokajaç swe
potrzeby, obowiàzek alimentacyjny nie wchodzi w gr´. Brak jest jednak konsekwentnej regulacji, która sprzyja∏aby zapewnieniu takiego zabezpieczenia socjalnego dla ma∏˝onka, który ze wzgl´du na podzia∏ obowiàzków rodzinnych, nie posiada uprawnieƒ emerytalnych lub posiada je w nieadekwatnym do uzasadnionych
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potrzeb rozmiarze. Niewàtpliwe jest, ˝e polski system prawny nie realizuje zasady
5 w tej cz´Êci, w której kwestionuje ona win´ zobowiàzanego jako przes∏ank´ zró˝nicowania wysokoÊci Êwiadczenia.
Wskazane niezgodnoÊci mi´dzy zasygnalizowanà rekomendacjà a art. 60 k.r.o.,
dotyczàce przedmiotu rozstrzygni´cia Trybuna∏u, nie majà decydujàcego znaczenia dla oceny obecnego stanu prawnego w Polsce, poniewa˝ rekomendacje Rady
Europy nie majà charakteru wià˝àcego, a jedynie zalecajàcy.
Niemniej jednak, o ile z omawianego wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego nie wynika niezgodnoÊç art. 60 k.r.o. z Konstytucjà RP, o tyle moim zdaniem, mo˝na na tle
tego rozstrzygni´cia rozwa˝aç de lege ferenda o zasadnoÊci uzale˝nienia obowiàzku alimentacyjnego mi´dzy rozwodzàcymi si´ ma∏˝onkami od winy w rozk∏adzie po˝ycia a w konsekwencji o zasadnoÊci orzekania o winie w wyroku rozwodowym.
Je˝eli bowiem Trybuna∏ Konstytucyjny dostrzega moralne przes∏anki obowiàzku
alimentacyjnego zwiàzane z przypisaniem winy zobowiàzanemu, to pomija jednak,
˝e w kwestii d∏ugoÊci trwania obowiàzku alimentacyjnego nie ma ró˝nicy mi´dzy
przypisaniem winy tylko zobowiàzanemu a przypisaniem winy obojgu ma∏˝onkom.
Ustawodawca dostrzega ró˝nic´ mi´dzy moralnymi przes∏ankami obowiàzku ma∏˝onka wy∏àcznie winnego i przes∏ankami obowiàzku ma∏˝onka wspó∏winnego (art.
60 § 2 a art. 60 § 1 k.r.o.), nie przenoszàc tego zró˝nicowania na kwesti´ d∏ugoÊci
trwania tych obowiàzków. Nasuwa si´ te˝ pytanie, czy wspó∏zawinienie nie powinno mieç takich samych konsekwencji jak odstàpienie od orzekania o winie? Czy
o przes∏ankach obowiàzku alimentacyjnego ma decydowaç gotowoÊç ma∏˝onka/ów do rozstrzàsania przed sàdem „scen z ˝ycia ma∏˝eƒskiego”? Ka˝dy praktyk
wie, co oznacza dowodzenie winy rozk∏adu po˝ycia. Wiedzà to te˝ ci ma∏˝onkowie,
którzy nie ˝àdajà orzeczenia o winie. Gdyby ˝àdali, to w wi´kszoÊci wypadków zapad∏oby orzeczenie o winie wspólnej. Jest to mo˝e tylko intuicyjna ocena, ale sàdz´, ˝e przy∏àczy∏aby si´ do niej wi´kszoÊç s´dziów orzekajàcych w sprawach rozwodowych a tak˝e teoretyków, w tym socjologów rodziny.
Warto by∏oby w ewentualnej dalszej dyskusji nad porozwodowym obowiàzkiem
alimentacyjnym odwo∏aç si´ do badaƒ prawnoporównawczych, które wskaza∏yby,
˝e wiele systemów prawnych odstàpi∏o od zasady winy w kwestii alimentów. Nale˝y tu wymieniç Bu∏gari´, Czechy, Dani´, Angli´ i Wali´, Finlandi´, Niemcy, W´gry,
W∏ochy, Norwegi´, Rosj´, Szwecj´, Szwajcari´4.
Nie oznacza to, ˝e postuluj´ ograniczenie zobowiàzaƒ porozwodowych, wr´cz
przeciwnie. Uwa˝am, jak wskaza∏em na wst´pie, ˝e zobowiàzania te sà przede
wszystkim konsekwencjà ma∏˝eƒstwa, nie powinny zaÊ byç traktowane jako sankcja za przyczynienie si´ do rozpadu ma∏˝eƒstwa, gdy˝ to przyczynienie si´ w zdecydowanej wi´kszoÊci obcià˝a oboje ma∏˝onków i nie wynika z tego wystarczajàce
aksjologiczne uzasadnienie zobowiàzania jednego z ma∏˝onków wobec drugiego.
4

European Family Law In Action , vol. II: Maintenance Between Former Spouses, Antwerpen, Oxford,
New York 2003, s. 129-139
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Niewàtpliwie najcz´Êciej wyst´pujàcà dysproporcjà w sytuacji rozwodzàcych
si´ ma∏˝onków jest ró˝nica w wypracowanej ekspektatywie emerytalnej na niekorzyÊç kobiet, w szczególnoÊci tych, które poÊwi´ci∏y si´ wychowaniu dzieci i straci∏y przez to szanse na godziwe zabezpieczenie emerytalne. Czy sà one skazane
na dowodzenie winy ma∏˝onka w rozwodzie i póêniej na ucià˝liwe procesy o alimenty? Mo˝na tego uniknàç dzi´ki prawu do cz´Êci ekspektatywy emerytalnej wypracowanej przez drugiego ma∏˝onka, jak równie˝ poprzez prawo do odpowiedniej
cz´Êci przyznanych ju˝ Êwiadczeƒ. Kwestia repartycji mi´dzy ma∏˝onkami uprawnieƒ emerytalnych nabytych przez nich w czasie trwania ma∏˝eƒstwa staje si´ w tej
chwili szczególnie aktualna.
Obecnie w Polsce otwiera si´ bowiem mo˝liwoÊç stworzenia nowych rozwiàzaƒ
w tym zakresie w odniesieniu do Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych ze Êrodków zgromadzonych w ramach otwartych funduszy emerytalnych (tzw. 2. filar). Podstawà do
dyskusji by∏ pierwotnie projekt rzàdowy ustawy o emeryturach kapita∏owych w wersji z kwietnia br.5 Przewidziano w nim instytucj´ emerytury ma∏˝eƒskiej, jako opcji –
do wyboru przez uczestnika funduszu – obok emerytury indywidualnej. Tego rodzaju rozwiàzanie nale˝y co do zasady oceniç pozytywnie. Rozwiàzanie takie jest
konsekwencjà faktu, i˝ w obecnym stanie prawnym ma∏˝onek uczestnika funduszu
pozostajàcy z nim we wspólnoÊci ustawowej jest wspó∏w∏aÊcicielem zgromadzonych Êrodków (art. 31 pkt 3 k.r.o.). Rozwój prac rzàdowych i publicznej dyskusji doprowadzi∏ jednak do zmian w projekcie, który otrzyma∏ nazw´ „projekt ustawy o zak∏adach emerytalnych”. W kwestii konsekwencji przynale˝noÊci Êwiadczeƒ do majàtku wspólnego, projekt sta∏ si´ niejasny w stosunku do propozycji pierwotnych.
Pomini´te zosta∏y pewne rozstrzygni´cia proponowane w pierwotnej wersji projektu, które nawiàzywa∏y do powo∏anego ju˝ art. 31 pkt 3 k.r.o. Przedstawione pierwotnie propozycje projektu by∏y konsekwencjà zarówno art. 31 pkt 3 k.r.o., jak i przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych6, które przewidujà w razie rozwiàzania lub uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa
repartycj´ Êrodków zgromadzonych w funduszu przez jednego z ma∏˝onków pozostajàcych we wspólnoÊci ustawowej. Zgodnie z art. 126 powo∏anej ustawy, je˝eli
ma∏˝eƒstwo cz∏onka otwartego funduszu uleg∏o rozwiàzaniu przez rozwód lub zosta∏o uniewa˝nione, Êrodki zgromadzone na rachunku cz∏onka funduszu, przypadajàce by∏emu wspó∏ma∏˝onkowi w wyniku podzia∏u majàtku wspólnego ma∏˝onków, sà przekazywane w ramach wyp∏aty transferowej na rachunek by∏ego wspó∏ma∏˝onka w otwartym funduszu.
Niepokojàce jest wi´c pomini´cie w obecnym projekcie dotyczàcym przyznawania Êwiadczeƒ faktu, i˝ Êwiadczenia te sà konsekwencjà przynale˝noÊci Êrodków zgromadzonych w omawianych funduszach do majàtku wspólnego. Autorzy
5
6

Projekt w tej wersji nadal jest dost´pny na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej.
Tekst jednolity: Dz.U. z 2004 Nr 159, poz.1667.
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pierwotnego brzmienia projektu wychodzili zapewne ze s∏usznego za∏o˝enia, i˝ nie
ma zasadniczej jakoÊciowej ró˝nicy mi´dzy zastosowaniem zasad prawa cywilnego do stosunków w∏asnoÊciowych w odniesieniu do Êrodków zgromadzonych
w otwartych funduszach jak i w odniesieniu do Êwiadczeƒ, które b´dà wyp∏acane
z tych Êrodków. W dyskusji medialnej jest to zresztà ujmowane w sposób prosty:
„ile zebra∏eÊ, tyle otrzymasz”.
Moim zdaniem, nie ma podstaw do twierdzenia, ˝e o ile Êrodki zgromadzone
w otwartych funduszach nale˝à do majàtku wspólnego, o tyle Êwiadczenia z tego
tytu∏u nale˝à do majàtku osobistego. Wydawa∏oby si´ oczywiste, ˝e tak w zakresie
majàtków osobistych, jak i w odniesieniu do majàtku wspólnego obowiàzuje zasada surogacji. Niemniej jednak podstaw´ do odmiennej oceny mo˝e stanowiç art.
33 pkt 5 k.r.o., je˝eli przyjàç, ˝e Êwiadczenia z 2. filaru to prawa niezbywalne, które mogà przys∏ugiwaç tylko jednej osobie i jako takie stanowià sk∏adnik majàtku
osobistego Êwiadczeniobiorcy. W ˝adnym jednak razie nie odnosi si´ to do momentu zawierania umowy z zak∏adem emerytalnym, w której dochodzi do zadysponowania Êrodkami nale˝àcymi niewàtpliwie do majàtku wspólnego. Umowa ta
kszta∏tuje wysokoÊç Êwiadczenia, a w szczególnoÊci przesàdza o wyborze jednej
z trzech przewidzianych w projekcie opcji tego Êwiadczenia. W tym momencie nadal chodzi niewàtpliwie o majàtek wspólny (art. 31 pkt 3 k.r.o.) i wybór opcji Êwiadczenia powinien nale˝eç do obojga ma∏˝onków ze wzgl´du na donios∏e konsekwencje tego wyboru. Jest to minimalny postulat majàcy na celu ochron´ majàtku
wspólnego, natomiast ponadto opowiadam si´ za poglàdem, ˝e równie˝ wierzytelnoÊç o Êwiadczenia emerytalne z 2. filaru powinna nale˝eç do majàtku wspólnego.
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Wyrok TK z dnia 16 lipca 2007 r., SK 61/06
Art. 76 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuƒczy
(Dz. U. Nr 9, poz. 59, ze zm.) jest niezgodny z art. 47 w zwiàzku z art. 31 ust. 3
oraz w zwiàzku z art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest
niezgodny z art. 51 ust. 4 Konstytucji.

UZASADNIENIE
III. Trybuna∏ Konstytucyjny zwa˝y∏, co nast´puje:
1. Przedmiotem skargi konstytucyjnej sà przepisy dotyczàce instytucji uznania
dziecka. Regulacje dotyczàce tej instytucji stanowi∏y przedmiot rozwa˝aƒ w kilku
orzeczeniach Trybuna∏u Konstytucyjnego (zob. wyroki z 12 listopada 2002 r.,
sygn. SK 40/01, OTK ZU nr 6/2002, poz. 81; z 28 kwietnia 2003 r, sygn. K 18/02,
OTK ZU nr 4/A/2003, poz. 32; z 17 kwietnia 2007 r., sygn. SK 20/05, OTK ZU
nr 4/A/2007, poz. 38).
W Êwietle poglàdów doktryny przez uznanie dziecka rozumie si´ ustalenie ojcostwa dziecka pozama∏˝eƒskiego z mocy oÊwiadczenia m´˝czyzny, który si´ do ojcostwa poczuwa (zob. J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wyk∏adu, Warszawa 1987,
s. 179). Uznanie jest jednostronnà czynnoÊcià prawnà o charakterze deklaratywnym,
∏àczàcà elementy oÊwiadczenia woli i oÊwiadczenia wiedzy (zob. J. Hajerko, Charakter prawny uznania dziecka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1999,
nr 2, s. 158-160). W myÊl przepisów k.r.o. uznanie dziecka jest aktem, którego mo˝e
dokonaç wy∏àcznie ojciec dziecka, przy czym uznanie mo˝e byç dokonane tylko
osobiÊcie. Uznanie mo˝e dotyczyç dziecka, którego ojcostwa nie ustalono. Dziecko
kobiety zam´˝nej mo˝e zostaç uznane po zaprzeczeniu ojcostwa jej m´˝a.
Uznanie dziecka wymaga zgody innych podmiotów. Warunkiem uznania dziecka jest zgoda matki, a warunkiem uznania dziecka pe∏noletniego jest ponadto zgoda dziecka. Je˝eli matka dziecka ma∏oletniego nie ˝yje albo nie przys∏uguje jej w∏adza rodzicielska, albo porozumienie si´ z matkà napotyka trudne do przezwyci´˝enia przeszkody, zamiast jej zgody potrzebna jest zgoda ustawowego przedstawiciela dziecka. Zgoda matki nie jest wymagana tak˝e dla uznania dziecka pe∏noletniego, je˝eli matka nie ˝yje albo je˝eli porozumienie si´ z nià napotyka trudne
do przezwyci´˝enia przeszkody.
Uznanie dziecka mo˝e nastàpiç przed kierownikiem urz´du stanu cywilnego albo przed sàdem opiekuƒczym. W razie niebezpieczeƒstwa gro˝àcego bezpoÊrednio ˝yciu ojca lub dziecka uznanie dziecka mo˝e nastàpiç tak˝e przed notariuszem. Uznanie powinno byç zgodne ze stanem faktycznym, jednak˝e organ przyj-
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mujàcy oÊwiadczenie nie bada jego zgodnoÊci ze stanem faktycznym. Je˝eli jednak jest oczywiste, ˝e dany m´˝czyzna nie jest ojcem dziecka, organ przyjmujàcy
oÊwiadczenie ma obowiàzek odmówiç jego przyj´cia. W konsekwencji uznanie
mo˝e prowadziç do wykszta∏cenia si´ mi´dzy m´˝czyznà uznajàcym a dzieckiem
wi´zi prawnej, która nie odpowiada rzeczywistej wi´zi biologicznej.
Uznanie dziecka jest jednym ze sposobów ustalania stanu cywilnego dwóch
osób – dziecka pozama∏˝eƒskiego oraz jego biologicznego ojca. Powinno ono s∏u˝yç realizacji dobra dziecka, w szczególnoÊci jego prawa do prawid∏owo ustalonej
filiacji, a jednoczeÊnie umo˝liwia realizacj´ prawa ojca biologicznego do ustalenia
swego ojcostwa. Trybuna∏ Konstytucyjny zwraca∏ uwag´, ˝e uznanie dziecka przez
ojca biologicznego prowadzi do powstania nowej sytuacji prawnej ze skutkiem ex
tunc, co oznacza, i˝ ojcem dziecka w Êwietle prawa od chwili urodzenia by∏a osoba uznajàca (sygn. SK 40/01). Skutkiem uznania jest powstanie dla dziecka i ojca
wszelkich praw i obowiàzków wynikajàcych ze stosunku rodzicielskiego (zob. J.
Ignatowicz, op. cit., s. 182). Dziecko ma∏oletnie podlega w∏adzy rodzicielskiej ojca.
Nosi ono nazwisko ojca, chyba ˝e za zgodà osób, których zgoda jest potrzebna do wa˝noÊci uznania, m´˝czyzna z∏o˝y∏ przy uznaniu dziecka oÊwiadczenie, ˝e
nosiç ono b´dzie nazwisko matki (art. 89 § l k.r.o.).
Trybuna∏ Konstytucyjny podziela poglàd Prokuratora Generalnego, ˝e uznanie
dziecka musi s∏u˝yç dobru dziecka. Nale˝y jednak zwróciç uwag´, ˝e dobro dziecka, które jest tu najwa˝niejszà wartoÊcià, nie jest jednak jedynà wartoÊcià znajdujàca si´ u podstaw rozwa˝anej instytucji. Uznanie dziecka umo˝liwia ojcu realizacj´ jego praw i obowiàzków wzgl´dem dziecka. Umo˝liwia zatem realizacj´ najg∏´bszych potrzeb cz∏owieka, dotyczàcych ˝ycia rodzinnego. Mo˝liwoÊç uznania
dziecka mo˝e mieç dla jego rodziców istotne znaczenie równie˝ w sytuacji, gdy
dziecko nie ˝yje. Uznanie dziecka po Êmierci mo˝e, z jednej strony, odpowiadaç
wewn´trznej potrzebie okreÊlenia to˝samoÊci ich zmar∏ego dziecka i potwierdzenia
faktu ojcostwa, a z drugiej strony, mo˝e mieç znaczenie dla stosunków majàtkowych, a w szczególnoÊci dla porzàdku dziedziczenia po zmar∏ym dziecku.
2. Skar˝àcy kwestionuje konstytucyjnoÊç art. 76 k.r.o. W myÊl tego przepisu
uznanie dziecka nie mo˝e nastàpiç po jego Êmierci, chyba ˝e dziecko pozostawi∏o
zst´pnych.
Uznanie dziecka stanowi jeden ze sposobów ustalenia wi´zi biologicznej mi´dzy m´˝czyznà a dzieckiem obok ustalenia ojcostwa w drodze orzeczenia sàdu.
W tym kontekÊcie z punktu rozpoznawanej sprawy istotne znaczenie ma treÊç
art. 84 § l zdanie 2 k.r.o., który stanowi, ˝e matka ani domniemany ojciec nie mogà
wystàpiç z ˝àdaniem sàdowego ustalenia ojcostwa po Êmierci dziecka. Rozwiàzanie takie zosta∏o wprowadzone ustawà z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy
– Kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 162,
poz. 1691) z dniem 19 lipca 2004 r. Na gruncie wczeÊniejszych regulacji m´˝czy-
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zna nie móg∏ ˝àdaç sàdowego ustalenia ojcostwa, natomiast matka mog∏a ˝àdaç
ustalenia ojcostwa na drodze sàdowej tak˝e po Êmierci dziecka. Ustawa z 17
czerwca 2004 r. rozszerzy∏a kràg uprawnionych do wytoczenia takiego powództwa
– o domniemanego ojca, ale jednoczeÊnie ta nowelizacja spowodowa∏a, ˝e nie
mo˝na wystàpiç z takim ˝àdaniem po Êmierci dziecka.
Po Êmierci dziecka zmar∏ego bezpotomnie ojciec dziecka nie dysponuje zatem
˝adnymi skutecznymi instrumentami prawnymi umo˝liwiajàcymi mu ustalenie jego
ojcostwa. Jedynym podmiotem uprawnionym do wytoczenia powództwa
o ustalenie ojcostwa po Êmierci dziecka jest prokurator. Wy∏àczenie uznania dziecka w razie jego bezpotomnej Êmierci, przy jednoczesnym braku mo˝liwoÊci wystàpienia o ustalenie ojcostwa na drodze sàdowej, uniemo˝liwia ojcu dochodzenie jego prawa do ustalenia ojcostwa.
3. Skar˝àcy wskaza∏ jako podstaw´ kontroli art. 51 ust. 4 Konstytucji. Prawodawca konstytucyjny zapewnia w art. 51 Konstytucji ochron´ autonomii informacyjnej jednostki. W myÊl ust. 4 tego artyku∏u ka˝dy ma prawo do ˝àdania sprostowania oraz usuni´cia informacji nieprawdziwych, niepe∏nych lub zebranych w sposób
sprzeczny z ustawà. Na podstawie tego przepisu zainteresowany mo˝e domagaç
si´, aby organy w∏adzy publicznej sprostowa∏y lub usun´∏y informacje, które dotyczà danej osoby. ZgodnoÊç ze stanem faktycznym informacji gromadzonych przez
organy w∏adzy publicznej stanowi jeden z warunków prawid∏owego wykonywania
zadaƒ przez te organy, w szczególnoÊci prawid∏owoÊci rozstrzygni´ç indywidualnych wydawanych przez te organy.
W ocenie skar˝àcego zakwestionowany przepis uniemo˝liwia sprostowanie informacji zawartych w akcie urodzenia. Kwesti´ t´ reguluje ustawa z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688,
ze zm.; dalej: prawo o aktach stanu cywilnego lub p.a.s.c.). Je˝eli stosownie
do przepisów k.r.o. nie zachodzi domniemanie, ˝e ojcem dziecka jest mà˝ matki,
dane dotyczàce osoby ojca wpisuje si´ tylko w razie uznania dziecka przez ojca
lub sàdowego ustalenia ojcostwa (art. 42 ust. l prawa o aktach stanu cywilnego).
Je˝eli nie nastàpi∏o uznanie dziecka lub sàdowe ustalenie ojcostwa, wpisuje si´
do aktu urodzenia dziecka jako imi´ ojca – imi´ wskazane przez przedstawiciela
ustawowego dziecka, a w braku takiego wskazania – jedno z imion zwykle w kraju
u˝ywanych oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe – nazwisko matki,
z odpowiednià adnotacjà w rubryce „Uwagi” (art. 42 ust. 2 prawa o aktach stanu
cywilnego). Nie podlega dyskusji, ˝e niemo˝noÊç uznania dziecka zmar∏ego bezpotomnie pociàga za sobà – na gruncie obowiàzujàcych przepisów – niemo˝noÊç
ujawnienia w akcie urodzenia ojcostwa biologicznego.
Trybuna∏ Konstytucyjny szczegó∏owo analizowa∏ charakter akt stanu cywilnego
w cytowanym wy˝ej wyroku z 12 listopada 2002 r., sygn. SK 40/01. Nale˝y w zwiàzku z tym przypomnieç, ˝e „akta stanu cywilnego sà z uwagi na ich cel i funkcje re-

Rodzina i Prawo Nr 3 (6) 2007

75

jestrami podmiotowymi o charakterze ewidencyjnym (por. J. Ignatowicz, op, cit.,
s. 73), choç ich ewidencyjny charakter nie oznacza, i˝ wpisy nie pociàgajà za sobà
pewnych istotnych skutków prawnych (co do podzia∏ów rejestrów w prawie polskim
por. J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, wyd. 10 zaktual. K. Stefaniuk, Warszawa 2000,
s. 325). Zgodnie z art. 4 p.a.s.c., stanowià one wy∏àczny dowód zdarzeƒ w nich
stwierdzonych: ich niezgodnoÊç z prawdà, a ÊciÊlej rzecz bioràc – rzeczywistym stanem prawnym, mo˝e byç udowodniona jedynie w post´powaniu o uniewa˝nienie
lub sprostowanie aktu. (...) Sà to zatem rejestry szczególne, s∏u˝àce w pierwszym
rz´dzie gromadzeniu przez w∏aÊciwe organy paƒstwowe sk∏adajàcych si´ na stan
cywilny informacji o obywatelach, pozwalajàcych na ich precyzyjne ustalenie”.
Przepisy prawa o aktach stanu cywilnego sà ÊciÊle zwiàzane z przepisami k.r.o.
Akta stanu cywilnego nie pe∏nià funkcji zbioru informacji o rzeczywistych wi´zach
biologicznych. W aktach stanu cywilnego gromadzone sà informacje dotyczàce stanu cywilnego, ustalonego zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami prawa rodzinnego.
W aktach tych dokonywana jest rejestracja zdarzeƒ rozstrzygajàcych o stanie cywilnym. Wpisy w aktach stanu cywilnego majà charakter deklaratywny i nie tworzà tego stanu, jakkolwiek akta te sà wy∏àcznym dowodem zdarzeƒ w nich stwierdzonych
(zob. E. Holewiƒska-¸apiƒska, Uznanie dziecka 'wed∏ug kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, Warszawa 1979, s. 95-97). Zamieszczenie odpowiednich informacji w aktach stanu cywilnego stanowi konsekwencj´ prawid∏owego ustalenia stanu cywilnego. Informacje zawarte w tych aktach powinny byç zgodne ze stanem prawnym. Natomiast stan cywilny ustalony zgodnie z prawem i ujawniony w aktach stanu cywilnego nie zawsze musi odpowiadaç rzeczywistym wi´ziom biologicznym.
Trybuna∏ Konstytucyjny w cytowanym wyroku z 12 listopada 2002 r. zwraca∏
uwag´, ˝e „w przypadkach post´powaƒ o ustalenie ojcostwa albo uniewa˝nienie
uznania «chodzi przede wszystkim o ustalenie rzeczywistego stanu cywilnego osoby, dostosowanie zaÊ treÊci aktów stanu cywilnego stwierdzajàcych zdarzenia niezgodne z prawdà do stanu rzeczywistego jest skutkiem wtórnym» (K. Gondorek, A.
Ustowska, Prawo o aktach stanu cywilnego, s. 50)” (OTK ZU nr 6/A/2002, s. 1042).
W rozpoznawanej sprawie g∏ówne znaczenie ma ograniczenie ustanowione w zakresie ustalenia rodzicielstwa zgodnie z rzeczywistym stanem biologicznym. Sprostowanie akt stanu cywilnego jest mo˝liwe dopiero po ustaleniu stanu cywilnego
w odpowiedniej procedurze. Trybuna∏ Konstytucyjny podziela poglàd Prokuratora
Generalnego, ˝e sporzàdzenie aktu urodzenia w oparciu o zasady przyj´te
w art. 42 p.a.s.c. nie mo˝e byç traktowane jako rejestracja informacji nieprawdziwych, ale jako odzwierciedlenie stanu cywilnego.
Sam akt uznania dziecka nie dotyczy sfery autonomii informacyjnej i nie mo˝e
byç uwa˝any za Êrodek prostowania informacji zgromadzonych przez organy w∏adzy publicznej. Niemo˝noÊç uznania dziecka zmar∏ego bezpotomnie nie dotyka zatem bezpoÊrednio prawa do sprostowania informacji nieprawdziwych. W ocenie
Trybuna∏u Konstytucyjnego art. 51 Konstytucji nie mo˝e stanowiç podstawy do wy-
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suwania roszczeƒ o ustalenie stanu cywilnego. Z tego wzgl´du Trybuna∏ podziela
poglàd Prokuratora Generalnego, ˝e przepis ten nie jest adekwatnym wzorcem
konstytucyjnym kontroli zaskar˝onego przepisu. Nie ma zatem podstaw do stwierdzenia niezgodnoÊci z nim art. 76 k.r.o.
4. Rzecznik Praw Obywatelskich wniós∏, aby zaskar˝ony przepis zosta∏ poddany kontroli z punktu widzenia zgodnoÊci z art. 47 w zwiàzku z art. 31 ust. 3 Konstytucji oraz z art. 18 Konstytucji.
Trybuna∏ Konstytucyjny przyjmowa∏ w swym orzecznictwie, ˝e Rzecznik Praw
Obywatelskich mo˝e doprecyzowaç wzorce kontroli, je˝eli zg∏asza udzia∏ w post´powaniu dotyczàcym skargi konstytucyjnej (zob. wyroki z 16 stycznia 2006 r., sygn.
SK 30/05, OTK ZU nr l/A/2006, poz, 2, s. 31; z 2 paêdziernika 2006 r., sygn. SK 34/06,
OTK ZU nr 9/A/2006, poz. 118, s. 1253). W rozpoznawanej sprawie skar˝àcy nie powo∏uje art. 47 Konstytucji jako podstawy skargi konstytucyjnej, z uzasadnienia skargi wynika jednak jednoznacznie, ˝e dochodzi on prawa do ustalenia swego stanu
cywilnego. Zarzuty podniesione przez Rzecznika Praw Obywatelskich sà w istocie
to˝same z zarzutami przedstawionymi przez skar˝àcego. W ocenie Trybuna∏u Konstytucyjnego w takiej sytuacji nie ma przeszkód, aby podstaw´ kontroli stanowi∏y
przepisy konstytucyjne wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich.
W myÊl art. 66 ustawy z dnia l sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U.
Nr 102, poz. 643, ze zm.) Trybuna∏, orzekajàc, jest zwiàzany granicami wniosku, pytania prawnego lub skargi. Trybuna∏ Konstytucyjny nie jest natomiast zwiàzany sposobem okreÊlenia wzorców w petitum wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej. Przy badaniu zasadnoÊci przedstawionych zarzutów, nale˝y przede wszystkim uwzgl´dniç ich istot´ wyra˝onà w uzasadnieniu pism wszczynajàcych post´powanie przed Trybuna∏em Konstytucyjnym. Rozstrzygajàc o zasadnoÊci podniesionych zarzutów, Trybuna∏ Konstytucyjny mo˝e samodzielnie okreÊliç przepisy konstytucyjne powo∏ywane w sentencji orzeczenia jako wzorce kontroli, bioràc pod uwag´
treÊç norm konstytucyjnych znajdujàcych zastosowanie w danym wypadku.
5. Trybuna∏ Konstytucyjny rozwa˝a∏ zagadnienia filiacji w kilku orzeczeniach.
W Êwietle orzecznictwa Trybuna∏u regulacje dotyczàce filiacji opierajà si´ na trzech
podstawowych zasadach. Po pierwsze, wartoÊcià konstytucyjnà o szczególnym
znaczeniu jest dobro dziecka. „Nakaz ochrony dobra dziecka stanowi podstawowà, nadrz´dnà zasad´ polskiego systemu prawa rodzinnego, której podporzàdkowane sà wszelkie regulacje w sferze stosunków pomi´dzy rodzicami i dzieçmi,
w tym te˝ mechanizmy prawne dotyczàce zagadnieƒ filiacyjnych” (cytowany wy˝ej
wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego o sygn. K 18/02, s. 439). Po drugie, z norm konstytucyjnych wynika prawo do prawid∏owo ustalonej filiacji. Relacje rodzinne powinny byç kszta∏towane – co do zasady – zgodnie z istniejàcymi wi´ziami biologicznymi. „Jednym z elementów konstytuujàcych poj´cie dobra dziecka jest prawid∏o-
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we ukszta∏towanie wi´zi filiacyjnych. Zgodnie z powszechnie przyj´tym poglàdem
najpe∏niejsza realizacja zasady dobra dziecka dokonywaç si´ mo˝e poprzez zapewnienie mo˝liwoÊci jego wychowania w rodzinie, przede wszystkim w rodzinie
naturalnej, a wi´c poprzez piecz´ rodzicielskà sprawowanà przez osoby zwiàzane
z dzieckiem wi´zià biologicznà. Analiza mechanizmów filiacyjnych, na których tradycyjnie opierajà si´ stosunki rodzinne, wyra˝a w sposób doÊç oczywisty tendencj´ do tego, aby relacje prawne na linii rodzice i dziecko odpowiada∏y rzeczywistoÊci biologicznej” (tam˝e, s. 439). Po trzecie, ustalenie wi´zi biologicznych i ukszta∏towanie stosunków rodzinnych zgodnie z tymi wi´ziami nie jest wartoÊcià bezwzgl´dnà i dopuszcza ograniczenia podyktowane koniecznoÊcià ochrony dobra
dziecka i dobra rodziny. W ocenie Trybuna∏u, „nie podlega zatem bezwzgl´dnej
ochronie konstytucyjnej wi´ê biologiczna ojca i dziecka. Wskazane powy˝ej wartoÊci mogà bowiem przemawiaç w uznaniu ustawodawcy za jej istotnym ograniczeniem. Wi´ê biologiczna doznaje ochrony z pewnoÊcià wówczas, gdy ta metoda filiacji nie konkurowa∏aby z innym ustalonym trwale pochodzeniem dziecka (np.
po up∏ywie terminów zawitych)” (tam˝e, s. 440).
Trybuna∏ Konstytucyjny zwraca∏ uwag´, ˝e „w polskim prawie rodzinnym nie respektuje si´ bezwzgl´dnie prawa filiacji ojca biologicznego. Mimo ˝e zak∏ada si´ zgodnoÊç stanu prawnego i tzw. prawdy biologicznej, nie istnieje bezwzgl´dny obowiàzek
respektowania zarówno przez ustawodawc´, jak i organy stosujàce prawo, wi´zi biologicznej mi´dzy prawnym ojcem a dzieckiem przejawiajàcy si´ np. koniecznoÊcià
ka˝dorazowo ingerencji w istniejàce stosunki rodzinne w razie twierdzenia, i˝ kto inny
jest ojcem biologicznym. (...) Eliminowanie z systemu prawnego mo˝liwoÊci ustalenia
wi´zi rodzinnej zgodnie z rzeczywistoÊcià biologicznà musi jednak zawsze znajdowaç
swoje uzasadnienie w innych wartoÊciach konstytucyjnych” (tam˝e, s. 440).
6. Kontynuujàc i rozwijajàc swe dotychczasowe orzecznictwo, Trybuna∏ Konstytucyjny pragnie przypomnieç, ˝e sprawy rodziny zosta∏y unormowane w kilku przepisach konstytucyjnych (art. 18, art. 33, art. 47, art. 48, art. 53 ust. 3, art. 71, art. 72).
Art. 47 Konstytucji gwarantuje ka˝demu prawo do ochrony prawnej ˝ycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim ˝yciu osobistym. Przepis ten pozostaje w Êcis∏ym zwiàzku z art. 18 Konstytucji oraz z art. 48
Konstytucji i musi byç odczytywany w kontekÊcie tych dwóch przepisów. W myÊl
art. 18 Konstytucji ma∏˝eƒstwo jako zwiàzek kobiety i m´˝czyzny, rodzina, macierzyƒstwo i rodzicielstwo znajdujà si´ pod ochronà prawnà. WÊród wartoÊci chronionych w tym przepisie prawodawca konstytucyjny wysuwa na pierwszy plan ma∏˝eƒstwo i rodzin´ opartà na ma∏˝eƒstwie. W Êwietle tego artyku∏u konstytucyjne
prawo do prawnej ochrony ˝ycia rodzinnego obejmuje w szczególnoÊci odpowiednià ochron´ ma∏˝eƒstwa, rodziny, macierzyƒstwa i rodzicielstwa jako wartoÊci
o szczególnym znaczeniu dla spo∏eczeƒstwa. Z kolei art. 48 Konstytucji gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami. Pra-
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wo do. ochrony prawnej ˝ycia rodzinnego obejmuje ochron´ praw rodziców jako
osób odpowiedzialnych za wychowanie swoich dzieci. Prawo do ochrony prawnej
˝ycia rodzinnego musi zatem uwzgl´dniaç specyfik´ ról poszczególnych cz∏onków
rodziny. Realizacja prawa do ochrony ˝ycia rodzinnego zak∏ada harmonijne
ukszta∏towanie stosunków rodzinnych dla dobra wszystkich jej cz∏onków,
przy szczególnym uwzgl´dnieniu dobra dziecka jako wartoÊci o podstawowym
znaczeniu konstytucyjnym. Prawna ochrona ˝ycia rodzinnego powinna stwarzaç
optymalne warunki dla rozwoju dziecka pod pieczà rodziców.
Do wartoÊci chronionych przez Konstytucj´ nale˝y w szczególnoÊci rodzicielstwo. W ocenie Trybuna∏u Konstytucyjnego z Konstytucji mo˝na wyprowadziç prawo do ochrony rodzicielstwa. Prawo to przys∏uguje nie tylko rodzicom pozostajàcym w ma∏˝eƒstwie, ale tak˝e rodzicom dzieci pozama∏˝eƒskich. Pierwszym warunkiem zapewnienia prawnej ochrony rodzicielstwa jest ustalenie faktu rodzicielstwa. Prawna ochrona rodzicielstwa zak∏ada zatem w pierwszej kolejnoÊci prawo
rodziców do ustalenia ich rodzicielstwa, zgodnie ze stanem rzeczywistym. Prawo
to cz´Êciowo pokrywa si´ z prawem dziecka do ustalenia jego pochodzenia biologicznego. Nale˝y jednak przypomnieç, ˝e „kwestia filiacji jest niezale˝na od zagadnienia w∏adzy rodzicielskiej i praw rodziców (ustalenie pochodzenia dziecka nie
musi prowadziç automatycznie do powstania po stronie rodziców praw do sprawowania pieczy nad dzieckiem czy ogólnie praw zwiàzanych z wykonywaniem w∏adzy
rodzicielskiej, np. tak jest w przypadku ustalenia ojcostwa czy ustalenia pochodzenia dziecka, które zosta∏o przysposobione)”, (cytowany wyrok o sygn. K 18/02, jw.,
s. 444). Prawo do ustalenia rodzicielstwa wpisuje si´ bowiem w szerszy kontekst
prawa do ochrony ˝ycia rodzinnego i zak∏ada ochron´ ca∏ej rodziny oraz dobra
wszystkich jej cz∏onków. Dlatego regulacje dotyczàce ustalania pochodzenia biologicznego przez zainteresowanego mogà istotnie ró˝niç si´ od regulacji dotyczàcych ustalania ojcostwa z inicjatywy ojca.
Ochrona rodzicielstwa obejmuje m.in. prawo m´˝czyzny do ustalenia pochodzenia swojego dziecka pozama∏˝eƒskiego, przy czym konkretyzacja tego prawa
nale˝y do ustawodawcy, który ma w tym zakresie szeroki zakres swobody. Konstytucja dopuszcza ustanawianie ograniczeƒ tego prawa, je˝eli jest to niezb´dne dla
zapewnienia ochrony innych wartoÊci konstytucyjnych, przy czym ustanowione
ograniczenia muszà mieÊciç si´ w granicach wyznaczonych przez art. 31 ust. 3
Konstytucji. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoÊci i praw
mogà zatem byç ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy sà konieczne w demokratycznym paƒstwie dla jego bezpieczeƒstwa lub porzàdku publicznego, bàdê
dla ochrony Êrodowiska, zdrowia i moralnoÊci publicznej, albo wolnoÊci i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogà ponadto naruszaç istoty wolnoÊci i praw.
Ustawodawca, konkretyzujàc prawo ojca do ustalenia ojcostwa, musi mieç
na uwadze nie tylko dobro ojca, ale przede wszystkim dobro dziecka oraz dobro
rodziny i ma∏˝eƒstwa. W niektórych sytuacjach mo˝e dojÊç do kolizji tych dóbr.
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Do ustawodawcy nale˝y zatem staranne wywa˝enie wszystkich wymienionych
dóbr. Dobro dziecka mo˝e uzasadniaç ograniczenie mo˝liwoÊci ustalenia rodzicielstwa biologicznego. Jak wspomniano wy˝ej, de lege lata prawo rodziców do ustalenia ich rodzicielstwa jest realizowane m.in. przez instytucje uznania dziecka oraz
ustalenia ojcostwa na drodze sàdowej.
7. Przy wyk∏adni przepisów konstytucyjnych nale˝y wziàç pod uwag´ Konwencj´ o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci (sporzàdzonej w Rzymie
dnia 4 listopada 1950 r.; Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.). Art. 8 Konwencji
gwarantuje m.in. prawo do ochrony ˝ycia prywatnego i rodzinnego. Prawo to obejmuje m.in. prawo do to˝samoÊci i osobistego rozwoju oraz prawo do nawiàzywania i rozwijania wi´zi z innymi ludêmi oraz Êwiatem zewn´trznym (zob. np. wyroki
Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka (dalej te˝: ETPC): z 6 lutego 2001 r.
w sprawie Bensaid przeciwko Wielkiej Brytanii, pkt 47, nr 44599/98; z 25 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie P. G. i J. H. przeciwko Wielkiej Brytanii, pkt 56, nr 44787/98;
z 28 stycznia 2003 r. w sprawie Peck przeciwko Wielkiej Brytanii, pkt 57,
nr 44647/98). Ochrona ˝ycia prywatnego zak∏ada m.in. prawo do ustalenia szczegó∏ów swojej to˝samoÊci jako istoty ludzkiej oraz uzyskania odpowiednich informacji w tym zakresie (zob. wyrok z 7 lutego 2002 r. w sprawie Mikuliç przeciwko Chorwacji, pkt 54, nr 53176/99). Zgodnie z orzecznictwem strasburskim „sprawy o istotnym znaczeniu dla rozwoju osobistego obejmujà szczegó∏y to˝samoÊci osoby jako istoty ludzkiej oraz ˝ywotny interes w uzyskaniu informacji niezb´dnych dla
ustalenia prawdy w zakresie istotnych aspektów to˝samoÊci osobistej, takich jak
to˝samoÊç rodziców (...). Urodzenie, a w szczególnoÊci okolicznoÊci urodzin stanowià cz´Êç ˝ycia prywatnego dziecka, a nast´pnie osoby doros∏ej, obj´tego
ochronà przez art. 8 Konwencji” (wyrok ETPC z 13 lutego 2003 r. w sprawie Odi¯vre przeciwko Francji, pkt 29, nr 42326/98; podobnie wyrok ETPC z 30 maja 2006
r. w sprawie Ebru i Çolak przeciwko Turcji, pkt 83, nr 60176/00).
Nale˝y przypomnieç w tym miejscu, ˝e Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka
rozpoznawa∏ w 2005 r. zbli˝onà spraw´ na tle wymienionego przepisu Konwencji
(zob. wyrok z 2 czerwca 2005 r. w sprawie Znamenska przeciwko Rosji,
nr 77785/01). W Êwietle tego orzeczenia, konwencja zapewnia ochron´ roszczenia
matki o ustalenie ojcostwa dziecka i nadanie mu nazwiska ojca biologicznego, wysuwane nawet po Êmierci i dziecka, i ojca. W tym˝e orzeczeniu Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka wyrazi∏ poglàd, ˝e spory dotyczàce nazwisk i imion mieszczà
si´ w zakresie art. 8 Konwencji. Nazwisko jako Êrodek okreÊlania osobistej to˝samoÊci i powiàzania z rodzinà wià˝e si´ z ˝yciem prywatnym i rodzinnym. Europejski Trybuna∏ Praw Cz∏owieka stwierdzi∏ ponadto, ˝e „poniewa˝ dziecko urodzi∏o si´
martwe, ustalenie jego ojcostwa nie wiàza∏o si´ z na∏o˝eniem na kogokolwiek obowiàzku zapewnienia mu utrzymania. Wynika stàd, ˝e brak by∏o interesów kolidujàcych z interesem skar˝àcej. (...)
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Oddalajàc ˝àdanie skar˝àcej, sàdy krajowe nie odwo∏a∏y si´ do ˝adnych s∏usznych
ani przekonujàcych interesów przemawiajàcych za utrzymaniem status quo (...).
Wed∏ug orzecznictwa Trybuna∏u sytuacja, w której domniemanie prawne przewa˝a nad rzeczywistoÊcià biologicznà lub prawnà, bez wzgl´du na ustalone fakty
i ˝yczenia osób zainteresowanych i bez ˝adnych korzyÊci dla kogokolwiek, jest niezgodna, nawet przy uwzgl´dnieniu marginesu oceny pozostawionego paƒstwom,
z obowiàzkiem zapewnienia skutecznej ochrony dla ˝ycia prywatnego i rodzinnego” (powo∏any wy˝ej wyrok ETPC z 2 czerwca 2005 r.).
8. Konstytucyjna ochrona rodzicielstwa wymaga nie tylko odpowiednich rozwiàzaƒ prawodawczych dotyczàcych relacji mi´dzy rodzicami a ich dzieckiem, ale mo˝e tak˝e wymagaç odpowiednich rozwiàzaƒ prawodawczych na wypadek Êmierci
dziecka. Powinno si´ szanowaç uczucia rodziców i uwzgl´dniç ich potrzeb´ ustalenia rodzicielstwa dziecka, w sytuacji gdy ustalenie rodzicielstwa nie by∏o mo˝liwe
przed Êmiercià dziecka. Prawo rodziców do ustalenia rodzicielstwa obejmuje równie˝
dziecko, które zmar∏o przed urodzeniem lub po urodzeniu, pomimo ˝e ustalenie to
nie mo˝e doprowadziç do ukszta∏towania si´ wi´zi rodzinnej z dzieckiem. Tymczasem zaskar˝ony przepis uniemo˝liwia ustalenie rodzicielstwa w opisanej sytuacji.
W literaturze przedmiotu zwraca si´ uwag´, ˝e celem zakwestionowanego przepisu by∏o uniemo˝liwienie ojcu pozama∏˝eƒskiemu dojÊcia do spadku po dziecku,
którym si´ nie interesowa∏ za jego ˝ycia (zob. J. Gwiazdomorski, Uznanie ojcostwa
dziecka, Warszawa 1976, s. 21). Tak˝e Prokurator Generalny wyra˝a poglàd, ˝e zakwestionowany przepis zapobiega wykorzystywaniu instytucji uznania dziecka
do celów majàtkowych, a w konsekwencji ustanowione ograniczenie praw konstytucyjnych s∏u˝y ochronie porzàdku publicznego.
J. Gwiazdomorski uwa˝a, ˝e przyj´te uzasadnienie mo˝na kwestionowaç
z trzech powodów. Po pierwsze spadek po dziecku, którego ojcostwo nie zosta∏o
ustalone za jego ˝ycia, nie ma zwykle du˝ej wartoÊci. Po drugie, ojciec uznajàcy
dziecko musi liczyç si´ z roszczeniami osób, które dziecko utrzymywa∏y. Po trzecie,
w ra˝àcych wypadkach mo˝na uniemo˝liwiç dziedziczenie ojcu uznajàcemu dziecko przez zastosowanie art. 5 k. c. (zob. tam˝e, s. 21). NiedopuszczalnoÊç uznania
dziecka po jego Êmierci wyklucza dojÊcie do spadku po nim przyrodnich braci
i sióstr zmar∏ego dziecka pochodzàcych od tego samego ojca (zob. tam˝e, s. 21).
W razie Êmierci dziecka nie ma zastosowania podstawowa przes∏anka uzasadniajàca ustanawianie ograniczeƒ w zakresie ustalania stanu cywilnego zgodnie
z rzeczywistymi wi´ziami biologicznymi, a mianowicie koniecznoÊç ochrony dobra
dziecka. Uznanie dziecka po jego Êmierci nie narusza ukszta∏towanych wi´zi rodzinnych. W sytuacji, w której warunkiem uznania dziecka jest zgoda matki, nie zachodzi równie˝ potrzeba zapewnienia ochrony matki. Ustanowione ograniczenie
nie jest tak˝e konieczne dla zapewnienia ochrony interesów tych spadkobierców
dziecka, którzy je utrzymywali, podczas gdy ojciec dziecka nie realizowa∏ obowiàz-
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ku alimentacyjnego. JeÊli nawet mo˝e si´ zdarzyç, ˝e ojciec uznajàcy dziecko
zmar∏e kieruje si´ wzgl´dami majàtkowymi, to nie znaczy, ˝e uznanie dziecka w takiej sytuacji prowadziç b´dzie do naruszenia praw innych osób.
Rozwiàzanie zakwestionowane przez skar˝àcego stanowi ograniczenie konstytucyjnego prawa do ochrony ˝ycia rodzinnego, a w szczególnoÊci prawa do ochrony rodzicielstwa. W myÊl art. 31 ust. 3 Konstytucji, ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolnoÊci i praw mogà byç ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy sà
konieczne w demokratycznym paƒstwie dla jego bezpieczeƒstwa lub porzàdku publicznego, bàdê dla ochrony Êrodowiska, zdrowia i moralnoÊci publicznej, albo wolnoÊci
i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogà naruszaç istoty wolnoÊci i praw.
W ocenie Trybuna∏u Konstytucyjnego wprowadzone rozwiàzanie nie s∏u˝y
ochronie ˝adnych uzasadnionych interesów. Brak jest uzasadnienia ustanowionego ograniczenia. W szczególnoÊci nie mo˝na zgodziç si´ z poglàdem Prokuratora
Generalnego, ˝e zakwestionowany przepis zapewnia ochron´ porzàdku publicznego. Ustanowione ograniczenie nie spe∏nia zatem wynikajàcego z art. 31 ust. 3 Konstytucji wymogu, aby s∏u˝y∏o realizacji jednej z wartoÊci wymienionych w tym przepisie. W tym kontekÊcie rozwa˝anie kwestii, czy ustanowione ograniczenie jest
zgodne z zasadà proporcjonalnoÊci, jest bezprzedmiotowe. Z tego wzgl´du nale˝y stwierdziç, ˝e art. 76 k.r.o. nie tylko narusza sfer´ osobistych i emocjonalnych
odczuç rodziców, jak stwierdza Rzecznik Praw Obywatelskich, ale przede wszystkim narusza konstytucyjne prawo do ochrony rodzicielstwa, zagwarantowane
w art. 47 w zwiàzku z art. 18 Konstytucji.
Zdaniem Prokuratora Generalnego mo˝liwoÊç uznania dziecka zmar∏ego jeszcze
przed urodzeniem prowadzi∏aby do nadania zmar∏emu nasciturusowi szczególnej podmiotowoÊci prawnej bez zdolnoÊci prawnej. W ocenie Trybuna∏u Konstytucyjnego wprowadzenie takiej mo˝liwoÊci nie zmienia statusu dziecka w stadium prenatalnym, o jego
statusie i zakresie zdolnoÊci prawnej rozstrzygajà bowiem szczegó∏owe przepisy prawne.
Nale˝y raz jeszcze podkreÊliç w tym miejscu, ˝e ustawodawca ma du˝à swobod´ kszta∏towania prawa rodziców do ustalenia ich rodzicielstwa, pod warunkiem
zapewnienia odpowiedniej ochrony wartoÊci konstytucyjnych. Ustawodawca mo˝e
wprowadziç ograniczenia mo˝liwoÊci uznania dziecka po Êmierci w sytuacji, gdy
dziecko urodzi∏o si´ ˝ywe, je˝eli ograniczenia takie sà niezb´dne dla zapewnienia
ochrony innych wartoÊci konstytucyjnych. Ustawa mo˝e ustanowiç m.in. okreÊlony
termin uznania dziecka. Ustawodawca mo˝e wprowadziç ponadto odpowiednie
rozwiàzania wykluczajàce powstanie sytuacji, w której osoba uznajàca dziecko
po jego Êmierci kieruje si´ korzyÊciami materialnymi. Stwierdzenie niekonstytucyjnoÊci zakwestionowanej regulacji nie oznacza, ˝e ustawodawca nie mo˝e ustanowiç szczególnych rozwiàzaƒ dotyczàcych uznania dziecka po jego Êmierci, niezb´dnych dla zapewnienia ochrony innych wartoÊci konstytucyjnych.
Z przedstawionych wzgl´dów Trybuna∏ Konstytucyjny orzek∏ jak w sentencji.
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WARTO PRZECZYTAå
El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska
Prezentacja ksià˝ki Hanny Przyby∏y-Basisty, Mediacje rodzinne
w konflikcie rozwodowym. GotowoÊç i opór ma∏˝onków
a efektywnoÊç procesu mediacji
Wydawnictwo Uniwersytetu Âlàskiego, Katowice 2006, s. 393
Z dniem 10 grudnia 2005 r. 1 mediacja sta∏a si´ instytucjà polskiego post´powania cywilnego, majàcà – mi´dzy innymi – zastàpiç, obowiàzkowe przed jej wprowadzeniem, posiedzenia pojednawcze w procesach rozwodowych i separacyjnych2.
Aktualnie sàd mo˝e skierowaç strony do mediacji „je˝eli istniejà widoki na utrzymanie ma∏˝eƒstwa” (art. 436 § 1 k.p.c.). Ocena istnienia owych „widoków” jest bardzo
trudna. Wymaga od s´dziego, mi´dzy innymi, znajomoÊci czynników przesàdzajàcych o gotowoÊci bàdê oporze wobec mediacji. Tymczasem na ˝adnym etapie
kszta∏cenia s´dziego ta problematyka nie jest analizowana. W polskiej literaturze
prawniczej i pozaprawnej nie jest by∏a tak˝e dotychczas prezentowana.
Problematyka mediacji rozwodowych jest przedmiotem licznych badaƒ i wielu
opracowaƒ naukowych, które powstawa∏y od lat siedemdziesiàtych ubieg∏ego wieku, w szczególnoÊci w Wielkiej Brytanii i USA. Opracowania obce nie sà dost´pne
dla wi´kszoÊci polskich czytelników, w tym s´dziów orzekajàcych rozwód i separacj´ oraz decydujàcych o ingerencji w wykonywanie w∏adzy rodzicielskiej nad dzieçmi skonfliktowanych bàdê ju˝ rozwiedzionych (separowanych) rodziców.
Korzystanie z obcych opracowaƒ (poza kompetencjà j´zykowà i stopniem
dost´pnoÊci w Polsce), wymaga daleko posuni´tego krytycyzmu gdy˝ nie
uwzgl´dniajà polskich realiów spo∏eczno-ekonomicznych, religijnych i obyczajowych. Zapewne wi´c by∏oby celowe przet∏umaczenie niektórych z tych opracowaƒ i opatrzenie ich stosownymi komentarzami. Cenniejsze wydajà si´ jednak
polskie badania.
Prezentowana rozprawa Hanny Przyby∏y – Basisty w znacznej mierze spe∏nia
obydwa te postulaty. Zawiera syntetycznà prezentacj´ opracowaƒ obcych, przybli˝a zagraniczne rozwiàzania prawne dotyczàce mediacji, omawia wyniki badaƒ w∏asnych. Autorka, oprócz wiedzy b´dàcej konsekwencjà pracy naukowo-dydaktatycznej dysponuje doÊwiadczeniem psychologa – praktyka. Niezale˝nie od tego,
we wspó∏pracy z Ministerstwem SprawiedliwoÊci, przeprowadzi∏a eksperymentalny
1
2

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r., nowelizujàca k.p.c., Dz. U. nr 172, poz. 1438.
TreÊç nowych rozwiàzaƒ (a w szczególnoÊci rezygnacja z posiedzeƒ pojednawczych) odnoÊnie do mediacji w tych procesach budzi istotne zastrze˝enia. Na ten temat zob., w szczególnoÊci: W. Stojanowska:
Fakultatywna mediacja w procesie o rozwód wed∏ug znowelizowanego kodeksu post´powania cywilnego,
Zeszyty Prawnicze UKSW 6.2. (2006), s. 33-41.
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program szkolenia mediatorów i stosowania mediacji w post´powaniach o rozwód
i separacj´. (W eksperymencie wzi´∏y udzia∏ 332 osoby – 166 par ma∏˝eƒskich
w sytuacji rozwodowej.)
Rozprawa, poprzedzona wst´pem, zawierajàca bogatà bibliografi´, oraz streszczenia w j´zyku angielskim i niemieckim, sk∏ada si´ z 6 rozdzia∏ów merytorycznych
i aneksu prezentujàcego wyniki badaƒ.
Trzy pierwsze rozdzia∏y zosta∏y poÊwi´cone krytycznemu przeglàdowi literatury
(rozdzia∏ pierwszy: Mediacje rodzinne w badaniach naukowych i praktyce, s. 17-53,
rozdzia∏ drugi: Ma∏˝eƒstwo w konflikcie rozwodowym, s. 55-109, rozdzia∏ trzeci:
Rozwiàzywanie konfliktów ma∏˝eƒskich w sytuacji rozwodowej za pomocà mediacji,
s. 111-188).
Autorka przyj´∏a definicj´ mediacji sformu∏owanà przez Christophera W. Moore’a
(The mediation process. Practical strategies for resolvig conflict, San Francisco
1996). Wg tej definicji mediacja jest „interwencjà w toczàce si´ negocjacje lub
konflikt podj´tà przez akceptowanà trzecià stron´, która nie ma autorytatywnej
w∏adzy pozwalajàcej na podj´cie decyzji rozstrzygajàcej spór, lecz pomaga
stronom w dobrowolnym osiàganiu przez nie wzajemnie akceptowanego porozumienia w kwestiach spornych” (s. 18).
„Mediacje rodzinne dotyczà pomocy cz∏onkom rodziny w uporzàdkowaniu
spraw spornych i wypracowaniu rozwiàzaƒ akceptowalnych przez wszystkie strony
sporu” (s. 18). Sà postrzegane (Joann Kelly) „jako proces ograniczony w czasie,
nastawiony na realizacj´ celów w sposób zadaniowy, w którym nacisk po∏o˝ony
jest na czas teraêniejszy i czas przysz∏y, a nie na analizowanie przesz∏oÊci”. Rozwód reorganizuje rodzin´ a mediatorzy starajà si´ jej pomóc „w osiàgni´ciu tej restrukturyzacji” (s. 19).
Wzorem wielu poprzedników w literaturze obcej, H. Przyby∏a – Basista zamiennie u˝ywa terminu mediacje rodzinne i mediacje rozwodowe, co uzasadnia nie tyle tradycjà co, w szczególnoÊci, przeÊwiadczeniem, ˝e mediacja jako „interwencja
systemowa”3 pomaga parze ma∏˝onków w osiàgni´ciu porozumienia obejmujàcego „równie˝ innych cz∏onków systemu, tzn. dzieci” (s. 19).
Tematem pracy sà mediacje w konflikcie rozwodowym, jednak˝e w przeglàdzie literatury Autorka wskaza∏a na znacznie szerszy zakres spraw, które mogà
podlegaç mediacji rodzinnej, co zapewne powinno zainteresowaç Czytelników,
np. uregulowanie spraw majàtkowych i finansowych zarówno poprzedzajàce zawarcie zwiàzku ma∏˝eƒskiego jak i potrzebne niekiedy podczas trwania zwiàzku
i w sytuacji jego rozpadu, rozwiàzanie sporu co do wychowania religijnego dzie3

Informacje na temat systemowego rozumienia rodziny, przedstawione w sposób syntetyczny, z podaniem
literatury w j´zyku polskim, mo˝na znaleêç w opracowaniu zbiorowym pracowników Zak∏adu Terapii
Rodzin oraz Kliniki Psychiatrii Dzieci i M∏odzie˝y Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ, pod redakcjà
B. de Barbaro: „Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloƒskiego, Kraków 1999.
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ci, uregulowanie ró˝nych problemów powstajàcych po zawarciu kolejnego ma∏˝eƒstwa, problemów zwiàzanych z opiekà nad starszymi cz∏onkami rodziny (rodzicami, krewnymi).
Autorka sygnalizuje te˝ bardzo donios∏y a zarazem sporny problem dopuszczalnoÊci mediacji, gdy konfliktowi rodzinnemu towarzyszy przemoc domowa.
Dokonujàc przeglàdu literatury z punktu widzenia mediatora – praktyka, H. Przyby∏a – Basista przybli˝y∏a problematyk´ dobrowolnoÊci i obligatoryjnoÊci mediacji
rodzinnych (s. 24-29), charakterystyki procesu mediacji rozwodowych (w tym koncepcj´ 12 kroków – etapów tej mediacji autorstwa Ch. Moor’a oraz siedmiofazowy
proces mediacji rozwodowej autorstwa Alison Taylor), s. 24-32.
Praca zawiera tak˝e syntetyczny opis rozwiàzaƒ prawnych dotyczàcych mediacji rozwodowych w wybranych paƒstwach: Australii, Austrii, Norwegii, Szwecji,
USA, Wielkiej Brytanii (s. 32-43). Cz´Êç Czytelników zapewne zna ju˝ opracowanie
H. Przyby∏y – Basisty na ten temat zamieszczone w 2003 r. w „Mediatorze” (Wp∏yw
zmian w ustawodawstwie rodzinnym na Êwiecie na rozwój praktyki mediacyjnej). Autorka wspomnia∏a te˝ o Rekomendacji Rady Europy [R (98) 1] w sprawie mediacji
rodzinnych (s. 44-45).
Ten fragment pracy, choç dostarcza wielu cennych informacji zach´cajàcych do
w∏asnych poszukiwaƒ, nie w pe∏ni zapewne usatysfakcjonuje prawnika, nie stanowi bowiem studium prawno-porównawczego sensu strico. Nie mo˝na jednak czyniç zarzutu Autorce, po pierwsze dlatego, ˝e jest psychologiem a nie prawnikiem –
komparatystà, po drugie zaÊ z uwagi na charakter pracy i jej i tak ju˝ bardzo obszerny rozmiar. Zapewne jednak monografia prawnoporównawcza na ten temat
wzbudzi∏oby zainteresowanie, co nale˝y poleciç uwadze Czytelników, z nadziejà,
˝e uwagi H. Przyby∏y-Basisty b´dà inspiracjà i pomocà (literatura) do przygotowania stosownego opracowania.
Krótki opis praktyki mediacyjnej w Polsce (s. 45-47) poprzedza informacje o wybranych badaniach empirycznych4 (amerykaƒskich i brytyjskich), których wyniki
zosta∏y opublikowane (s. 47-53). Autorka wskaza∏a na trudnoÊci metodologiczne
badaƒ nad mediacjami rodzinnymi a tak˝e trudnoÊci w porównywaniu wyników
pracy ró˝nych badaczy. Jest to dostrzegane w opisanej literaturze. Prowadzi zaÊ
do konkluzji, i˝ konieczna jest bardzo daleko posuni´ta ostro˝noÊç przy formu∏owaniu wniosków generalnych (s. 53).
Bardzo cenne sà rozwa˝ania na temat ma∏˝eƒstwa w konflikcie rozwodowym
4

Badania te dotyczy∏y: procesu mediacji (opis dzia∏aƒ mediatorów podczas sesji mediacyjnych), wyników
mediacji (mi´dzy innymi wskaênika osiàgni´tych porozumieƒ, zadowolenia klientów z wyników mediacji,
ró˝nic w ocenie procesu mediacji dokonanej przez kobiety i m´˝czyzn, ocena spodziewanych nast´pstw
mediacji a tak˝e kosztów ich przeprowadzenia), „predyktorów skutecznych mediacji” (badanie zmiennych, uk∏adu zmiennych, od których zale˝y sukces mediacyjny, takich jak rola cech klientów i cech mediatorów, treÊç sporu, stopieƒ wa˝noÊci osiàgni´cia kompromisu dla ma∏˝onków; np. mediatorzy skoncentrowani na rozwiàzaniu problemów spornych bywajà skuteczniejsi od mediatorów, których celem by∏o doprowadzenie do zawarcia porozumienia).
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(s. 55-109) uwzgl´dniajàce wyniki nie tylko badaƒ obcych ale i polskich na temat
mechanizmów powstawania i rozwoju konfliktu rozwodowego (s. 55-59) oraz wieloetapowoÊci procesu rozstawania si´ partnerów (s. 59-109). WielowàtkowoÊç
badaƒ wynika z „wielowymiarowoÊci” zarówno ma∏˝eƒstwa jak i rozwodu z punktu widzenia jednostki i ze wzgl´dów spo∏ecznych. Wydaje si´, ˝e dla s´dziego
najciekawsze b´dà informacje o dynamice zmian na poziomie poznawczym
i emocjonalnym u strony powodowej i pozwanej w takich kwestiach jak: reinterpretacja w∏asnego ma∏˝eƒstwa, dynamika zmian emocjonalnych, ró˝nice w doÊwiadczaniu sytuacji rozwodowej wynikajàce z p∏ci (percepcja zwiàzku ma∏˝eƒskiego, sposoby radzenia sobie z konfliktami w ma∏˝eƒstwie, akceptacja
zakoƒczenia zwiàzku przez kobiety i przez m´˝czyzn, spo∏eczno-ekonomiczne
konsekwencje rozwodu dla m´˝a i ˝ony, psychologiczne nast´pstwa utraty roli
ma∏˝eƒskiej dla ˝ony i m´˝a).
Specjalne, choç krótkie, wywody zosta∏y poÊwi´cone taktyce procesowej m´˝ów i ˝on (s. 100-102).
Ciekawe sà w szczególnoÊci zaprezentowane przez Autork´ obserwacje Roberta E. Emery, majàcego du˝e doÊwiadczenie w mediacjach dotyczàcych spraw
dzieci. Wynika z nich, ˝e m´˝czyêni, którzy nie chcà zakoƒczenia ma∏˝eƒstwa
sà sk∏onni do przenoszenia ci´˝aru „rozgrywek rozwodowych na spory o dzieci, odmawiajàc osiàgni´cia porozumienia w sprawach o opiek´. (..) M´˝czyzna
mo˝e spodziewaç si´, ˝e ˝ona, która du˝o zainwestowa∏a w pe∏nienie roli matki, nie
b´dzie chcia∏a w tym zakresie ustàpiç. Spór o opiek´ jest niezwykle wa˝ny strategicznie, gdy˝ jest to jednoczeÊnie spór na temat przysz∏oÊci relacji pomi´dzy partnerami” (s. 100). Kobiety, które nie chcà zakoƒczenia ma∏˝eƒstwa „b´dà sk∏onne odmawiaç porozumieƒ w sprawach majàtkowych i finansowych.
˚ona mo˝e spodziewaç si´, ˝e dà˝àcy do rozwodu mà˝ b´dzie bardziej sk∏onny do ust´pstw w sprawach o opiek´ nad dzieçmi, ani˝eli w sprawach finansowych” (s. 100). Powo∏any autor ustali∏, ˝e „troska” o potrzeby dzieci najcz´Êciej
„maskuje”: „(1) prób´ przeciwstawienia si´ zakoƒczeniu ma∏˝eƒstwa, (2) poszukiwanie oznak utrzymujàcego si´ „˝ycia” w ma∏˝eƒstwie, (3) dà˝enie do uzyskania
przewagi w negocjacjach, (4) ch´ç ukarania drugiego rodzica poczuciem winy, odrzucenia i izolacji. (..) jeÊli jeden z ma∏˝onków nie chce si´ rozwieÊç, mo˝e stosowaç opór wykazywaç nieprzejednane stanowisko (Êwiadomie lub nieÊwiadomie) w odniesieniu do spraw, w których czuje, ˝e posiada si∏´, którà strona
przeciwna musi uwzgl´dniç (..) ma∏˝onek zmierzajàcy do rozwodu mo˝e z czegoÊ
zrezygnowaç, chcàc przyspieszyç rozwód i osiàgnàç swój cel. Ten rodzaj ‘zabiegów taktycznych” jest szczególnie wykorzystywany przez ma∏˝eƒstwa, w których wyst´puje tradycyjny podzia∏ ról”. (s. 101). Autorka przedstawi∏a, mi´dzy innymi, stanowisko Diane Neuman, która twierdzi, ˝e „podczas kryzysu rozwodowego zmienia si´ poczucie moralnoÊci. (..) System prawny w sytuacji rozwodu zach´ca do konfrontacyjnych, a nawet agresywnych zachowaƒ” (s. 101), a tak˝e
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obserwacj´ K. Kressela, ˝e dysproporcja pozycji finansowej pomi´dzy ma∏˝onkami nie sprzyja negocjacjom (s. 102).
W dalszym toku wywodów H. Przyby∏a-Basista przedstawi∏a bogatà literatur´
angloj´zycznà (w szczególnoÊci powsta∏à w USA) na temat rozwiàzywania konfliktów ma∏˝eƒskich w sytuacji rozwodowej za pomocà mediacji. Celem tego zabiegu
by∏a próba znalezienia odpowiedzi na pytanie kto i dlaczego w sytuacji rozwodowej decyduje si´ na przystàpienie do mediacji a kto i z jakich przyczyn takà mo˝liwoÊç odrzuca. Stosowne badania, interesujàce teoretycznie, dostarczajà te˝ praktycznych wskazówek mediatorom co do sposobów motywowania klientów do poddania si´ mediacji.
Badania amerykaƒskie z koƒca lat osiemdziesiàtych i z lat dziewi´çdziesiàtych
ubieg∏ego wieku dostarczy∏y interesujàcych danych demograficznych, z których
wynika, ˝e z mediacji cz´Êciej, w porównaniu z odrzucajàcymi mediacj´, korzystajà osoby majàce ma∏oletnie dzieci, o wy˝szym poziomie wykszta∏cenia, o lepszej
pozycji zawodowej, wy˝szych dochodach i nieco m∏odsze (Êrednio o 3 lata) 5 od
nie decydujàcych si´ na mediacj´ (s. 112-113).
Charakterystyka psychologiczna wykaza∏a, ˝e nie by∏o istotnych statystycznie
ró˝nic pomi´dzy tymi parami, które wybra∏y mediacj´ i tymi, które jà odrzuci∏y odnoÊnie takich okolicznoÊci jak: nasilenie konfliktów ma∏˝eƒskich w okresie ostatnich 2 lat poprzedzajàcych separacj´, powodów rozwodu, trudnoÊci w komunikacji ma∏˝eƒskiej, niskiego poziomu wspó∏pracy ma∏˝eƒskiej, poziomu z∏oÊci na
wspó∏ma∏˝onka a tak˝e tego czy do rozwodu zmierza∏o tylko jedno z ma∏˝onków
czy te˝ oboje akceptowali decyzj´ o rozwodzie. Badanie nie potwierdzi∏y tezy, i˝
pewne okreÊlone cechy ma∏˝onków przesàdzajà akceptacj´ mediacji, z tym, ˝e
niektóre badania wskazywa∏y na rol´ jakoÊci bie˝àcej komunikacji pomi´dzy ma∏˝onkami (s. 115). Ró˝nice w ocenach mog∏y jednak wynikaç z doboru próby badawczej (s. 116).
Ró˝nice w obu grupach wynika∏y z tego jak oceniany by∏ wspó∏ma∏˝onek. Ci,
którzy, mimo negatywnej oceny zwiàzku, nie odrzucali wspó∏ma∏˝onka jako
cz∏owieka, decydowali si´ na udzia∏ w mediacji. W szczególnoÊci oceniali oni
wspó∏ma∏˝onka (nawet mimo odczuwanej z∏oÊci na niego) jako osob´ uczciwà
i sprawiedliwà, majàca cechy pozytywne, zdolnà do wspó∏pracy np. w sprawach
dzieci. Do mediacji byli sk∏onni ma∏˝onkowie majàcy poczucie wspó∏odpowiedzialnoÊci za niepowodzenia ma∏˝eƒskie (s. 117).
Wiele badaƒ (tak˝e polskich) wykaza∏o, i˝ kobiety i m´˝czyêni odmiennie postrzegajà przyczyny rozk∏adu swego po˝ycia ma∏˝eƒskiego oraz, ˝e wyst´puje
„asymetria w dostrzeganiu niekorzystnych zjawisk w ma∏˝eƒstwie w nast´pstwie
czego kobiety cz´Êciej ni˝ m´˝czyêni inicjujà zerwanie”, a po rozwodzie inaczej

5

Ârednia wieku ma∏˝onków, którzy zdecydowali si´ na mediacj´ wynosi∏a w tych badaniach 37,8 l. dla
kobiet i 40,5 l dla m´˝czyzn.
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kszta∏tuje si´ pozycja oraz „zyski i straty” ka˝dego z by∏ych ma∏˝onków, co wynika
z tradycyjnego, w wi´kszoÊci podzia∏u obowiàzków w ma∏˝eƒstwie (s. 117).
Niezale˝nie od tego czy ma∏˝onkowie prezentowali pozycj´ „pro” czy „anty” mediacyjnà, kobiety i m´˝czyêni ró˝nie ocenili sytuacje i wspó∏ma∏˝onka. Warto
przytoczyç nast´pujàce ustalenia wynikajàce z badaƒ amerykaƒskich, gdy˝ – jak si´
wydaje – sà one charakterystyczne tak˝e dla odczuç polskich ma∏˝onków: kobiety
(z wyjàtkiem tych, które ukoƒczy∏y lat 45), bardziej od m´˝czyzn by∏y zdecydowane
na zakoƒczenie ma∏˝eƒstwa, bardziej ni˝ ich m´˝owie by∏y niezadowolone z ma∏˝eƒstwa i odczuwa∏y silniejszà z∏oÊç wobec osoby ma∏˝onka od m´˝ów. Wszyscy
m´˝czyêni mieli mniejszà od ˝on kontrol´ nad decyzjà o rozwodzie i wyra˝ali wi´ksze zainteresowanie pojednaniem (s. 118). Wa˝na co do podj´cia mediacji by∏a postawa ˝on, które bardziej optymistycznie ocenia∏y szanse jej powodzenia.
Liczne prezentowane w omawianej ksià˝ce badania wykaza∏y, ˝e w rozwodzàcych si´ parach kobiety i m´˝czyêni majà „sprzeczne poglàdy, kiedy i do czego potrzebne sà mediacje. (..) Dla m´˝czyzn wybór mediacji by∏ wynikiem postrzegania tego Êrodka interwencji kategoriach osiàgni´cia instrumentalnego celu (..). Dla kobiet wi´ksze znaczenie (..) mia∏o przekonanie o istnieniu bezpiecznego klimatu ma∏˝eƒskiego.” Wynika to z faktu, i˝ „m´˝czyzn cechuje orientacja
zadaniowa, natomiast kobiety charakteryzujà si´ wi´kszà orientacjà spo∏eczno-emocjonalnà” (s. 119).
Badania wykaza∏y, ˝e kobiety odrzuca∏y mediacj´ z powodu braku zaufania
do ma∏˝onka i z ch´ci unikni´cia z nim konfliktu, natomiast m´˝czyêni; „gdy byli przekonani o mo˝liwoÊci wygrania procesu sàdowego (..)”, s. 119.
Bardzo istotna rol´ odgrywa zachowanie równowagi stron podczas mediacji.
Niektóre badania wykaza∏y, ˝e „interesy kobiet sà zdecydowanie bardziej nara˝one
w mediacjach z powodu ich sk∏onnoÊci do ust´pstw w celu zachowania zwiàzku
ma∏˝eƒskiego (..) w trakcie negocjacji ma∏˝eƒskich kobiety w mniejszym stopniu
dbajà o w∏asne interesy.” (s. 120). W szczególnoÊci kobiety azjatyckie, z uwagi na
wpajane im od pokoleƒ wzorce uleg∏oÊci wobec m´˝czyzn, nie sà zdolne podczas
mediacji do utrzymania wobec m´˝a postawy asertywnej.
Aktualnie dominujà w badaniach postawy zwracajàce uwag´ na cechy osobowoÊci ma∏˝onków i ich sytuacj´. W latach osiemdziesiàtych ubieg∏ego wieku zdarza∏y si´ opracowania kierujàce si´ stereotypem p∏ci, mi´dzy innymi pod wp∏ywem feministycznej koncepcji psychoanalitycznej (np. przyjmowano, ˝e kobiety
podejmujàc decyzj´ bardziej kierujà si´ troskà o innych ni˝ sprawiedliwoÊcià, podczas gdy m´˝czyêni cz´Êciej kierujà si´ sprawiedliwoÊcià ni˝ troskliwoÊcià).
Wzorzec rozumowania moralnego jest bardziej z∏o˝ony. Nie mniej, osobowoÊciowy „typ kobiecy” (niezale˝nie od p∏ci) ceni wspó∏prac´ i chce negocjowaç. „Typ
m´ski” (agresywny, przywódczy) przejawia mniejszà ch´ç wspó∏pracy. „W mediacjach ci ostatni mogà chcieç wykorzystywaç przejawianà przez partnera trosk´
o zwiàzek oraz sk∏onnoÊç do poszukiwania ugody. Mediator powinien staç na stra-
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˝y takich praktyk, oceniajàc tendencje obu ma∏˝onków i dbajàc o równowag´. (..)
nie ma prostej dychotomii opartej na p∏ci (..) w trakcie mediacji cz´sto okazuje si´,
˝e ka˝dy [z ma∏˝onków] ma znaczàcà w∏adz´ i wywiera wp∏yw w pewnych obszarach. Mediatorzy nie powinni zatem zbyt szybko decydowaç, do kogo nale˝y w∏adza
i który z ma∏˝onków ma si∏´. W sytuacji gdy mediator nie jest w stanie zapewniç równowagi, powinien rozwa˝yç zasadnoÊç prowadzenia mediacji” (s. 121).
Bardzo wiele okolicznoÊci sprzyja decyzji o skorzystaniu z mediacji. Zosta∏y ona
sklasyfikowane w trzy kategorie czynników: pozycja socjoekonomiczna stron (wy˝sze wykszta∏cenie, dobra sytuacja materialna), charakterystyki stron obejmujàce
„dynamik´ zwiàzku, oszacowanie przez partnerów alternatywnego sposobu rozwiàzania sporu oraz percepcj´ mediacji i mediatora”, w tym, mi´dzy innymi istotny jest
„du˝y poziom rozczarowania do tradycyjnego prawniczego podejÊcia do rozwodu”. Z badaƒ amerykaƒskich z 1989 r. wynika∏o, ˝e ponad 80% tych, którzy wybrali mediacj´, chcia∏o „ograniczyç kontakty z adwokatami, procedurà sàdowà oraz
obni˝yç koszty z tym zwiàzane” (s. 124-125). Trzecià kategori´ czynników stanowià
charakterystyki mediatora, który podejmuje si´ zadania, gdy jest przekonany o jego powodzeniu, co oznacza, ˝e mediator kieruje si´ w∏asnymi motywami.
Przedstawione badania amerykaƒskie na temat motywacji do podejmowania
mediacji pochodzà z lat osiemdziesiàtych XX w. Wykaza∏y one dwa g∏ówne powody przystàpienia do mediacji: praktyczno – finansowy oraz dà˝enie do pozostania
w przyjaznych stosunkach z by∏ym ma∏˝onkiem (s. 126). Podobne wyniki przynios∏y badania brytyjskie z lat dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego stulecia, które wykaza∏y
te˝ inne przyczyny („ch´ç zrobienia czegoÊ najlepszego dla dzieci, pragnienie pojednania [posiadanie nadziei na cud], dà˝enie do uzyskania jednoczeÊnie praktycznej i emocjonalnej pomocy, potrzeba w∏àczenia kogoÊ bezstronnego, obiektywnego i posiadajàcego odpowiednià wiedz´ do pokierowania dyskusjà na specyficzne
tematy” – s. 127).
Konieczne jest tak˝e uwzgl´dnienie akceptacji decyzji o zakoƒczeniu zwiàzku
i zdolnoÊci do uczestniczenia w mediacjach (zdolnoÊci mediowanie). Wysoki poziom konfliktu i intensywnoÊç sporu nie sprzyjajà gotowoÊci do mediacji (obni˝enie
efektywnej komunikacji) – s. 136.
Omawiajàc opór wobec mediacji rodzinnych najpierw Autorka przedstawi∏a
koncepcje wyjaÊnienia jego przyczyn wynikajàce z ró˝nych podejÊç teoretycznych
(w uj´ciu psychoanalitycznym – s. 137-138, w terapii behawioralno-poznawczej –
s. 138-139, w terapii Gestalt – s. 139-140, w uj´ciu terapii rodzinnej – s. 140-142,
w perspektywie teorii reaktancji – s. 143-144) i wynikajàce z nich konkluzje
(s. 144- 147).
W kolejnych etapach relacji z badaƒ nad charakterystykà oporu wobec mediacji
zosta∏ przedstawiony: opór moralny wobec podj´cia mediacji (s. 147-149), opór
w perspektywie mediacji rodzinnych (s. 149-153). To bardzo istotne bowiem rozumiejàcy przyczyny oporu mediatorzy majà wi´ksze szanse na osiàgni´cie sukcesu.
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Autorka przytacza bardzo interesujàce wyjaÊnienie oporu wobec mediacji wed∏ug koncepcji Roberta D. Benjamina, który jego êród∏o upatruje w systemie
przekonaƒ spo∏eczno-kulturowych na temat prawdy, sprowadzajàcych si´ do
przeÊwiadczenia, ˝e „dla wszystkich pytaƒ jest tylko jedna prawdziwa odpowiedê”. Tymczasem „zarzàdzanie konfliktem wymaga, by prawda zosta∏a od∏o˝ona na bok”. Jej poszukiwanie „wielokrotnie oddali∏oby skonfliktowane strony od
mo˝liwoÊci znalezienia rozwiàzania. Wi´kszoÊç ludzi jest jednak przekonana, ˝e
tylko jedna z osób w konflikcie mo˝e mieç racj´” (s. 147). Negocjacje stanowià
wyzwanie dla tego przeÊwiadczenia, co prowadzi do „moralnego rozdarcia spo∏eczeƒstwa” (s. 148).
Powo∏ywany autor komentuje mity spo∏eczne „sprawiedliwoÊci”, „racjonalnoÊci” i „nieodwo∏alnoÊci”. Pierwszy z nich sprowadza si´ do przeÊwiadczenia
„wiem, ˝e mam racj´ i ka˝dy w sàdzie to zauwa˝y”, drugi do stwierdzenia „moje stanowisko jest racjonalne, logiczne i bezsporne, mog´ zatem oczekiwaç,
˝e w sàdzie przyznajà mi racj´”, a trzeci zak∏ada, ˝e „skoro w sàdzie przyznajà mi
racj´, to sprawa b´dzie ostatecznie rozwiàzana”. Wiara w te mity „powoduje, ˝e
wiele osób traktuje negocjacje i mediacje jako zagro˝enie dla swoich wartoÊci”
i dlatego nie chce w nich uczestniczyç. Owe mity znajdujà wyraz w podejÊciu „jeÊli nie jesteÊ ze mnà, jesteÊ przeciwko mnie”, „wracaj z tarczà lub na tarczy”, a negocjowanie ze stronà przeciwnà bywa oceniane jako sprzeniewierzenie si´ zasadom i „paktowanie z wrogiem” (s. 148). Powszechne jest te˝ przekonanie, ˝e negocjacje sà dla s∏abych i przegranych. Gdy ktoÊ mo˝e wygraç – negocjowanie
nie ma sensu (s. 149).
Na podstawie rozwa˝aƒ charakteryzujàcych opór wobec mediacji zosta∏y sformu∏owane trzy wnioski: „(1) opór wobec mediacji mo˝e byç wa˝nym predyktorem
podj´cia decyzji o udziale w mediacjach; (2) opór jest istotnym czynnikiem skutecznoÊci procesu mediacyjnego; (3) istniejà taktyczne regu∏y odpowiedzialne za modyfikowanie oporu podczas procesu mediacyjnego, majàce wp∏yw na rezultaty osiàgane w mediacjach” (s. 153).
Autorka przedstawi∏a wyniki ró˝nych badaƒ, których celem by∏o ustalenie jakie
czynniki sà najistotniejsze dla osiàgni´cia powodzenia mediacji (s. 153 – 160).
Wszystkie te badania zosta∏y sklasyfikowane w trzech grupach: pierwsza dotyczy∏a samych mediatorów, ich stylu pracy, poznawania stadiów ich pracy, druga by∏a
poÊwi´cona ustalaniu wp∏ywu charakterystycznych cech sporu i jego uczestników
na efekty mediacji, trzecia ∏àczy∏a elementy dwu wczeÊniej wymienionych. Nie
ustalono (ró˝nice zdaƒ), które ze zmiennych uwzgl´dnionych podczas badaƒ sà
najistotniejsze dla powodzenia mediacji. SkutecznoÊç mediacji jest „zjawiskiem
z∏o˝onym (..) mo˝na go postrzegaç zarówno na p∏aszczyênie obiektywnej (jako dojÊcie stron do porozumienia koƒcowego – pe∏nego lub cz´Êciowego), jak i subiektywnej (jako np. doÊwiadczenie wsparcia podczas poszukiwania rozwiàzaƒ, poprawa w zakresie komunikacji i wspó∏pracy z partnerem, zadowolenie z usprawnienia
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komunikacji)” (s. 161). Ró˝ne sà p∏aszczyzny i wskaêniki efektywnoÊci procesu mediacji rodzinnych. Obok wskaêników obiektywnych wyró˝nionych na podstawie
ró˝nych badaƒ (s. 162-166) zosta∏y omówione wyniki ró˝nych badaƒ poÊwi´conych satysfakcji z udzia∏u w procesie mediacji. Warto zwróciç uwag´ na interesujàce ustalenia badaƒ wià˝àce satysfakcj´ z p∏cià uczestników mediacji (s. 167-170).
W badaniach z lat dziewi´çdziesiàtych XX w. uczulano na pozycj´ kobiet w mediacjach. By∏y nawet formu∏owane zalecenia „by adwokaci towarzyszyli kobietom podczas mediacji, poniewa˝ na mediatorach nie mo˝na polegaç, jeÊli chodzi o zabezpieczenie praw kobiet” (s. 167). Sà one przypisywane feministycznemu punktowi
widzenia. Wyniki niektórych innych badaƒ tych wniosków nie potwierdzi∏y. Zró˝nicowane wyniki mogà wynikaç z zastosowania ró˝nej metodologii badaƒ.
Przedstawienie badaƒ obcych stanowi∏o niejako wst´p do sformu∏owania w∏asnej koncepcji przez Hann´ Przyby∏´ – Basist´ (s.. 170-188). Model uwarunkowaƒ
postaw wobec mediacji rozwodowych i ich wp∏ywu na proces mediacji zosta∏ opisany i przedstawiony graficznie (s. 182, ryc. 3.1, s. 187, ryc. 3.2.).
„Fakt, ˝e ma∏˝onkowie znajdujà si´ w sytuacji rozwodowej, powoduje, ˝e zaczynajà dokonywaç oszacowania mediacji pod kàtem przydatnoÊci do realizacji
ich w∏asnych celów (pragmatycznego rozstania vs. pojednania). Uruchamiane
w zwiàzku z tym nadzieje bàdê obawy dotyczàce mo˝liwoÊci zaspokojenia w∏asnych
oczekiwaƒ w trakcie procesu mediacyjnego powodujà selektywnà percepcj´ mediacji, jako metody u˝ytecznej do realizacji dà˝eƒ.(..) Nale˝y si´ spodziewaç, ˝e
na selektywnoÊç spostrzegania mediacji majà równie˝ wp∏yw normy bàdê przekonania spo∏eczne regulujàce zachowania w sytuacji rozwodowej (..). Decyzja o uczestniczeniu ka˝dego z ma∏˝onków w procesie mediacji jest wprawdzie decyzjà indywidualnà lecz ma na nià wp∏yw obserwacja (Êwiadoma bàdê nieÊwiadoma) reakcji
partnera. (..) Ma∏˝onkowie wp∏ywajà na siebie, na swoje uczucia, postawy wzgl´dem siebie, na manifestowane zachowania oraz wzorce interakcji w przebiegu konfliktu (..) nie oddzia∏ujà na siebie dwaj równowa˝ni partnerzy (..) jeden z ma∏˝onków jest inicjatorem rozwodu, a drugi osobà opuszczanà. To zaÊ wyznacza
ró˝nice w gotowoÊci do udzia∏u w mediacjach.(..) Rozpad ma∏˝eƒstwa sprzyja tworzeniu si´ odr´bnych doÊwiadczeƒ kobiet i m´˝czyzn. (..). Rozwód ró˝nicuje (..) sytuacj´ kobiet i m´˝czyzn” – s. 181-183.
Po przedstawieniu dorobku literatury przedmiotu, g∏ównie zagranicznego
w trzech pierwszych rozdzia∏ach, których przedmiot zosta∏ – w ogromnym skrócie
– zasygnalizowany w dotychczasowych uwagach – Autorka przedstawi∏a za∏o˝enia, metodologi´ i wyniki badaƒ w∏asnych (rozdzia∏y 4-6, s. 189-265), których podsumowanie i wskazanie kierunków dalszych badaƒ zawiera ostatni, siódmy rozdzia∏ rozprawy (s. 367- 375).
Celem badaƒ w∏asnych by∏o poszukiwanie odpowiedzi na cztery grupy pytaƒ:
(1) jakie czynniki majà wp∏yw na przystàpienie ma∏˝onków do mediacji i jakà rol´
odgrywa opór wobec mediacji? (2) jakie sà uwarunkowania przyj´tych przez ma∏-
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˝onków postaw gotowoÊci i oporu wobec mediacji? (3) jakie sà konsekwencje
przyj´tych postaw dla skutecznoÊci mediacji? (4) czy p∏eç wp∏ywa na postaw´ gotowoÊci bàdê oporu wobec mediacji i czy wp∏ywa na jej skutecznoÊç?
Badania zosta∏y przeprowadzone w latach 2000-2001 we wspó∏pracy z Ministerstwem SprawiedliwoÊci. Badaniem obj´to 166 par ma∏˝onków w trakcie procesu
o rozwód lub separacj´. 86 par zdecydowa∏o si´ na wzi´cie udzia∏u w mediacji
(grupa mediacyjna), 80 par nie podda∏o si´ mediacji (grupa niemediacyjna). Zdecydowana wi´kszoÊç par w obu grupach mia∏a wspólne ma∏oletnie dziecko lub
dwoje takich dzieci. Pary by∏y „typowe” dla ma∏˝eƒstw w sytuacji rozwodowej
w Polsce zwa˝ywszy na ich cechy demograficzno-spo∏eczne i miejsce zamieszkania (s. 216-218).
Badanie wykaza∏o bardzo istotnà rol´ postawy oporu wobec mediacji. Wi´kszà
rol´ odegra∏a postawa oporu po stronie ˝ony i jej ocena stopnia nasilenia konfliktu ma∏˝eƒskiego. Postawa oporu badanych, zarówno po stronie kobiet jak
i m´˝czyzn by∏a g∏ównie skutkiem braku wiary w skutecznoÊç mediacji. Autorka
badaƒ ustali∏a, ˝e te trzy czynniki sà u˝yteczne dla prognozowania, które pary zdecydujà si´ na udzia∏ w mediacji. Wyniki uzyskane przez H. Przyby∏´ – Basist´ nasuwajà „skojarzenia interpretacyjne” z koncepcjà oporu moralnego wobec mediacji przedstawionà przez Roberta D. Benjamina (koncepcja opisana w rozdziale trzecim rozprawy), o której wspomniano wczeÊniej w niniejszej prezentacji.
Badanie wykaza∏o, mi´dzy innymi, ˝e w grupie mediacyjnej w porównaniu
z niemediacyjnà: (1) m´˝owie o wiele cz´Êciej czuli si´ winni i brali na siebie odpowiedzialnoÊç za doprowadzenie do sytuacji rozwodowej, (2) opinie zarówno ˝on
jak i m´˝ów nie zawiera∏y znaczàcych rozbie˝noÊci na temat procesu „komunikacji ma∏˝eƒskiej”, (3) ma∏˝onkowie „∏agodniej” oceniali sytuacj´ w zwiàzku,
niezale˝nie od p∏ci (˝ony w grupie niemediacyjnej twierdzi∏y, ˝e konflikty w ma∏˝eƒstwie zdarza∏y si´ stale lub prawie stale, zaÊ ich m´˝owie nie podzielali tej opinii),
(4) m´˝owie bardziej niech´tnie od ˝on przystawali na w∏àczanie mediatora
w ich „prywatne sprawy” (s. 369).
W obu badanych grupach (mediacyjnej i niemediacyjnej) ˝ony mia∏y gorszà
od m´˝ów opini´ na temat mo˝liwoÊci komunikowania si´ w ma∏˝eƒstwie, dostrzega∏y wi´cej powodów do konfliktów, wi´cej przyczyn do rozwodu, wi´cej
negatywnych, destrukcyjnych dla zwiàzku, cech m´˝a, mia∏y negatywny stosunek do niego. M´˝owie nie dostrzegali konfliktów lub marginalizowali ich
znaczenie, lepiej oceniali swe ˝ony ni˝ one ocenia∏y ich.
˚ony, najcz´Êciej inicjujà rozwód. Dlatego ich postawa wobec mediacji ma
g∏ówny wp∏yw na to czy mediacja zostanie podj´ta. W grupie mediacyjnej wyst´powa∏y tak˝e rozbie˝ne oceny zwiàzku i partnera po stronie ˝ony i m´˝a. Zró˝nicowana „perspektywa patrzenia na zwiàzek (..) b´dzie jednym z pierwszych zadaƒ,
z którymi musi zmierzyç si´ mediator chcàcy poprowadziç par´ w kierunku rozwiàzaƒ opartych na kompromisie (..) tylko taka perspektywa daje szanse na uwzgl´d-
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nienie potrzeb dziecka jako trzeciej strony, zawsze uwik∏anej mniej lub bardziej
w walk´ rodziców i odczuwajàcych konsekwencj´ przyj´tych przez nich rozwiàzaƒ
(..)” – s. 370.
Nieoczekiwane by∏o ustalenie, i˝ postawa gotowoÊci do mediacji mo˝e utrudniaç osiàgni´cie porozumienia zaÊ postawa oporu niekoniecznie. W badaniu
ustalono dwa typy postawy gotowoÊci do mediacji typu „pragmatyzm” i typu „pojednanie”. Ten drugi typ gotowoÊci wielokrotnie by∏ przeszkodà do osiàgni´cia porozumienia, w szczególnoÊci gdy dotyczy∏ ˝on nie b´dàcych inicjatorkami rozwodu (pozwanych).
Jednym z najciekawszych by∏o nast´pujàce ustalenie: „Dla kszta∏towania si´
poczucia zadowolenia m´˝ów nie – inicjatorów [pozwanych] wa˝ne by∏y: pokonanie nasilonego oporu ˝ony, pozytywne nastawienie ˝ony, skutecznoÊç mediacji zakoƒczonej zawarciem porozumienia oraz dostrzeganie satysfakcji ˝ony.(..) Opór ˝ony wp∏ywa pozytywnie na satysfakcj´ koƒcowà m´˝a (..). Takich efektów nie zauwa˝ono w przypadku analiz postawy oporu m´˝a. Opór m´˝a raczej pogarsza∏ rezultaty procesu mediacji. Powodowa∏ spadek skutecznoÊci mediacji, a tak˝e spadek jego poczucia zadowolenia z udzia∏u w mediacjach oraz wzrost stopnia trudnoÊci prowadzonych mediacji. Wi´cej satysfakcji z udzia∏u w mediacjach majà zatem nie-inicjatorzy rozwodu, w szczególnoÊci m´˝czyêni. Mo˝na domyÊlaç si´, ˝e jest to spowodowane ró˝nego rodzaju korzyÊciami (..), których oczekiwali” (s. 371).
Co dziesiàta para waha∏a si´, czy si´ rozwieÊç. W grupie mediacyjnej jedna
czwarta m´˝ów i jedna trzecia ˝on wyra˝a∏a wahanie co do zakoƒczenia zwiàzku. Oczekiwanie pojednania doprowadzi∏o wi´c cz´Êç par do porozumienia, które
spowodowa∏o cofni´cie pozwu, zmian´ ˝àdania – z rozwodu na separacj´, bàdê
zgodny wniosek o zawieszenie post´powania w sprawie.
Nieoczekiwane by∏o ustalenie, i˝ gotowoÊç do mediacji typu „pragmatyzm”
nie odegra∏a znaczàcej roli w osiàgni´ciu sukcesu mediacji. Autorka przypuszcza∏a, ˝e „m´˝owie wyst´pujàcy z pozwem rozwodowym b´dà wykazywaç
wi´cej nastawienia pragmatycznego w zwiàzku z typowà dla m´˝czyzn tendencjà
do przyjmowania orientacji zadaniowej. Zaskoczeniem by∏ wi´c brak wÊród
predyktorów skutecznych mediacji gotowoÊci typu ‘pragmatyzm” przejawianej
przez m´˝czyzn. (..) Wzrost postawy gotowoÊci typu ‘pragmatyzm” obserwowano u m´˝ów jedynie w sytuacji, gdy ˝ona by∏a inicjatorem rozwodu, a zatem wtedy, kiedy oni sami byli zainteresowani pomocà w rozwiàzaniu trudnej
dla nich sytuacji” (s. 372).
Mediacja cz´sto jest postrzegana jako procedura, która ma doprowadziç do pojednania ma∏˝onków i rezygnacji z rozwodu. Sprzyja temu zapewne wprowadzenie
jej do procedury cywilnej z jednoczesnym skreÊleniem przepisów o obligatoryjnym
posiedzeniu pojednawczym w sprawach o rozwód i separacj´. Tym Autorka t∏umaczy niskà gotowoÊç m´˝ów – powodów do uczestniczenia „w czymÊ, czym nie sà
zainteresowani” (s. 372).

Rodzina i Prawo Nr 3 (6) 2007

93

El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska

Na szczególne podkreÊlenie zas∏uguje pionierski charakter przeprowadzonych
badaƒ. Dostarczy∏y one bardzo wielu szczegó∏owych ustaleƒ, ró˝niàcych si´ od
przypuszczeƒ i stereotypów. Sà one zawarte, zw∏aszcza aneksie oraz w szczegó∏owych wywodach rozdzia∏u piàtego rozprawy, zawierajàcego – poza opisem – liczne tabele z danymi statystycznymi i wykresy. W niektórych fragmentach ta lektura
dla prawnika mo˝e byç trudna. Ufam jednak, ˝e zostanie podj´ta. Bardzo wiele
cennych informacji tam zawartych, byç mo˝e wp∏ynie na postrzeganie rozwodu
i jego nast´pstw.
Autorka jest niewàtpliwie wybitnà znawczynià tematyki, którà przedstawi∏a
w prezentowanej rozprawie. Mimo, i˝ monografia jest bardzo specjalistyczna, sàdz´, ˝e czytelnicy nie majàcy przygotowania psychologicznego nie natrafià z tej
przyczyny na trudnoÊci w przyswojeniu przedstawionych w rozprawie treÊci.
Dodatkowym atutem pracy jest bardzo szczegó∏owa bibliografia (s. 395-415).
Sà w niej tak˝e pozycje polskiej literatury, g∏ównie psychologicznej, które mogà
byç pomocne, zw∏aszcza dla s´dziego rodzinnego, w trudnym procesie samokszta∏ceniowym z zakresu nauk pozaprawnych.
Nie oÊmielam si´ niniejszego tekstu nazywaç recenzjà z uwagi na brak kompetencji do oceny dzie∏a z zakresu psychologii. Pozostaj´ pod wra˝eniem wiedzy
i wielkiego nak∏adu pracy Autorki, podj´tego zarówno przy krytycznym zg∏´bianiu
obcej literatury, przybli˝onej polskiemu czytelnikowi w klarowny sposób, jak
i w trakcie badaƒ w∏asnych, majàcych pionierski charakter. Do przeczytania prezentowanej rozprawy Hanny Przyby∏y – Basisty bardzo zach´cam z przeÊwiadczeniem, i˝ lektura oka˝e si´ nie tylko wzbogacajàca intelektualnie ale tak˝e przydatna w pracy s´dziego.

El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska
Recenzja ksià˝ki Marka Andrzejewskiego, Domy na piasku. Domy
dziecka. Od opieki nad dzieckiem do wspierania rodziny
Media Rodzina, Poznaƒ 2007, s. 204
Ksià˝ka, do której przeczytania niniejszym zach´cam, ró˝ni si´ od pozycji tu
prezentowanych. Nie jest bowiem monografià prawniczà, socjologicznà, pedagogicznà (choç wiele w niej ustaleƒ i informacji z tych nauk), ani dzie∏em z innej dziedziny akademickiej. Byç mo˝e w∏aÊnie dzi´ki temu jest ksià˝kà „do czytania”, przemyÊleƒ i refleksji. Byç mo˝e wywo∏a dyskusj´, o którà Autor apeluje. Byç mo˝e ∏atwiej i szybciej od dzie∏ naukowych trafi do umys∏ów i sumieƒ licznych adresatów,
którymi, zgodnie z intencjami Marka Andrzejewskiego, sà wychowawcy domów
dziecka i ich dyrektorzy, przyszli pedagodzy, pracownicy socjalni, s´dziowie rodzinni, kuratorzy, osoby planujàce przyj´cie do swej rodziny dziecka w ramach in-
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stytucji przysposobienia, rodziny zast´pczej lub zaprzyjaênionej, a tak˝e wszystkie
osoby, które w zwiàzku ze swymi obowiàzkami s∏u˝bowymi stykajà si´ z problematykà pieczy zast´pczej (s. 11-12). Do tego grona adresatów wyraênie wymienionych nale˝a∏oby dodaç dziennikarzy (w szczególnoÊci telewizyjnych), re˝yserów
i innych ludzi mediów, którzy nierzadko, mimo (zapewne) dobrych intencji, umacniajà stereotypy, dzia∏ajà niewychowawczo, naruszajà prawa dzieci, mimo przeÊwiadczenia, ˝e w∏aÊnie ich bronià …
Ksià˝ka burzy stereotypy. Przedstawia problematyk´ pieczy zast´pczej przez
pryzmat osobistych doÊwiadczeƒ Autora (prawnika, aktualnie nauczyciela akademickiego i naukowca, twórc´ projektów legislacyjnych), jako wychowawcy i dyrektora domu dziecka w latach 1986-1997 (s. 126). Opisuje codziennoÊç domu dziecka, zawiera refleksj´ aksjologicznà, udziela wa˝nych porad praktycznych i prawnych dyrektorom placówek.
Po wprowadzeniu, zosta∏y omówione: stereotypy na temat domów dziecka (rozdzia∏ II, s. 16 -37), wykorzystywanie problematyki sieroctwa spo∏ecznego przez media (rozdzia∏ III: Media – wychowanek – prawo, s. 38-52), realia ˝ycia codziennego
w placówce (rozdzia∏ IV: Wychowankowie i ich dom, s. 53-103), rzeczywiste znaczenie ewangelicznie ujmowanego mi∏osierdzia, zasady pomocniczoÊci, a tak˝e,
mi´dzy innymi, umiej´tnoÊci wiàzania praw dzieci z ich obowiàzkami w procesie
odpowiedzialnego wychowania i edukacji dzieci (rozdzia∏ V: W kr´gu wartoÊci czyli co jest dobre a co z∏e, s. 106-139).
W kolejnych rozdzia∏ach przedstawiona zosta∏a rola rodziców wychowanków
i trudna praca „przywracania” ich dzieciom, choçby w symbolicznym wymiarze
(rozdzia∏ VI: Istota rzeczy, czyli o tym co decyduje o losie wychowanków, s. 140153), rola wychowawców (rozdzia∏ VII: Wychowawcy – mi´dzy pracà a powo∏aniem, s. 154-177), ekonomiczna kondycja domów dziecka (rozdzia∏ VIII: Pieniàdze
w domu dziecka, czyli ekonomia dla ubogich, s. 178-188), wspó∏praca z sàdami
(rozdzia∏ IX: Sàdy rodzinne – partner pomocy spo∏ecznej, s. 189-197), refleksje na
temat reintegracji rodziny (rozdzia∏ X: W drodze ku niedzieli, czyli od opieki nad
dzieckiem do wspierania rodziny, s. 198-204).
Wskazany zakres tematyczny pracy jest bardzo szeroki. W ka˝dym z rozdzia∏ów
przedstawionych jest wiele wàtków, przyk∏adów, refleksji. Nie sposób ich nawet zasygnalizowaç w krótkiej prezentacji. Dlatego przedstawi´ tylko niektóre z nich
w przeÊwiadczeniu, ˝e b´dzie to wystarczajàcà zach´tà do uwa˝nej lektury ksià˝ki
Marka Andrzejewskiego.
Trafne wydaje si´ stanowisko, i˝ tworzeniu i umacnianiu stereotypów o wychowankach domów dziecka sprzyja „postawa ckliwo-sentymentalna” znacznej cz´Êci dziennikarzy, a nawet ludzi z „bran˝y”. „W schemacie nie mieÊci si´ trudny charakter tych dzieci, ich pogmatwana psychika, cz´sto te˝ demoralizacja. (..) CkliwoÊç i sentymentalizm wobec wychowanków cz´sto idzie w parze z niech´cià wobec wychowawców (s. 21)”. Tymczasem, w ocenie Autora, której trafnoÊç wydaje
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si´ nie budziç wàtpliwoÊci, wychowankowie sà coraz trudniejsi, wielu jest bardzo
zdemoralizowanych, obca jest im zdolnoÊç oceny w∏asnych dzia∏aƒ w kategoriach
etycznych, liczni sà „okaleczeni emocjonalnie w stopniu budzàcym niepokój o ich
przysz∏oÊç”, co jest efektem „wi´kszego ni˝ niegdyÊ zagubienia ˝yciowego ich rodziców” (s. 68-69).
Nie budzi te˝ wàtpliwoÊci teza, ˝e ka˝dy przypadek dziecka, którego rodzice nie
wykonujà nale˝ycie swych obowiàzków, nale˝y oceniaç indywidualnie, a przed podejmowaniem decyzji o przysposobieniu dziecka znanych, ˝yjàcych rodziców, lub
powierzeniu pieczy nad dzieckiem rodzinie zast´pczej bàdê placówce, konieczne
jest wszechstronne ustalenie, ˝e okreÊlone rozwiàzanie jest dla dziecka najlepsze.
Prawo dziecka do wychowania we w∏asnej rodzinie powinno byç w praktyce silniejsze (i w pierwszej kolejnoÊci realizowane, tak˝e dzi´ki udzieleniu rodzicom odpowiedniej do ich sytuacji pomocy) od prawa dziecka do pieczy zast´pczej. Nie wolno
dzia∏aç schematycznie. (Np. na pewno w sytuacjach typowych nie wolno rozdzieliç
rodzeƒstwa kierujàc najm∏odsze dzieci do przysposobienia. Podobnie nie powinno
byç kandydatem do przysposobienia dziecko, które mog∏oby byç wychowane przez
rodziców, gdyby zosta∏a im udzielona odpowiednia pomoc psychologiczna, prawna
lub materialna. Sà tak˝e sytuacje, w których placówka mo˝e byç odpowiednià dla
dziecka formà pieczy). Czy w Polsce, jak twierdzi M. Andrzejewski, „orzeka si´ adopcj´ w sytuacjach, które tego nie wymagajà”? (s. 37). Byç mo˝e w pewnych, indywidualnych przypadkach tak. Nie wydaje si´ jednak, aby takie wadliwe decyzje wyst´powa∏y w skali uzasadniajàcej twierdzenie, i˝ nietrafne jest stanowisko upatrujàce
w adopcji „antidotum” na ∏agodzenie negatywnych nast´pstw sieroctwa spo∏ecznego dzieci (bo takowe jest faktem, zaÊ reintegracja rozbitej rodziny, mimo i˝ po˝àdana, nie wyst´puje jeszcze chyba nadmiernie cz´sto, zaÊ rodziny zast´pcze – g∏ównie
spokrewnione – dalekie sà w licznych przypadkach nie tylko od doskona∏oÊci ale i od
spe∏nienia wszystkich kryteriów ustawowych i najcz´Êciej sprawowana prze nie piecza trwa do pe∏noletnioÊci dziecka). Przysposobienie zapewne nie jest instytucjà doskona∏à i uniwersalnà (nie jest mi znana jakakolwiek doskona∏a instytucja prawna)
a czasem dobór jego stron nie jest dokonywany profesjonalnie lub z innych przyczyn
jest nietrafny. Tylko przy takim zastrze˝eniu mo˝na podzieliç poglàd Autora, ˝e funkcjonuje „mit o doskona∏oÊci adopcji”. Uwa˝am te˝, wbrew Jego stanowisku, ˝e
w wielu przypadkach „skrócenie drogi do adopcji” dobrze mog∏oby s∏u˝yç dobru
dzieci (w szczególnoÊci porzuconych), zaÊ umo˝liwienie rodzicom wyra˝enia „blankietowej” zgody na przysposobienie (nie równoznaczne przecie˝ z „nakazywaniem”
korzystania z tej formy zgody) jest rozwiàzaniem trafnym, by∏o zgodne z oczekiwaniami spo∏ecznymi w latach siedemdziesiàtych minionego wieku. Nie dostrzegam
przyczyn przemawiajàcych za celowoÊcià zmiany stanu prawnego w tej kwestii.
Niezwykle trafne sà rozwa˝ania M. Andrzejewskiego na temat przedstawiania
przez Êrodki masowego przekazu (w szczególnoÊci przez telewizj´) losów dzieci
i ich rodziców (z regu∏y z bezprawnym naruszeniem ich dóbr osobistych), a tak-
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˝e cytowane stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich na temat telewizyjnego
programu „Kochaj mnie”, w którym znalaz∏o si´, godne upowszechnienia spostrze˝enie, i˝ dzieci wyst´pujàce w programie: „mogà byç równie dobrze gwiazdami jak przedmiotem kpin czy ostracyzmu, muszà te˝ znosiç fakt, ˝e gwiazdorstwo przemija, a niektóre skutki ich upublicznionych wypowiedzi odk∏adajà si´
w czasie (..)” – s. 51.
Pora˝ajàce sà niekiedy spostrze˝enia Autora zawarte w rozdziale „Wychowankowie i ich dom”. Wiele z nich nie zaskakuje czytelnika majàcego pewnà orientacj´ w temacie. Zosta∏y jednak podane w formie pobudzajàcej do refleksji i w sposób gwarantujàcy, ˝e na d∏ugo pozostanà w pami´ci. Np. Andrzejewski opisuje
przypadek kradzie˝y w domu dziecka, w którym pracowa∏ (s. 71), oceniajàc, i˝
dzieƒ, w którym usi∏owa∏ przez wiele godzin sk∏oniç sprawców do przyznania si´,
dajàcego im pewnà szans´ na pozostanie w tej placówce i unikni´cie zak∏adu wychowawczego, by∏ jednym z najdramatyczniejszych. Tymczasem, jak pouczy∏ go,
na osobnoÊci, jeden ze starszych wychowanków placówki, znajàcych Êrodowisko,
do którego nale˝a∏a grupa, a zarazem wolny od wszelkich podejrzeƒ o udzia∏
„w skoku”: „takiego zwyczaju, ˝eby si´ przyznaç po prostu nie ma”. Mimo tego
cz´Êç sprawców przyzna∏a si´. Jak do tego dosz∏o? „Powiedzia∏em Jarkowi, ˝e jeÊli u nas b´dziemy ˝yç wedle zwyczajów z∏odziei, to przysz∏oÊç wyglàda czarno.(..)
tylko dzi´ki temu ch∏opakowi, który jak ma∏o kto zna∏ si´ na tym, o czym ze mnà rozmawia∏, pó∏ godziny przed pó∏nocà winni przyznali si´.”
Trudno te˝ nie zapami´taç nast´pujàcego fragmentu: „ch∏opcy zawsze jakoÊ po
swojemu nazywali dziewczyny. (..) Nie inaczej ale w∏aÊnie tak – ‘towary”! to okreÊlenie idealnie odzwierciedla sposób myÊlenia tych, którzy go u˝ywajà. Towar to coÊ
co mo˝na kupiç, co si´ zu˝ywa, co mo˝na wyrzuciç gdy si´ znudzi, lub na przyk∏ad
oddaç kumplowi. Towar, czyli rzecz”. Niby oczywiste, ale …jak mówimy tacy jesteÊmy! Czy przytoczony zwrot zawsze budzi takie w∏aÊnie skojarzenie, czy natychmiast czujemy oburzenie i reagujemy, a mo˝e (choç z pewnym niesmakiem) tolerujemy, bo nas on nie dotyczy i nie przyjmujemy go dos∏ownie?
Autor próbowa∏ w „swoim” domu dziecka „coÊ z tym zrobiç”, pobudziç do refleksji, sprowokowaç poczucie wstydu. Opisa∏ np. swe poczynania wychowawcze,
gdy przy∏apa∏ grup´ wychowanków nad pismem pornograficznym … mam nadziej´, ˝e osiàgnà∏ cel, choç sam nie by∏ tego pewien …(s. 72-73).
W ksià˝ce jest wiele takich obrazków, które lepiej ilustrujà problemy od màdrych
wywodów psychologiczno – pedagogicznych (np. Epizod, D˝insy, Kasza). Autor
jednak wystrzega si´ opisywania losów znanych mu dzieci, mimo, ˝e jak sam pisze stanowià gotowe scenariusze „na niezwykle wzruszajàcy film” (s. 11).
Warto zwróciç uwag´ na rozdzia∏ poÊwi´cony wychowawcom („mi´dzy pracà
a powo∏aniem”) nie tylko z uwagi na dosadnà a zarazem dowcipnà „typologi´” (t´py krzykliwy nadzorca, zblazowany poch∏aniacz kawy, dobry wujek, narcyz, kumpel,
mrówa – czyli prawie idea∏, s. 158-159, 165) ale wiele bardzo màdrych refleksji, bo
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bycie prawdziwym wychowawcà „to wielka godnoÊç (..) coÊ ze sztuki (..) kreacja,
która polega na wydobywaniu z tworzywa tego co w nim najlepsze” (s. 160). Wychowawca wi´c powinien mieç pokor´, nie ulegaç pokusie „bycia rodzicem”, obdarzaç powierzone dzieci sympatià, wystrzegaç si´ zaborczoÊci, byç konsekwentnym i stanowczym, byç lojalnym wobec kolegów wychowawców i umieç z nimi
wspó∏dzia∏aç w koalicji wychowawczej, nigdy nie traktowaç ani dzieci ani kolegów
instrumentalnie …a tak po prostu – byç dobrym, ˝yczliwym cz∏owiekiem.
Polecam tak˝e szczególniejszej uwadze czytelników rozdzia∏ V „W kr´gu wartoÊci, czyli co jest dobre, a co z∏e” (s. 104-139) – zw∏aszcza rozwa˝ania o mi∏osierdziu i sposobie przekazywania dzieciom wiedzy o ich prawach ale w po∏àczeniu
z obowiàzkami, o których ostatnio jakby mniej wypada∏o mówiç … Nie mog´
oprzeç si´ pokusie zacytowania kilku bardzo trafnie sformu∏owanym refleksji Andrzejewskiego na ten temat, które w pe∏ni podzielam:
• „Wypowiedzi podnoszàce potrzeb´ kszta∏towania w dzieciach postawy karnoÊci i pos∏uszeƒstwa kwitowano solidnà porcjà oburzenia i drwiny wyra˝anà
– rzecz jasna – z pozycji niez∏omnych obroƒców praw dzieci. Swoiste rozdwojenie medialnych szyderców przejawia∏o si´ w tym, ˝e drukowali naiwne i uproszczone artyku∏y o prawach dzieci na przemian z reporta˝ami o bezprawiu dokonywanym przez coraz bardziej zdemoralizowanà i coraz m∏odszà m∏odzie˝. Nie
przychodzi∏o im jednak do g∏owy, ˝e byç mo˝e przynajmniej niektóre naganne
zachowania dzieci i m∏odzie˝y sà efektem pomini´cia w wychowaniu
[podkr. E. H.-¸.] aspektu odpowiedzialnoÊci za swe czyny, niedostatecznego zaakcentowania potrzeby okazywania przez dzieci szacunku innym,
a zw∏aszcza pos∏uszeƒstwa rodzicom i wychowawcom. (..) Dopiero wobec
bezprzyk∏adnych aktów agresji rówieÊniczej, w wyniku której ofiary straci∏y ˝ycie,
przebi∏ si´ w mediach poglàd o potrzebie wi´kszej stanowczoÊci w wychowawczych oddzia∏ywaniach wobec dzieci i m∏odzie˝y” (s. 127-128).
• „Zamierzona i w pe∏ni uzasadniona jednostronnoÊç Konwencji [o prawach
dziecka] nie zwalnia od zarzutu (..) jednostronnego i uproszczonego propagowania jej treÊci. Sugerowanie dzieciom, ˝e przepisy Konwencji zawierajà pe∏ny prawny opis ich sytuacji prawnej jest mówieniem nieprawdy [podkr.
E. H.-¸.], a jest tym bardziej naganne, ˝e dziecko nie jest w stanie zweryfikowaç
przekazywanych mu treÊci” (s. 128).
• Przeciwstawianie praw dzieci obowiàzkom doros∏ych „sàczà m∏odym
ludziom poczucie nieufnoÊci i pretensji wobec Êwiata doros∏ych”, co jest
wzmacniane „niemàdrà tezà o podziale na „my” (czyli dzieci i garstka doros∏ych obroƒców) i ‘oni” (czyli doroÊli, którzy zawzi´li si´ rzekomo ˝eby prawa dzieci ∏amaç) (..) nieuchronny jest taki w∏aÊnie odbiór przez m∏odzie˝ wielu
audycji, artyku∏ów i prelekcji” (s. 129).
• Przedstawianie dzieciom Konwencji w taki sposób, jakby to by∏ jedyny akt prawny, który ich dotyczy, (..) daje dziecku podstaw´ do opatrznego postrzegania
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swej sytuacji wobec innych. Sugeruje ˝e nie jest ono wewnàtrz rodziny czy
wewnàtrz szko∏y, lecz ˝e stoi ponad nimi („Ja mam prawo ty obowiàzek mi
je zagwarantowaç)” (s. 129).
Lektura na pewno nie pozostawi czytelnika oboj´tnym, mo˝e nawet zach´ci do
napisania listu protestacyjnego albo choçby demonstracyjnego zgaszenia telewizora, gdy w kolejnej interwencyjnej albo „wyciskajàcej ∏zy” produkcji o biednych
dzieciach z placówek, czekajàcych na „prawdziwy dom” i z∏ych, nieodpowiedzialnych rodzicach, dostrze˝e brutalne naruszanie prawa do wizerunku, prywatnoÊci,
godnoÊci przedstawianych osób, w których obronie (niestety bezskutecznie) ju˝
próbowa∏ stawaç nawet sam Rzecznik Praw Obywatelskich (s. 51-52).
Marek Andrzejewski wykaza∏ w prezentowanej pozycji, ˝e posiad∏ wielkà umiej´tnoÊç prostego mówienia o sprawach wa˝nych, czytelnego prezentowania w∏asnego punktu widzenia a nawet przekazywania emocji. Odbiorca mo˝e mieç inny
punkt widzenia, mo˝e nie zaakceptowaç wszystkich stwierdzeƒ Autora ale zapewne si´ nad nimi zastanowi. To wa˝na ksià˝ka, o wiele wa˝niejsza ni˝ mo˝na sàdziç
po skromnej obj´toÊci i publicystycznym tytule. Bardzo jà polecam.
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Prezentacja publikacji Prawo w dzia∏aniu nr 2
El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska
Post´powania ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy cywilnej w post´powaniu rozpoznawczym
przed sàdami rejonowymi i okr´gowymi bez nieuzasadnionej
zw∏oki, zakoƒczone orzeczeniem merytorycznym.
Anna Kucharska
Przyczyny przewlek∏oÊci post´powaƒ cywilnych w sàdach rejonowych.
W numerze 3 (3) 2006 Kwartalnika zaanonsowa∏em pierwszy numer nowego
periodyku Instytutu Wymiaru SprawiedliwoÊci zatytu∏owanego „Prawo w dzia∏aniu”,
a w szczególnoÊci zwróci∏em Paƒstwa uwag´ na artyku∏ prof. E. Holewiƒskiej-¸apiƒskiej pt. Uniewa˝nienie uznania dziecka i stwierdzenie niewa˝noÊci uznania
w praktyce sàdowej…”. O ile pierwszy numer „Prawa w dzia∏aniu” mieÊci∏ opracowania niepowiàzane ze sobà tematycznie, o tyle motywem przewodnim drugiego
numeru jest kwestia przewlek∏oÊci post´powania sàdowego.
Numer 2 „Prawa w dzia∏aniu” dzieli si´ na dwie cz´Êci, z których pierwsza dotyczy
post´powaƒ karnych. Sk∏adajà si´ naƒ dwa opracowania dotyczàce spraw karnych:
– Piotr Niedziela, Krzysztof Petryna, Przewlek∏oÊç post´powania sàdowego
w sprawach karnych rozpoznawanych w pierwszej instancji przez warszawskie
sàdy rejonowe. Analiza spraw zakoƒczonych,
– Andrzej Kry˝e, SprawnoÊç post´powania sàdowego w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji przez warszawskie sàdy rejonowe. Analiza spraw niezakoƒczonych prawomocnie,
Cz´Êç dotyczàcà spraw cywilnych stanowià dwa powo∏ane na wst´pie opracowania E. Holewiƒskiej- ¸apiƒskiej i Anny Kucharskiej.
Tematyka kolejnego numeru Prawa w dzia∏aniu jest zatem zwiàzana z ustawà
z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy w post´powaniu sàdowym bez nieuzasadnionej zw∏oki (Dz. U. Nr 179, poz.
1843), która wesz∏a w ˝ycie 17 wrzeÊnia 2004 r. Ustawa s∏u˝y zapewnieniu realizacji prawa do rozpatrzenia sprawy przez sàd bez nieuzasadnionej zw∏oki, o którym
mowa w art. 45 ust. 1 Konstytucji (to samo prawo jest proklamowane w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Cz∏owieka jako prawo do rozpoznania sprawy w rozsàdnym terminie). Jej wydanie zosta∏o zainspirowane przez orzeczenie Europejskiego
Trybuna∏u Praw Cz∏owieka w sprawie Kud∏a przeciwko Polsce, w którym Trybuna∏
zarzuci∏ Polsce brak efektywnego Êrodka realizacji wspomnianego prawa (art. 13
powo∏anej Konwencji).
Zarówno opracowanie A. Kucharskiej jak i opracowanie E. Holewiƒskiej- ¸apiƒskiej opierajà si´ na badaniach aktowych, przy czym pierwsze z nich – badaniach
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spraw dotkni´tych przewlek∏oÊcià (spraw merytorycznych) zaÊ drugie – badaniach
post´powaƒ ze skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post´powaniu sàdowym bez nieuzasadnionej zw∏oki.
Badaniem A. Kucharskiej zosta∏y obj´te sprawy cywilne (204) wszcz´te
w 1999 r. i prawomocnie zakoƒczone. Kryterium wyboru spraw by∏ najd∏u˝szy czas
trwania post´powania w sprawie wszcz´tej w 1999 r. w ka˝dym z wylosowanych
sàdów. Badaniem obj´te zosta∏y sprawy stricte cywilne – a wi´c nie rodzinne, nie
gospodarcze itd. Niemniej jednak omawiane opracowanie warte jest zainteresowania s´dziów rodzinnych bowiem przyczyny przewlek∏oÊci w sprawach stricte cywilnych i rodzinnych sà zbli˝one. Chodzi tu mi´dzy innymi o realizacj´ zawartych
w kpc instrumentów s∏u˝àcych szybkiemu zakoƒczeniu post´powania, jak zasada
koncentracji materia∏u dowodowego, wymagania formalne pism procesowych
i uzupe∏nianie braków formalnych, dor´czanie pism, odraczanie rozpraw, ugodowe
za∏atwienie sprawy, przygotowanie rozprawy, wyrok zaoczny itp. Na szczególnà
uwag´ zas∏uguje stosowanie zawieszenia post´powania. Nadu˝ywanie tej instytucji procesowej jest jednym z istotnych czynników przewlek∏oÊci post´powania.
Z kolei badania aktowe E. Holewiƒskiej- ¸apiƒskiej obj´∏y 160 spraw z sàdów okr´gowych i 96 spraw z sàdów apelacyjnych – ∏àcznie 256 spraw spoÊród 2528 skarg na
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post´powaniu sàdowym bez nieuzasadnionej zw∏oki, które wp∏yn´∏y w okresie od 17 IX 2004 r. do 31 XII 2004 r.
Ju˝ na wst´pie lektury tego opracowania zwróci∏y mojà uwag´ dane wskazane
w przypisie 4 (s. 163) powo∏ane na podstawie wypowiedzi by∏ego podsekretarza
stanu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci T. Wo∏ka, z których wynika, ˝e w 2005 r. spoÊród spraw cywilnych w szerokim znaczeniu tego poj´cia, przewlek∏oÊç by∏a najrzadsza w sprawach rodzinnych. O ile wÊród spraw cywilnych procesowych by∏o
wówczas 800 post´powaƒ toczàcych si´ od ponad 5 lat, w sprawach nieprocesowych nawet 2600, w sprawach gospodarczych – 1500, to w sprawach rodzinnych
by∏o tylko 120 takich przypadków. Te dane bardzo dobrze Êwiadczà o pracy sàdów
rodzinnych i wypada tylko ˝yczyç tym sàdom, by dane te nie uleg∏y pogorszeniu.
Znajdujà one potwierdzenie tak˝e w wyjàtkowoÊci przypadków wniesienia w sprawach rodzinnych skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w post´powaniu sàdowym bez nieuzasadnionej zw∏oki. Niemniej jednak problematyka
tej skargi, przynajmniej teoretycznie, nie powinna byç obca s´dziom rodzinnym.
Dlatego te˝ równie˝ dla nich cenne sà omawiane badania. Szczególnie wa˝ne wydaje si´ byç kszta∏towanie si´ w miar´ zgodnej wyk∏adni i praktyki co do stosowania Êrodków przewidzianych w ustawie w razie stwierdzenia przewlek∏oÊci. U˝ycie
przez ustawodawc´ w tym zakresie zwrotu „sàd mo˝e” jest uzasadnione przede
wszystkim tym, ˝e nie w ka˝dym wypadku uwzgl´dnienia skargi, uzasadnione jest
zasàdzenie odpowiedniej sumy pieni´˝nej, jak te˝ wydanie zaleceƒ. DotkliwoÊç
przewlek∏oÊci dla skar˝àcego nie jest obiektywnà pochodnà up∏ywu czasu lecz zale˝y tak˝e od konkretnych okolicznoÊci. Z kolei zalecenia mogà byç bezprzedmio-
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towe, gdy przewlek∏oÊç nie jest zawiniona przez sàd, ale wynika z przyczyn natury
ogólnej lub niezale˝nych od sàdu indywidualnych zdarzeƒ np. wynika z przyczyn
instytucjonalnych, technicznych, dysfunkcji organizacyjnej.
W koƒcowej cz´Êci opracowania Autorka formu∏uje nast´pujàce wnioski:
– badania nie wykaza∏y istotnych rozbie˝noÊci wyk∏adni,
– realizowany jest obowiàzek niezw∏ocznego przedstawienia skargi sàdowi w∏aÊciwemu do jej rozpoznania,
– mniej ni˝ po∏owa skarg by∏a uzasadniona (53% skarg zosta∏o oddalonych),
jednak˝e obiektywnym faktem by∏ d∏ugi czas toczenia si´ wi´kszoÊci spraw, których dotyczy∏y skargi,
– sàdy by∏y liberalne jeÊli chodzi o egzekwowanie formalnych wymagaƒ skargi
a w szczególnoÊci co do przytoczenia okolicznoÊci jà uzasadniajàcych,
– sàdy by∏y wstrzemi´êliwe w zakresie zasàdzania przewidzianej w ustawie odpowiedniej sumy pieni´˝nej, przewa˝a∏y kwoty 2000 – 3000 z∏.,
– skar˝àcy cz´sto kwestionowali jednoinstancyjnoÊç post´powania.

Prezentacja artyku∏u T. Soko∏owskiego
„Europejskie prawo rodzinne – poj´cie, zakres, êród∏a oraz wyk∏adnia”
Europejski Przeglàd Sàdowy Nr 5 z 2006 r., s. 4.
Harmonizacja materialnego prawa rodzinnego wykracza poza kompetencje Unii
Europejskiej. Sfera ta nie mieÊci si´ w traktatowych podstawach harmonizacji prawa w UE. Jednak˝e sà one interpretowane obecnie bardzo szeroko i dlatego nie bez
znaczenia sà argumenty natury historyczno-politycznej. Na przeszkodzie stojà tu
bowiem zbyt du˝e ró˝nice w tradycjach prawnych paƒstw europejskich, w przyjmowanych koncepcjach ma∏˝eƒstwa i rodziny. Standardy europejskie w zakresie materialnego prawa rodzinnego by∏y dotychczas tworzone przez Rad´ Europy, ale
dzia∏alnoÊç Rady Europy w ostatnim czasie nie przynosi w tym zakresie znaczàcych
efektów.1 Niemniej jednak ostatnio coraz cz´Êciej mówi si´ o europejskim prawie rodzinnym. Próba wyjaÊnienia tego poj´cia jest przedmiotem omawianego artyku∏u.
Wed∏ug Autora, w uj´ciu teoretycznym poj´cie to mo˝na odnieÊç do pewnej
teoretycznej koncepcji systemu norm prawnych dotyczàcych stosunków prawno-rodzinnych w paƒstwach cz∏onkowskich UE. System taki jest jednak na razie tylko
1

2

Ostatnio przyj´tà przez Rad´ Europy Konwencjà o kontaktach z dzieçmi zwiàza∏y si´ dotychczas zaledwie
4 paƒstwa. Polska jà podpisa∏a ale nie ratyfikowa∏a. Obecnie w Radzie Europy toczà si´ prace nad nowà
konwencjà o przysposobieniu dzieci, która ma zastàpiç Konwencj´ o przysposobieniu dzieci z 1967 r.
Równie˝ powodzenie tego instrumentu prawnego stoi pod znakiem zapytania, bowiem jednym z motywów
tej inicjatywy jest dopuszczenie adopcji przez zwiàzki homoseksualne.
Por. K. Boele-Woelki, Comparative research-based drafting on principles of European Family Law, w Towards a European Ius Commune in Legal Education and Research, Antwerpen-Groningen 2002, s. 171-185.
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postulatem pewnej grupy teoretyków prawa zajmujàcych si´ prawem rodzinnym.2
Autor uczestniczy w pracach studialnych mi´dzynarodowej grupy ekspertów, która
podj´∏a prób´ przybli˝enia realizacji tego postulatu.
Europejskie prawo rodzinne w innym uj´ciu oznacza z kolei istniejàcy lub tworzony w UE system norm, oparty na wspólnych za∏o˝eniach przyj´tych ju˝ nie tylko przez gremia naukowe ale i czynniki polityczne. W tym znaczeniu chodzi przede
wszystkim o normy mi´dzynarodowego post´powania cywilnego oraz projektowane normy kolizyjne (w szczególnoÊci dotyczàce alimentów, rozwodów i majàtkowego prawa ma∏˝eƒskiego).
W znaczeniu opisowym, które ma najwi´ksze znaczenie praktyczne, na europejskie prawo rodzinne sk∏adajà si´ wskazane przez Autora ju˝ funkcjonujàce
unormowania, zasady podstawowe i zasady wyk∏adni.
W tym ostatnim znaczeniu na rodzinne prawo europejskie sk∏ada si´ szereg êróde∏. W tym kontekÊcie te˝ Autor wymienia w omawianym artykule ca∏y szereg aktów prawnych, które warto przytoczyç aby Czytelnik móg∏ sam zrekonstruowaç zakres poj´cia „prawo europejskie” w znaczeniu opisowym:
Powszechna Deklaracja Praw Cz∏owieka z 10. grudnia 1948 r., Europejska konwencja o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci z 4 listopada 1950 r.,
Konwencja o prawach dziecka, przyj´ta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., Europejska Konwencja o wykonywaniu praw
dzieci, sporzàdzona w Strasburgu 25 stycznia 1996 r., Konwencja dotyczàcà statusu uchodêców, sporzàdzonà w Genewie 28 lipca 1951 r., konwencja o w∏aÊciwoÊci
organów i prawie w∏aÊciwym w zakresie ochrony ma∏oletnich, sporzàdzona w Hadze 5 paêdziernika 1961 r.; Europejska konwencja o uznawaniu i wykonywaniu
orzeczeƒ dotyczàcych pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad
dzieckiem, sporzàdzona w Luksemburgu 20 maja 1980 r.; Europejska konwencja
o statusie prawnym dziecka pozama∏˝eƒskiego, sporzàdzona w Strasburgu 15
paêdziernika 1975 r.; Konwencja dotyczàca cywilnych aspektów uprowadzenia
dziecka za granic´, sporzàdzona w Hadze 25 paêdziernika 1980 r.; Konwencja o jurysdykcji, prawie w∏aÊciwym, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ oraz wspó∏pracy
w sprawach odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej i Êrodków ochrony dzieci, sporzàdzona w Hadze 19 paêdziernika 1996 r.; konwencj´ o kontaktach z dzieckiem, podpisanà w Strasburgu 15 maja 2003 r., Konwencja o przysposobieniu dzieci, sporzàdzona w Strasburgu 24 kwietnia 1967 r., Konwencja o prawie w∏aÊciwym dla zobowiàzaƒ alimentacyjnych, sporzàdzona w Hadze 2 paêdziernika 1973 r. Konwencja
luksemburska o uznawaniu orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich z 8 wrzeÊnia 1967r.,
Konwencja haska o uznawaniu rozwodów i separacji z 1 czerwca 1970 r.
Polska jest stronà prawie wszystkich spoÊród wymienionych konwencji, dlatego te˝ ich teksty sà opublikowane w Dziennikach Ustaw.
Do êróde∏ rodzinnego prawa europejskiego w znaczeniu opisowym nale˝à te˝
instrumenty prawne stworzone przez UE. W tym zakresie Autor wymieni∏ rozporzà-
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dzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z 27.11.2003 r. (tzw. Bruksela II bis) dotyczàce jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich oraz
w sprawach dotyczàcych odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, zosta∏o opublikowane
w Dzienniku Urz´dowym Wspólnot. Je˝eli jednak ten instrument prawny jest êród∏em rodzinnego prawa europejskiego, to chyba na tej samej zasadzie nale˝a∏oby
wymieniç tak˝e rozporzàdzenie dotyczàce jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeƒ w sprawach cywilnych i handlowych (tzw. Bruksela I), bowiem obejmuje ono jurysdykcj´, uznawanie i wykonywanie wyroków alimentacyjnych, a wi´c
wkracza w obszar prawa rodzinnego.
Ponadto trafnie zwraca si´ uwag´ w omawianym artykule, ˝e êród∏em europejskiego prawa rodzinnego jest orzecznictwo ETPC i ETS oraz rezolucje i rekomendacje Rady Europy:
– rezolucja nr (77) 33 w sprawie umieszczania dzieci poza rodzinà, przyj´ta 3 listopada 1977r. przez Komitet Ministrów Rady Europy;
– rezolucja nr 78 (37) w sprawie równouprawnienia ma∏˝onków w prawie cywilnym, przyj´ta 27 wrzeÊnia 1978 r. przez Komitet Ministrów Rady Europy
– rekomendacja nr R (87) 6 w sprawie rodzin zast´pczych, przyj´ta 20 marca
1987 r. przez Komitet Ministrów Rady Europy;
– rekomendacja nr R (84) 4 w sprawie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, przyj´ta
28 lutego 1984 r. przez Komitet Ministrów Rady Europy;
– rekomendacja nr R (91) 9 w sprawie Êrodków nadzwyczajnych dotyczàcych
rodziny, przyj´ta 9 wrzeÊnia 1991 r. przez Komitet Ministrów Rady Europy;
– rekomendacja nr R (82) 2 w sprawie wyp∏acania przez paƒstwo zaliczek na poczet Êwiadczeƒ alimentacyjnych nale˝nych dzieciom, przyj´ta 4 lutego 1982 r.
przez Komitet Ministrów Rady Europy;
– rekomendacja nr R (81) 15 w sprawie praw ma∏˝onków do zajmowania mieszkania rodzinnego oraz korzystania z przedmiotów gospodarstwa domowego,
przyj´ta 16 paêdziernika 1981 r. przez Komitet Ministrów Rady Europy;
– rekomendacja nr R (89) 1 w sprawie Êwiadczeƒ porozwodowych, przyj´ta
18 stycznia 1989 r. przez Komitet Ministrów Rady Europy.3

3

Ostatnio wymienione rezolucje i rekomendacje zosta∏y opublikowane w ksià˝ce wydanej przez Instytut
Wymiaru SprawiedliwoÊci: Standardy prawne Rady Europy, t. I Prawo rodzinne, Warszawa 1994
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Sprawozdanie z konferencji „Prawo rodzinne w Polsce
i na Ukrainie – doÊwiadczenia, zmiany, wspó∏praca”
Katolicki Uniwersytet Lubelski, 29-30 maja 2007 r.
W dniach 29-30 maja 2007 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odby∏a si´
mi´dzynarodowa konferencja pt. Prawo rodzinne w Polsce i na Ukrainie – doÊwiadczenia, zmiany, wspó∏praca. Konferencj´ zorganizowali: Katolicki Uniwersytet Lubelski – a w szczególnoÊci I Katedra prawa Cywilnego Wydzia∏u Prawa i Administracji oraz Zak∏ad Prawa Rodzinnego Zamiejscowego Wydzia∏u Nauk o Spo∏eczeƒstwie KUL w Stalowej Woli, a tak˝e Narodowy Instytut im. Iwana Franki we
Lwowie oraz Stowarzyszenie Urz´dników Stanu Cywilnego RP Oddzia∏ w Lublinie.
Konferencja stanowi∏a jedno z przedsi´wzi´ç obj´tych projektem „Wspó∏praca
uniwersytetów wspierajàca rozwój regionów lubelskiego i lwowskiego” wspó∏finansowanym ze Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Sàsiedztwa Polska-Bia∏oruÊ-Ukraina.
W czasie konferencji g∏os zabierali eksperci polscy i ukraiƒscy a tak˝e goÊcie
z Europy Zachodniej. Konferencja podzielona zosta∏a na cztery bloki tematyczne
okreÊlone w programie jako sesje.
Pierwsza sesja, której przewodniczy∏ prof. T. Smyczyƒski, by∏a poÊwi´cona
rozwojowi prawa rodzinnego na Ukrainie i w Polsce. W jej ramach wyg∏oszono nast´pujàce referaty:
Prof. Zoryslava Romovska wystàpi∏a z referatem pt. „Kodeks rodzinny Ukrainy:
analiza swego i obcego”. Prof. Romovska przedstawi∏a za∏o˝enia i najistotniejsze
rozwiàzania przyj´te w nowym Kodeksie Rodzinnym Ukrainy, który obowiàzuje od
1 stycznia 2004 r. Uchwalenie kodeksu rodzinnego jako odr´bnego od kodeksu cywilnego aktu prawnego by∏o poprzedzone dyskusjà o lokalizacji regulacji prawa rodzinnego, w której ostatecznie przewa˝y∏y g∏osy zwolenników odr´bnego kodeksu
rodzinnego. W kodeksie tym legislator ukraiƒski pokusi∏ si´ o definicj´ rodziny. Jako jednà z przes∏anek przy konstruowaniu tej definicji Referentka wskaza∏a orzecznictwo Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka. Z tego wzgl´du uznano za rodzin´ zwiàzek m´˝czyzny i kobiety, którzy wspólnie mieszkajà nie zawierajàc ma∏˝eƒstwa. W przypadku takiego zwiàzku uznano, i˝ majàtek nabyty w czasie wspólnego zamieszkiwania jest wspólny, a tak˝e przewidziano prawo do alimentacji
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w zwiàzku z niezdolnoÊcià do pracy. Przes∏ankami dla zakwalifikowania zwiàzku
m´˝czyzny i kobiety jako rodziny jest wspólne po˝ycie, wspólne gospodarstwo domowe i wzajemne prawa i obowiàzki. Art. 3 ukraiƒskiego kodeksu rodzinnego odwo∏uje si´ do norm moralnych. Proklamowane zosta∏o prawo do macierzyƒstwa
i prawo do ojcostwa. To ostatnie w tak dalekim zakresie, ˝e dopuszczono mo˝liwoÊç wystàpienia z ˝àdaniem zaprzeczenia ojcostwa przez m´˝czyzn´, który podaje si´ za faktycznego ojca. JednoczeÊnie zwi´kszone zosta∏y mo˝liwoÊci uznania dziecka. Obecnie wystarczy do tego sam fakt biologicznego pochodzenia
dziecka od uznajàcego, natomiast poprzednio wymagane by∏o wspólne zamieszkanie, udzia∏ w utrzymaniu i wychowaniu dziecka.
Rozwini´to regulacj´ alimentów porozwodowych. O ile dobrze zrozumia∏em,
przewidziano niezale˝ne od winy w rozk∏adzie po˝ycia alimenty na okres do 3 lat
dla tego z rozwodzàcych si´ ma∏˝onków, który jest niezdolny do pracy. Z kolei bez
ograniczenia terminu proklamowano prawo do alimentów dla tego z ma∏˝onków,
który wychowuje dziecko niepe∏nosprawne.
W zakresie alimentów na rzecz dziecka dopuszczono alimenty zasàdzane procentowo obok zasàdzania sumy nominalnej.
Przedmiotem nowelizacji kodeksu w 2006 r. by∏a zmiana kwalifikacji wynagrodzenia za prac´, wczeÊniej sk∏adnika majàtku osobistego, które od nowelizacji stanowi sk∏adnik majàtku wspólnego.
Kodeks rodzinny Ukrainy dopuÊci∏ nieznane wczeÊniej przysposobienie niepe∏ne.
Dr Svitlana Lepekh zreferowa∏a problematyk´ uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa i rozwodu w prawie rodzinnym Ukrainy.
Ukraiƒski Kodeks rodzinny przewiduje trzy post´powania dla uzyskania rozwodu
stosowane w zale˝noÊci od okolicznoÊci konkretnej sprawy. Jednym z nich jest utrzymany – pochodzàcy z czasów radzieckich – tryb administracyjny – przed Urz´dem
Stanu Cywilnego. Rozwód mo˝e byç uzyskany na tej drodze je˝eli ma∏˝onkowie nie
majà ma∏oletnich dzieci albo gdy jeden z ma∏˝onków zosta∏ ubezw∏asnowolniony albo zaginà∏ albo zosta∏ skazany na kar´ pozbawienia wolnoÊci w wymiarze powy˝ej
3 lat. Pozosta∏e dwa tryby uzyskania rozwodu sà ju˝ zwiàzane z post´powaniem
przed sàdem. Jeden z trybów jest post´powaniem uproszczonym, które mo˝e byç
zastosowane na wspólny wniosek ma∏˝onków, któremu towarzyszy porozumienie co
do dzieci, kontaktów i alimentów. W tym post´powaniu nie musi byç wykazane istnienie przes∏anek rozwodowych. Je˝eli nie ma porozumienia mi´dzy ma∏˝onkami majàcymi wspólne ma∏oletnie dzieci, rozwód mo˝e byç udzielony jedynie po przeprowadzeniu zwyk∏ego procesu i udowodnieniu przes∏anek rozwodowych.
Równie˝ uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa mo˝e nastàpiç na Ukrainie w trybie administracyjnym albo sàdowym.
Nast´pnie prof. El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska przedstawi∏a projektowane zmiany kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego w zakresie pochodzenia dziecka ze szczególnym uwzgl´dnieniem uznania dziecka. Projekt ten zosta∏ przyj´ty przez sejmo-
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wà Komisj´ nadzwyczajnà ds. zmian w kodyfikacjach (druk sejmowy 1166). Projekt
wraz z uzasadnieniem by∏ opublikowany w Kwartalniku nr 2/2006.
Druga sesja – której przewodniczy∏ dr hab. Karol Weitz – poÊwi´cona by∏a
mi´dzynarodowym, w tym europejskim aspektom prawa rodzinnego.
Tematem pierwszego referatu w tym bloku, wyg∏oszonego przez prof. Tomasza
Soko∏owskiego, by∏a analiza poj´cia „europejskie prawo rodzinne”. Poj´cie to
mo˝na de lege lata odnosiç do ju˝ funkcjonujàcych wspólnych dla paƒstw cz∏onkowskich unormowaƒ (co dotyczy w tej chwili g∏ównie prawa kolizyjnego i mi´dzynarodowej wspó∏pracy prawnej sàdów) i zasad uwzgl´dnianych w praktyce prawnej (co dotyczy g∏ównie Konwencji o ochronie praw cz∏owieka oraz orzecznictwa
ETPC na tle tej Konwencji). De lege ferenda poj´cie to odnosi si´ do pewnych –wybiegajàcych daleko w przysz∏oÊç – koncepcji unifikacji prawa rodzinnego, które dotyczà tak˝e prawa materialnego. Przedmiot wyk∏adu prof. Soko∏owskiego nawiàzywa∏ do rozwa˝aƒ zawartych w jego artykule pt. „Europejskie prawo rodzinne – poj´cie, zakres, êród∏a oraz wyk∏adnia”.1
Drugi referat w tej sesji zaprezentowa∏ goÊç z Holandii – prof. Gerard-Rene de
Groot. Tematem tego referatu by∏y problemy zwiàzane z uznawaniem zagranicznych aktów stanu cywilnego, które nadal wyst´pujà nawet w ∏onie UE. Przyk∏adem
takich problemów jest sprawa Grunkin-Paul oczekujàca na rozstrzygni´cie ETS.
Syn ma∏˝onków D. R. Paul i S. Grunkina urodzi∏ si´ w Danii. Oboje rodzice posiadajà obywatelstwo niemieckie. Równie˝ dziecko posiada obywatelstwo niemieckie
i zamieszkuje w Danii. Duƒski urzàd stanu cywilnego wpisa∏ jako nazwisko dziecka
po∏àczenie nazwisk Grunkin-Paul, zgodnie z oÊwiadczeniem o nazwisku dziecka
z∏o˝onym przez rodziców. Po∏àczone nazwisko dopuszcza prawo duƒskie. Natomiast USC w Berlinie odmówi∏ transkrypcji aktu urodzenia w zakresie nazwiska, poniewa˝ niemieckie przepisy dotyczàce nazwisk dopuszczajà jedynie aby dziecko
nosi∏o nazwisko ojca (Grunkin) albo matki (Paul).
Motywem przewodnim kolejnej sesji, której przewodniczy∏ Henryk Chwyç –
Wiceprezes Stowarzyszenia Urz´dników Stanu Cywilnego RP – by∏y mi´dzynarodowa wspó∏praca w sprawach rejestracji stanu cywilnego, która realizuje
si´ poprzez dzia∏alnoÊç prawotwórczà Mi´dzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego oraz dzia∏alnoÊç korporacyjnà Europejskiego Stowarzyszenia Urz´dników Stanu Cywilnego.
Polska jest zaanga˝owana w obu wymienionych organizacjach. T´ pierwszà organizacj´ przybli˝y∏a Chantal Nast z Francji a implementacj´ jej dorobku w Polsce
przedstawi∏a prof. M. Pyziak-Szafnicka, która reprezentuje Polsk´ w pracach tego
1

Europejski Przeglàd Sàdowy Nr 5 z 2006 r., s. 4. Omówienie tego artyku∏u w rubryce „Warto przeczytaç”
niniejszego numeru.

Rodzina i Prawo Nr 3 (6) 2007

107

Robert Zegad∏o

gremium. Polska jest stronà nast´pujàcych konwencji Mi´dzynarodowej Komisji
Stanu Cywilnego:
nr 3 dotyczàcej mi´dzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego,
podpisanej w Stambule 4 IX 1958 r.2
nr 16 dotyczàcej wydawania wieloj´zycznych odpisów skróconych aktów stanu
cywilnego, podpisanej w Wiedniu 8 IX 1976 r.3 oraz
nr 17 w sprawie zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów podpisanej w Atenach 15 IX 1977 r.4.
Profesor Pyziak-Szafnicka przedstawi∏a korzyÊci p∏ynàce z przynale˝noÊci Polski
do Mi´dzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego (dalej MKSC). Jest to u∏atwienie mi´dzynarodowego obrotu prawnego w dziedzinie rejestracji stanu cywilnego, w tym poprzez mo˝liwoÊç pos∏ugiwania si´ przez obywateli wieloj´zycznymi odpisami skróconych aktów stanu cywilnego, ale tak˝e wymian´ informacji co do nieprawid∏owoÊci
i oszustw w tym obrocie. Nie bez znaczenia jest wymiana informacji na temat prawa
obowiàzujàcego w ró˝nych krajach. Pojawiajà si´ tak˝e problemy ze stosowaniem instrumentów prawnych MKSC, jak np. co do uwzgl´dnienia nazwiska rodowego w formularzach MKSC. W dyskusji Profesor wskaza∏a na problem fikcyjnych ma∏˝eƒstw,
który wyst´puje w rozwini´tych krajach Europy w zwiàzku z dà˝eniami imigrantów do
legalizacji osiedlenia si´ w tych krajach. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e problem ten jest pomini´ty w polskim prawie rodzinnym, podczas gdy dotyczà go regulacje prawa publicznego. Stan taki budzi powa˝ne wàtpliwoÊci co do spójnoÊci sytemu prawnego.
Prezentacja dorobku i zadaƒ Mi´dzynarodowej Komisji Stanu Cywilnego oraz
Europejskiego Stowarzyszenia Urz´dników Stanu Cywilnego mia∏a szczególne
znaczenie dla goÊci z Ukrainy a przede wszystkim reprezentantów Êrodowiska
ukraiƒskich Urz´dników Stanu Cywilnego, bowiem Ukraina dopiero rozwa˝a przystàpienie do tych organizacji.
Ostatni blok tematyczny by∏ poÊwi´cony statusowi urz´dników stanu cywilnego w Polsce, na Ukrainie, w Niemczech i niektórych innych krajach cz∏onkowskich MKSC.
Referaty w tej cz´Êci konferencji wyg∏osili dr Piotr Kasprzyk, Fritz Peter oraz Chantal Nast. Nawiàzujàc do wystàpienia goÊcia z Niemiec warto odnotowaç, ˝e w Niemczech dzia∏a specjalna placówka dla doskonalenia zawodowego urz´dników stanu
cywilnego, jakà jest Akademia Urz´dników Stanu Cywilnego. Godny uwagi jest zamiar informatyzacji systemu prowadzenia ksiàg rodzinnych w Niemczech.

2
3
4

Dz. U. z 2003 r. Nr 172. poz. 1667.
Dz. U. z 2004 r. Nr 166. poz. 1735.
Dz. U. z 2003 r. Nr 148 poz. 1446.
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