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ARTYKU¸Y
Prof. dr hab. Wanda Stojanowska

Rozwód a ochrona rodziny i dziecka
– wybrane zagadnienia*
1. Wprowadzenie
Temat niniejszego referatu – zak∏adajàc jego dok∏adne opracowanie – móg∏by
objàç nie jednà monografi´. Z tych wzgl´dów – z koniecznoÊci – nale˝a∏o dokonaç
pewnego wyboru problemów do omówienia w ró˝nym stopniu szczegó∏owoÊci.
Niektóre z nich b´dà omówione szerzej, a inne tylko zasygnalizowane.
Zasada ochrony rodziny, która powstaje – jak to wynika g∏ównie z art. 23 k.r.o.
– przez zawarcie ma∏˝eƒstwa, jest realizowana przez prawie wszystkie trzy w∏adze:
ustawodawczà, wykonawczà i sàdowniczà, w Monteskiuszowskim uj´ciu, przy czym
udzia∏ tej drugiej przejawia si´ m.in. w opracowywaniu projektów rzàdowych zg∏aszanych do Sejmu. Decyzja co do ostatecznej wersji przepisów – jak wiadomo – nale˝y
do parlamentu. W praktyce jednak projekt rzàdowy korzysta – moim zdaniem
na podstawie doÊwiadczenia mego kilkukrotnego udzia∏u w pracach parlamentu
w charakterze eksperta – z tzw. „domniemania nieomylnoÊci projektodawców”, co
w du˝ym stopniu utrudnia doprowadzenie treÊci przepisów do merytorycznej poprawnoÊci. PoÊpiech, rezygnacja ze Êrodowiskowych konsultacji (np. uwzgl´dnianie
g∏osów przedstawicieli praktyki sàdowej) oraz w minimalnym tylko zakresie liczenie
si´ z ocenà ekspertów prowadzà do masowej produkcji tzw. bubli legislacyjnych. Takim przyk∏adem mo˝e byç ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 228,
poz. 2255) o Êwiadczeniach rodzinnych, likwidujàca Fundusz Alimentacyjny i wprowadzajàca dodatek dla matki lub ojca samotnie wychowujàcego dziecko w wysokoÊci 170 z∏. miesi´cznie. Ten zabieg legislacyjny spowodowa∏ wzrost liczby fikcyjnych
rozwodów w zastraszajàcym tempie, co mo˝na by∏o przewidzieç.1 Z mojej praktyki
s´dziowskiej wynika∏o, ˝e taki poczàtkowo fikcyjny rozwód przeistacza∏ si´ póêniej
w rzeczywisty, gdy jeden z fikcyjnie rozwiedzionych ma∏˝onków zawiera∏ zwiàzek
ma∏˝eƒski nawet bez wiedzy drugiego, wyraênie tym faktem zaskoczonego.
* Referat wyg∏oszony na konferencji na temat: „Rodzinne prawo: wyznaniowe, krajowe oraz traktatowo-unijne”, zorganizowanej przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury
w dniach 20-22 czerwca 2007 r. w Baranowie Sandomierskim.
1
Por. M. Kosek: Fundusz alimentacyjny czy dodatek z tytu∏u samotnego wychowania dziecka?, „Jurysta” 2003, Nr 12, s. 3 i n.
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Ustawodawca powinien mieç wyobraêni´, której efektem jest ÊwiadomoÊç spo∏ecznych skutków poszczególnych nowych rozwiàzaƒ prawnych i mo˝liwoÊci obchodzenia prawa przez obywateli. T´ wyobraêni´ rozwijajà wspomniane wy˝ej spo∏eczne konsultacje w poszczególnych Êrodowiskach i opinie ekspertów oraz wyniki badaƒ naukowych. Ignorowanie tych g∏osów doradczych przez parlament mo˝na porównaç do niedozwolonej praktyki przemys∏u farmaceutycznego, polegajàcej
na wprowadzeniu na rynek leku bez uprzednio przeprowadzonych badaƒ dzia∏ania
tego leku. Nieodpowiednio przygotowana ustawa z zakresu prawa rodzinnego
stwarza ryzyko zastosowania jakiegoÊ Êrodka prawnego na ˝ywym i bardzo czu∏ym organizmie, jakim jest rodzina, a wi´c eksperymentowania na organizmie ca∏ego narodu – skoro rodzin´ traktuje si´ jako podstawowà komórk´ spo∏ecznà. To
koƒcowe stwierdzenie, tak cz´sto powtarzane, najcz´Êciej przez polityków w czasie kampanii wyborczej, sta∏o si´ sloganem, podobnie jak dobro dziecka. Ka˝dy
bubel legislacyjny wyrzàdza jakàÊ szkod´, ale bubel dotyczàcy prawa rodzinnego
i przepisów z nim zwiàzanych uderza w rodzin´, a wi´c w ofiar´ ∏atwà do rozpoznania i przewidzenia, ˝e to ona b´dzie tym ciosem dotkni´ta.
Artyku∏ 3 Konwencji o prawach dziecka podkreÊla, ˝e dobro dziecka jest priorytetem, a w jej preambule okreÊla si´ idealizacyjny model dobra dziecka wychowujàcego si´ w pe∏nej naturalnej rodzinie.2 Niewàtpliwie rozwód burzy ten model. Skutki, jakie on wywo∏uje dla dziecka, mi´dzy innymi w postaci demoralizacji i przest´pczoÊci nieletnich3 oraz inne spo∏eczne i ekonomiczne skutki rozwodu sà ogromne.
Z tych wzgl´dów zmniejszenie liczby rozwodów stanowi problem priorytetowy dla
wszystkich w∏adz oraz ca∏ego spo∏eczeƒstwa i uto˝samia si´ z ochronà rodziny.

2. W∏aÊciwoÊç sàdu do rozpoznawania spraw o rozwód
a ochrona rodziny
Nowela do Kodeksu post´powania cywilnego doprowadzi∏a do zmiany w∏aÊciwoÊci sàdu rozpoznajàcego sprawy o rozwód z dniem 1 stycznia 1991 roku. Przedtem rozpoznawa∏ je sàd rodzinny (tj. Wydzia∏ Rodzinny i Nieletnich Sàdu Rejonowego), a zgodnie ze wspomnianà zmianà przepisów k.p.c. ówczesny Sàd Wojewódzki, a obecnie jego odpowiednik Sàd Okr´gowy. Ta zmiana doprowadzi∏a
przede wszystkim do przekreÊlenia idei sàdu rodzinnego, wed∏ug której ten sam
s´dzia powinien rozpoznawaç wszystkie sprawy rodzinne dotyczàce danej rodziny,
podobnie jak lekarz rodzinny w zakresie opieki medycznej. Nie mo˝na doszukaç
si´ motywów takiej zmiany. Natomiast ∏atwe do zauwa˝enia i zrozumienia sà jej
2

3

6

Por. W. Stojanowska: Dobro dziecka jako instrument wyk∏adni norm Konwencji o Prawach Dziecka oraz
prawa polskiego i jako dyrektywa jego stosowania. w: Konwencja o prawach dziecka – analiza i wyk∏adnia, pod red. T. Smyczyƒskiego, Poznaƒ 1999, s. 81 i n.
Por. W. Stojanowska: Ochrona dziecka przed negatywnymi skutkami konfliktu mi´dzy jego rodzicami, Warszawa 1997, Wydawnictwo WSPS.
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przeciwwskazania. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e sprawy o rozwód sà najwa˝niejszymi
sprawami dla bytu rodziny. Orzeczenie lub nieorzeczenie rozwodu mo˝na porównaç do Hamletowskiego „byç albo nie byç” w odniesieniu do rodziny. To podstawowe rozstrzygni´cie zosta∏o wy∏àczone z zakresu kompetencji sàdu rodzinnego,
a wi´c wyspecjalizowanego sàdu i przekazane do sàdu cywilnego, który do tej pory nie orzeka∏ w tych sprawach. Nie uwzgl´dniono równie˝ specyfiki prawa rodzinnego, które odmiennie ni˝ prawo cywilne – wymaga rozwa˝ania go w kontekÊcie
innych dziedzin wiedzy, a przede wszystkim psychologii, pedagogiki, medycyny.
Ta wiedza nie by∏a dotàd potrzebna s´dziemu-cywiliÊcie. A wi´c nie mia∏ on nie tylko tej wiedzy, ale i doÊwiadczenia, które zdobywa s´dzia rodzinny. S´dzia Sàdu
Okr´gowego – poza sprawami rozwodowymi – rozpoznaje równie˝ sprawy cywilne. Z badaƒ ostatnio przez mnie prowadzonych, z tzw. wywiadów pog∏´bionych
z s´dziami, wynika, ˝e sprawy o rozwód sà przez nich traktowane jako „∏atwe”
i „szybkie”, bo nie wymagajàce wi´kszego wysi∏ku. Dzi´ki nim mo˝na powi´kszyç
ogólnà liczb´ spraw za∏atwionych do statystyki. Jeden spoÊród badanych s´dziów
wyrazi∏ swój poglàd twierdzàc, ˝e nudzà go zeznania ma∏˝onków w sprawach rozwodowych, którzy opowiadajà jakieÊ szczegó∏y ze swego ˝ycia, a on myÊli wtedy
o powa˝nych problemach w sprawach cywilnych, które musi rozwiàzaç. Z przykroÊcià nale˝y stwierdziç, ˝e te „jakieÊ szczegó∏y”, traktowane jako „niewa˝ne” sà
w rzeczywistoÊci bardzo wa˝ne dla ustalenia podstawowych pozytywnych przes∏anek rozwodu, tj. zupe∏nego i trwa∏ego rozk∏adu po˝ycia ma∏˝eƒskiego oraz przes∏anek negatywnych zawartych w art. 56 k.r.o.4 Nale˝y z przykroÊcià zauwa˝yç, ˝e
ustawodawca nie uwzgl´dni∏ rzeczywistej odr´bnoÊci prawa rodzinnego w porównaniu z prawem cywilnym. Spór na temat tej odr´bnoÊci toczy si´ obecnie w doktrynie.5 Przytoczony wy˝ej przyk∏ad mo˝e pos∏u˝yç jako argument dla zwolenników
tej odr´bnoÊci. Jednym z mankamentów omawianej zmiany w∏aÊciwoÊci sàdu sà
negatywne skutki rozstrzygni´ç sàdu rozwodowego w zakresie w∏adzy rodzicielskiej rozwodzàcych si´ rodziców nad ich wspólnymi ma∏oletnimi dzieçmi. Sàd rozwodowy, aby przyspieszyç post´powanie, pozostawia pe∏nà w∏adz´ rodzicielskà
obojgu rodzicom, cz´sto bezpodstawnie, co wywo∏uje póêniej skutek w postaci potrzeby zmiany tego rozstrzygni´cia po uprawomocnieniu si´ wyroku rozwodowego.6 Tej zmiany nie dokonuje Sàd Okr´gowy tylko sàd rodzinny. Nast´puje wi´c
zmiana w∏aÊciwoÊci sàdu w odniesieniu do tego samego problemu. S´dziowie rodzinni narzekajà7, ˝e sprawa rozwodowa wraca do nich po krótkotrwa∏ym procesie
4
5

6

7

Por. W. Stojanowska: Rozwód a dobro dziecka, Warszawa 1979, Wydawnictwo Prawnicze.
Por. Zielona Ksi´ga – optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, pod red. Z. Radwaƒskiego, wyd. Ministerstwo SprawiedliwoÊci, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego dzia∏ajàca
przy Ministrze SprawiedliwoÊci, Warszawa 2006, s. 32.
Por. Wanda Stojanowska: Dowód z opinii Rodzinnego OÊrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w sprawach o rozwód i jego wp∏yw na treÊç wyroku w Êwietle wyników badaƒ aktowych, „Zeszyty Prawnicze”
UKSW, Wydzia∏ Prawa, 2002 Nr 2.1, s. 47 i n.
Tego rodzaju informacj´ uzyskuj´ przy okazji spotkaƒ z s´dziami, m. in. na konferencjach szkoleniowych.
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w Sàdzie Okr´gowym, aby tu w sàdzie rodzinnym – w cz´Êci dotyczàcej wprawdzie
tylko w∏adzy rodzicielskiej – znaleêç dalszy ciàg, trwajàcy czasami bardzo d∏ugo,
je˝eli rodzice toczà walk´ o dziecko, i ˝àdajà np. powtórzenia dowodu z ekspertyzy bieg∏ego psychologa lub Rodzinnego OÊrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego. W taki sposób negatywna przes∏anka rozwodowa uwzgl´dniania dobra dziecka rozp∏ywa si´ przy podziale rozwa˝aƒ na jej temat mi´dzy dwoma ró˝nymi sàdami pod wzgl´dem instancji, przy czym rozwa˝ania co do tej przes∏anki w sàdzie rodzinnym sà ju˝ spóênione, bo bezskuteczne ze wzgl´du na ju˝ prawomocnie orzeczony rozwód. Dok∏adnie przeprowadzone post´powanie dowodowe przez sàd rodzinny mo˝e doprowadziç do konkluzji, ˝e rozwód by∏ niedopuszczalny ze wzgl´du na dobro dziecka, ale nie b´dzie to mia∏o ˝adnego skutku prawnego. T´ patologicznà sytuacj´ mo˝e „uzdrowiç” przeniesienie amerykaƒskiej instytucji prawnej
„planu wychowawczego rodziców” na grunt polskiego systemu prawnego. Ju˝ kilkakrotnie o tym wspomina∏am i nawet szeroko opisywa∏am, na czym ten obowiàzek rodziców polega.8 Obowiàzek rodziców i sàdu, dotyczàcy wspomnianego „planu wychowawczego”, zobligowa∏by sàd rozwodowy do szczegó∏owego okreÊlenia
sposobu sprawowania w∏adzy rodzicielskiej przez rodziców po rozwodzie i zapobieg∏by przerzucaniu tego obowiàzku na sàd rodzinny ze wspomnianymi wy˝ej negatywnymi skutkami.
Mo˝na si´ tylko domyÊlaç, ˝e omawiana zmiana w∏aÊciwoÊci sàdu w sprawach
o rozwód mia∏a na celu utrudnienie dost´pu do sàdu osobom zamierzajàcym rozwiàzaç swoje ma∏˝eƒstwo przez rozwód. Taka motywacja przypomina metod´
Ceausescu, który w ten sposób próbowa∏ zmniejszyç liczb´ rozwodów. Pisa∏am ju˝
wczeÊniej na temat tego rodzaju praktyk stosowanych przez wspomnianego rumuƒskiego przywódc´.9 Omawiany bubel legislacyjny jest nie tylko szkodliwy, ale
wstydliwy w Êwietle porównania go ze wspomnianym wy˝ej motywem „importowanym” z Rumunii i to z okresu najbardziej niechlubnego dla tego kraju. Nale˝y ˝a∏owaç, ˝e w Polsce opcja polityczna, która forsowa∏a takie rozwiàzanie nie zaproponowa∏a stworzenia sieci poradni rodzinnych, których do tej pory w Polsce brakuje,
a to by∏aby rozsàdna i skuteczna pomoc dla rodziny zagro˝onej rozwodem. Samo
utrudnianie dost´pu do sàdu, zarówno co do odleg∏oÊci, jak i zwi´kszania wysokoÊci kosztów sàdowych (stosowanej równie˝ przez Ceausescu) nie rozwià˝e problemu. Opisany tu przyk∏ad powa˝nych skutków „produkowania” bubli legislacyjnych
nie okaza∏ si´ skutecznà przestrogà przed nast´pnymi, takimi jak poprzednio omawiany przepis ustawy z 2003 roku o 170-z∏otowym dodatku, zach´cajàcym do wnoszenia pozwów o rozwód. I to w∏aÊnie jest najtragiczniejszym stwierdzeniem, którego ostroÊç b´dzie zwi´kszana nast´pnymi przyk∏adami bubli legislacyjnych,
dzia∏ajàcych przeciwko rodzinie.
8
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Por. W. Stojanowska: Postulat przeniesienia amerykaƒskiej koncepcji „planu wychowawczego” rozwodzàcych si´ rodziców na grunt polskiego prawa rozwodowego, „Zeszyty Prawnicze”, Nr 7.1, w druku.
Por. W. Stojanowska: Od modelu rumuƒskiego do muzu∏maƒskiego, „Jurysta” 1996, Nr 7-8.
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Ze wzgl´du na bardzo delikatny przedmiot ochrony, jakim jest rodzina, mo˝e
warto by – wzorujàc si´ na przepisach drogowych, przewidujàcych znak „STOP”
– wprowadziç zasad´ szczególnej ostro˝noÊci przy tworzeniu prawa majàcego
zwiàzek z rodzinà.
Koƒczàc rozwa˝ania na temat w∏aÊciwoÊci sàdu w sprawach o rozwód, warto
przytoczyç jeszcze wnioski s´dziów obj´tych wspomnianymi wy˝ej, prowadzonymi przeze mnie badaniami. Proponujà oni stworzenie we wszystkich Sàdach Okr´gowych specjalnych wydzia∏ów rodzinnych. Takà propozycj´ zg∏osi∏am na konferencji w Opolu przed kilkunastu laty.10 Powsta∏o kilka takich wydzia∏ów, ale ta koncepcja nie zosta∏a zrealizowana we wszystkich sàdach w Polsce.11 Idea∏em by∏by
powrót spraw rozwodowych do sàdu rodzinnego, ale – jak nale˝y przypuszczaç
– by∏aby to trudna i kosztowna operacja. Mo˝e jednak warto by jà przeprowadziç,
bo w przeciwnym razie b´dzie ten problem powraca∏, a up∏yw czasu b´dzie dzia∏a∏ na niekorzyÊç rodziny, ograniczajàc jej ochron´.
Warto równie˝ przytoczyç wniosek wspomnianej grupy badanych s´dziów, aby
resort sprawiedliwoÊci prowadzi∏ regularne szkolenie s´dziów rozpoznajàcych
sprawy o rozwód w zakresie wiedzy psychologicznej i innej pozaprawnej. Doda∏abym propozycj´ rozszerzenia podmiotowego zakresu szkolonych osób przez obj´cie nim s´dziów sàdów rodzinnych.

3. Ustawy i projekty ustaw obejmujàce nowelizacj´ prawa
rozwodowego a realizacja zasady ochrony rodziny i dziecka
Kolejnym przyk∏adem bubla legislacyjnego, który – na szcz´Êcie – pozosta∏ jako projekt i nie sta∏ si´ ustawà, by∏ projekt Parlamentarnej Grupy Kobiet SLD
z 1996 roku. Przewidywa∏ on zasadniczà zmian´ prawa rozwodowego, a mianowicie likwidacj´ prawie wszystkich przes∏anek rozwodowych z wyjàtkiem dobra
dziecka oraz kilku innych instytucji m.in. winy rozk∏adu po˝ycia ma∏˝eƒskiego,
wprowadzajàc maksymalne u∏atwienia w uzyskaniu rozwodu. Zrealizowanie tego
projektu przez uczynienie go ustawà, by∏oby du˝ym zagro˝eniem dla rodziny,
a poza tym by∏oby zaprzeczeniem standardów europejskich. Tote˝ krytykowa∏am
go w publikacjach ró˝nej rangi, od referatu na konferencji naukowej do artyku∏u
publicystycznego.12 Jeden z moich artyku∏ów opublikowany w Rzeczypospolitej
10
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Por. W. Stojanowska: Realizacja zasady ochrony dobra dziecka w rozwiàzaniach legislacyjnych i w praktyce (zagadnienia wybrane), w: „Z myÊlà o dziecku i rodzinie”, Konferencja naukowa Opole, 6-7.VI.1994,
Opole 1995, wyd. Uniwersytet Opolski, s. 85-96.
Inicjatorkà i realizatorkà tej koncepcji by∏a Pani S´dzia Ewa Waszkiewicz w czasie, gdy by∏a Dyrektorem
Departamentu w Ministerstwie SprawiedliwoÊci.
Por. W. Stojanowska: Poselski projekt zmian w polskim prawie rozwodowym (przedstawiony w Sejmie w lutym 1995 roku), w: Czy potrzebna jest w Polsce zmiana prawa rodzinnego i opiekuƒczego?, Materia∏y
z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej w dniach 21 i 22 wrzeÊnia 1995 roku w Katowicach, pod. red. B. Czecha, Katowice 1997, s. 303 i n.

Rodzina i Prawo Nr 7-8 2008

9

Wanda Stojanowska

p.t. „Muzu∏maƒskie akcenty w polskim prawie rozwodowym”13 w tonacji przeÊmiewczej zawiera∏ wyjàtkowo ostrà krytyk´ omawianego projektu.
Ustaw´ z dnia 28 lipca 2005 roku, która wesz∏a w ˝ycie 10 grudnia 2005 r.,
przewidujàcà wprowadzenie do polskiego prawa procesowego cywilnego nowej
instytucji mediacji, mo˝na by te˝ nazwaç „bublem legislacyjnym”. Zastàpi∏a ona
funkcjonujàcà od 1 stycznia 1965 roku instytucj´ posiedzeƒ pojednawczych
w procesach o rozwód. Ustawodawca stworzy∏ alternatyw´ i dokona∏ wyboru polegajàcego na tym, ˝e wprowadzi∏ instytucj´ fakultatywnej mediacji w miejsce obligatoryjnego posiedzenia pojednawczego. Walorem tej zlikwidowanej instytucji
by∏a obligatoryjnoÊç, narzucana nie tylko s´dziom, ale równie˝ stronom. Moim
zdaniem – posiedzenie pojednawcze nale˝a∏o pozostawiç bez zmian.14 Wprowadzona na mocy nowej ustawy mediacja jest fakultatywna zarówno dla sàdu, jak
i dla ma∏˝onków. I to ju˝ przekreÊla stosowanie przepisów, które jà regulujà. Artyku∏ 436 §1 k.p.c. w nowej ustawie brzmi: „Je˝eli istniejà widoki na utrzymanie ma∏˝eƒstwa, sàd mo˝e skierowaç strony do mediacji”. Po pierwsze, ˝e sàd „mo˝e”,
a nie musi, a po drugie, powstaje pytanie, kiedy sàd ma okazj´ sprawdziç te
wspomniane w zacytowanym przepisie „widoki” na pojednanie, skoro po likwidacji posiedzenia pojednawczego – ma obowiàzek wyznaczyç rozpraw´ i zgodnie
z zasadami ekonomii procesowej ma przeprowadziç dowody, a wi´c np. wezwaç
Êwiadków podanych w pozwie? Wyobraêmy sobie rozpraw´ i oczekujàcych na nià
Êwiadków na korytarzu sàdowym. Co w takiej sytuacji ma zrobiç s´dzia? Zgodnie
z zacytowanym wy˝ej nowym przepisem §1 art. 436 k.p.c. przed skierowaniem
stron na mediacj´ powinien sprawdziç, czy istniejà „widoki” na utrzymanie ma∏˝eƒstwa. Jak ma to sprawdziç? Powinien porozmawiaç ze stronami, wypytaç je co
najmniej o przyczyny rozk∏adu po˝ycia, jak to czyni∏ sàd (lub powinien to czyniç)
dawniej na posiedzeniu pojednawczym. A teraz, kiedy ma to zrobiç? Chyba
na wyznaczonej rozprawie, nietypowej, bo zaczynajàcej si´ od wywiadu i sprawdzenia, czy istniejà mo˝liwoÊci skierowania na mediacj´ i wówczas rozprawa
w rzeczywistoÊci przemienia si´ w dawne posiedzenie pojednawcze. Nale˝y przypuszczaç, ˝e tak si´ nie stanie i sàd przystàpi do rozpoznania sprawy na wyznaczonej rozprawie. Mo˝na przewidzieç losy nowej instytucji mediacji. Skoro sàd
poprzednio „musia∏” prowadziç posiedzenie pojednawcze i na tym posiedzeniu
najcz´Êciej nawet nie pyta∏ ma∏˝onków, dlaczego majà zamiar si´ rozwieêç, to tym
bardziej teraz – jak mo˝na przypuszczaç – nie b´dzie poÊwi´ca∏ im wi´cej czasu,
skoro „mo˝e” to zrobiç, ale nie „musi”. Gdyby nawet s´dziowie chcieli ma∏˝onkom
poÊwi´ciç tyle czasu, aby sprawdziç czy warto by skierowaç ich na mediacj´, to
pi´trzy si´ nast´pna przeszkoda, tj. brak zgody na mediacj´ ze strony ma∏˝onków.
Zniech´cajàcym do mediacji czynnikiem sà równie˝ jej koszty przewidziane
13
14

„Rzeczpospolita” Nr 44 z 21 lutego 1995 r.; por. równie˝ W. Stojanowska: Od modelu rumuƒskiego…, op. cit.
Por. W. Stojanowska: Fakultatywna mediacja w procesie o rozwód wed∏ug znowelizowanego Kodeksu Post´powania Cywilnego, „Zeszyty Prawnicze” UKSW, Wydzia∏ Prawa i Administracji 2006, Nr 6.2, s. 33 n.
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w omawianej ustawie. WÊród rozwodzàcych si´ ma∏˝onków sà wszak˝e tacy, którym brakuje na chleb. Dlatego mo˝na przypuszczaç, ˝e nie skorzystajà oni z mediacji z przyczyn od nich niezale˝nych.15
Z powy˝szych rozwa˝aƒ wynika, ˝e mediacja wed∏ug omawianej noweli pozostanie instytucjà martwà, chocia˝ sama jej idea jest niezmiernie po˝yteczna. Je˝eli dodamy do tego fakt likwidacji posiedzenia pojednawczego, to musimy powiedzieç, ˝e omawiana ustawa nowelizujàca k.p.c. nie tylko nie poprawi sytuacji w zakresie ochrony rodziny, ale jà pogorszy.
W ramach wniosku de lege ferenda proponuj´ przywrócenie posiedzenia pojednawczego, na którym sàd mia∏by realnà mo˝liwoÊç zaproponowaç stronom skierowanie ich do mediacji, jak równie˝ wprowadzenie obligatoryjnoÊci takiego skierowania przez sàd oraz dostosowania si´ ma∏˝onków do tej decyzji sàdu, a ponadto
warto by∏oby – przynajmniej dla tych, których nie staç na op∏aty – wprowadziç bezp∏atnà mediacj´.
Alternatywnym wnioskiem mog∏oby byç wprowadzenie instytucji obowiàzkowego post´powania pojednawczego przed wniesieniem sprawy o rozwód jako
warunek sine qua non wszcz´cia post´powania rozwodowego. To rozwiàzanie zabezpiecza∏oby przed niewype∏nianiem przez niektórych s´dziów obowiàzku kierowania ma∏˝onków do mediacji, gdyby taki obowiàzek zosta∏ wprowadzony zgodnie z pierwszym wy˝ej przedstawionym wnioskiem. W sprawach, w których nie by∏oby szans na pojednanie ma∏˝onków, spotkanie z mediatorem mo˝na by wykorzystaç do wyciszenia konfliktu mi´dzy ma∏˝onkami na tyle, aby mogli oni zgodnie wspó∏dzia∏aç w sprawach dotyczàcych dziecka. By∏aby to te˝ dobra okazja
do wykorzystania mediacji w celu opracowania wspomnianego „planu wychowawczego rodziców”.
Warto równie˝ odpowiedzieç na pytanie, jak przedstawia si´ problem mediacji
w kanonicznym procesie ma∏˝eƒskim. Procesem najcz´Êciej wyst´pujàcym w sàdach koÊcielnych jest proces o stwierdzenie niewa˝noÊci ma∏˝eƒstwa. Na dalsze
pytanie, czy uj´ta w Kodeksie Prawa Kanonicznego procedura zwiàzana z orzekaniem o niewa˝noÊci ma∏˝eƒstwa stwarza mo˝liwoÊç pojednania ma∏˝onków, próbowa∏ odpowiedzieç Ks. dr Miros∏aw Kosek w referacie wyg∏oszonym na konferencji zorganizowanej przez Mi´dzywydzia∏owy Instytut Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego poÊwi´conej mediacji, która odby∏a si´ w dniach 21-22 listopada 2005 roku w Kamieniu Âlàskim ko∏o Opola. Mediacj´ w sprawach ma∏˝eƒskich
regulujà dwa przepisy zawarte w Kodeksie Prawa Kanonicznego, kanon 1676,
w którym zawarty jest obowiàzek, skierowany pod adresem s´dziego, prowadzenia mediacji „zanim przyjmie spraw´”, a wi´c przed wszcz´ciem post´powania,
„ilekroç dostrze˝e nadziej´ dobrego wyniku” tego przedsi´wzi´cia. Drugim przepisem, zbli˝onym w treÊci do wspomnianego wy˝ej kanonu 1676, jest kanon 1446
15

Tam˝e.
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pkt 2, który obowiàzek prowadzenia mediacji przesuwa w czasie stanowiàc, ˝e s´dzia powinien to czyniç „na poczàtku sprawy, a tak˝e w ka˝dym innym czasie, dostrzegajàc jakàkolwiek nadziej´ dobrego wyniku”. A wi´c bardziej podkreÊlona zosta∏a przez ustawodawc´ potrzeba dà˝enia do pojednania ma∏˝onków przez zalecenie korzystania z ka˝dej zauwa˝onej szansy. Analizujàc cytowane wy˝ej przepisy, warto przedstawiç poglàd Autora referatu Ks. dr M. Koska, który stwierdza, ˝e
ustawodawcy koÊcielnemu bardziej zale˝y na rozwiàzaniu ka˝dego innego problemu, ni˝ na pojednaniu ma∏˝onków, a powinno byç odwrotnie. Autor równie˝ podkreÊla, ˝e mediacja w kanonistyce jest obszarem, który nie cieszy si´ du˝ym zainteresowaniem, bowiem liczba publikacji na ten temat jest znikoma, a te dost´pne
pozycje nie majà charakteru odr´bnego studium. Autor dzieli si´ równie˝ swoim
odczuciem mówiàc, ˝e jest to zastanawiajàce przy uwzgl´dnieniu ci´˝aru gatunkowego problemu. Trafnie stwierdza, ˝e mediacja zmierzajàca do pojednania ma∏˝onków jest fundamentalnym wyzwaniem, przed którym staje prawodawstwo paƒstwowe i koÊcielne, a jej skutecznoÊç zale˝y nie tylko od dobrego prawa, ale równie˝,
a mo˝e nawet przede wszystkim, od rzeczywistego zaanga˝owania s´dziego
w proces pojednania stron. Trafna i istotna jest konkluzja tego˝ Autora, ˝e wzrastajàca liczba rozwodów orzekanych przez sàd i wniosków o stwierdzenie niewa˝noÊci ma∏˝eƒstwa wed∏ug Kodeksu Prawa Kanonicznego powinna sk∏aniaç do szerokiej wspó∏pracy w tej kwestii.
Pragn´ dodaç tu w∏asny poglàd, ˝e wspomniana wy˝ej wspó∏praca mo˝e byç
realizowana w przykoÊcielnych poradniach rodzinnych. To moje spostrze˝enie
opieram na podstawie w∏asnego doÊwiadczenia, nabytego w prowadzonej przeze
mnie poradni przy jednym z warszawskich koÊcio∏ów przez ponad 7 lat.
Dotychczasowe rozwa˝ania wskazujà, ˝e w zakresie mediacji, zarówno w polskim prawie rozwodowym, jak i kanonicznym, jest wiele do zrobienia.

4. G∏ówne czynniki przyspieszajàce post´powanie w sprawach
o rozwód a ochrona rodziny i dziecka
Jak powszechnie wiadomo – poÊpiech jest wrogiem jakoÊci. Szkodliwy poÊpiech w rozpoznawaniu spraw rozwodowych jest powodowany g∏ównie dwoma
przyczynami, wywodzàcymi si´ z dwu êróde∏: 1) ze strony ustawodawcy, który
przez nieprawid∏owo, bez przemyÊlenia, sformu∏owane przepisy – stwarza sprzyjajàce warunki dla sàdu do maksymalnego przyspieszenia procesu rozwodowego
oraz do wyzwalania oportunizmu u s´dziów orzekajàcych w pogoni za tzw. „numerkami”, nazywanych z pewnà dozà ironii i lekcewa˝enia – „fajkowiczami” (od „odfajkowywania” za∏atwionych w poÊpiechu spraw) oraz 2) ze strony samych s´dziów,
podatnych na te przepisy, które pozwalajà na takie przyspieszenie. Nazywam je
na u˝ytek dyskusji „przyspieszaczami” lub „dopalaczami”. Sprawiedliwie oceniajàc
te wymienione wy˝ej przyczyny, stwierdziç nale˝y, ˝e ta druga przyczyna ma wi´k-
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sze znaczenie w zwi´kszaniu szybkoÊci post´powania w sprawach o rozwód.
Pierwszà przyczyn´ mo˝na nawet ca∏kowicie zlikwidowaç przez rozsàdnà nowelizacj´, natomiast ta druga jest uwarunkowana nie tylko oportunizmem s´dziów, ale
od wielu lat utrzymywanà – mimo krytyki – statystykà sàdowà w cz´Êci dotyczàcej
szybkoÊci post´powania. Wobec spraw o rozwód stosuje si´ te same kryteria
w ocenie tzw. „spraw starych”, chocia˝ sprawy rozwodowe – ze wzgl´du na ich
charakter – stajà si´ „sprawami starymi” zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, np.
w razie zawieszenia post´powania w trybie art. 440 k.p.c. i niepodj´cia na nowo post´powania ze wzgl´du na brak wniosku oraz oczekiwanie, aby po up∏ywie roku
umorzyç takie niepodj´te post´powanie. Jest to „dobry objaw”, bo Êwiadczy o skutecznoÊci zawieszenia post´powania, dajàc ma∏˝onkom czas do namys∏u (tempus
deliberandi) i rezygnacji z rozwodu. Nale˝y uznaç to jako jeden z lepszych Êrodków ochrony rodziny, który nie jest stosowany z podanych wy˝ej wzgl´dów. Wy∏àczenie spraw rozwodowych ze statystyki sàdowej oznacza∏oby w ostatecznym rozrachunku zmniejszenie liczby rozwodów. Zdziwienie budzi – przez wiele lat trwajàcy – upór czy brak zrozumienia celowoÊci i pilnej potrzeby takiej zmiany. Ten, od lat
trwajàcy stan, mo˝e Êwiadczyç o tym, ˝e deklaracje na temat ochrony rodziny
i dziecka sà pustymi sloganami.
W obowiàzujàcym prawie rozwodowym materialnym i procesowym sà instytucje, których funkcjonowanie zgodnie z treÊcià przepisów wywo∏ujà negatywne
skutki w postaci stwarzania sprzyjajàcych warunków do przyspieszenia post´powania. Stanowià one „pokus´” dla s´dziego – oportunisty. Negatywnà rol´ mo˝e
spe∏niaç równie˝ decyzja ustawodawcy o likwidacji jakiejÊ instytucji lub êle przeprowadzona nowelizacja, co ju˝ wczeÊniej by∏o omawiane. Takà sytuacj´ wywo∏a∏a likwidacja obligatoryjnego posiedzenia pojednawczego i nowelizacja przepisu art. 436 k.p.c. wprowadzajàcego w to miejsce nowà instytucj´ mediacji z omówionymi wy˝ej mankamentami. Ta zmiana przepisów k.p.c. stanowi jeden z g∏ównych czynników przyspieszajàcych post´powanie rozwodowe, bo – ze wzgl´dów
wy˝ej podanych – sàd przyst´puje od razu do prowadzenia post´powania dowodowego, które najcz´Êciej ma dzia∏anie dra˝niàce, zaostrzajàce konflikt, a tym
samym zmniejszajàce szanse na pojednanie ma∏˝onków. RzadkoÊç stosowania
przepisu art. 440 k.p.c. o zawieszeniu post´powania, o czym wspomniano wy˝ej,
pot´guje jeszcze bardziej niekorzystne warunki do podejmowania prób pojednania ma∏˝onków.
Drugim czynnikiem przyspieszajàcym post´powanie w sprawach o rozwód
(„dopalaczem”) jest niew∏aÊciwe, oportunistyczne, wykorzystywanie przez sàd
przepisu art. 57 §2 k.r.o., który zwalnia z obowiàzku ustalania winy rozk∏adu po˝ycia na zgodny wniosek obydwu ma∏˝onków. Po pierwsze, ten wniosek jest sk∏adany doÊç cz´sto za namowà s´dziego, który zach´ca, podkreÊlajàc walor bezkonfliktowoÊci i szybkoÊci post´powania bez pouczenia o skutkach takiego rozstrzygni´cia w zakresie obowiàzku alimentacyjnego mi´dzy ma∏˝onkami. W takim przy-
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padku sàd ra˝àco ogranicza do minimum post´powanie dowodowe, np. do przes∏uchania jednego Êwiadka, który wprawdzie niczego do sprawy nie wnosi, ale nast´puje w ten sposób dostosowanie si´ do treÊci art. 442 k.p.c. Przepis ten przewiduje obowiàzek sàdu prowadzenia post´powania dowodowego, jeÊli rozwodzàcy
si´ ma∏˝onkowie majà ma∏oletnie dzieci, a jeÊli nie majà, to sàd ogranicza si´
do przes∏uchania stron.
Preferowanie rozwodu bez orzekania o winie nie ogranicza si´ tylko do wspomnianego wy˝ej namawiania stron przez sàd do z∏o˝enia wniosku z ˝àdaniem takiego rozstrzygni´cia, w celu jak najszybszego zakoƒczenia procesu – czyli
do sfery praktyki sàdowej. Okazuje si´, ˝e „z pomocà” w realizacji zwi´kszenia
szybkoÊci post´powania rozwodowego wyszed∏ ustawodawca, który w art. 79
ust. 3 lit. b ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sadowych w sprawach
cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398), zmienionej ustawà z dnia 14 grudnia 2006
roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 123), przewidzia∏ „premi´” w postaci zwrotu po∏owy uiszczonej op∏aty od pozwu o rozwód po uprawomocnieniu si´ wyroku w razie orzeczenia rozwodu na zgodny wniosek stron bez ustalania winy. W komentarzu do tej ustawy wspomniano, ˝e taki sposób orzekania rozwodu „ogranicza
czynnoÊci sàdu”16. To oznacza, ˝e proces rozwodowy traktuje si´ jak zwyk∏à
„us∏ug´”, która – je˝eli jest bardziej pracoch∏onna kosztuje wi´cej, a w wersji
uproszczonej jest taƒsza. Klient oczywiÊcie przewa˝nie wybiera taƒszà, nie b´dàc Êwiadomy konsekwencji tej ekonomicznie bardziej atrakcyjnej „oferty”. Mo˝e okazaç si´, ˝e konsekwencje b´dà póêniej nie tylko ekonomicznie nieatrakcyjne, ale wr´cz tragicznie niekorzystne. Przyk∏adowo, ci´˝ko pracujàca kobieta
z kilkorgiem dzieci chce rozwieêç si´ ze zn´cajàcym si´ nad rodzinà m´˝em alkoholikiem. Udowodnienie jego winy jest Êmiesznie ∏atwe, ale kobieta, zach´cona przez s´dziego wizjà szybkiego „niekonfliktowego” procesu i zwrotem po∏owy
uiszczonej op∏aty od pozwu, godzi si´ na rozwód bez ustalania winy. Po rozwodzie by∏y mà˝ ulega wypadkowi (wpada nietrzeêwy pod p´dzàcy pociàg, tracàc
ca∏kowicie zdolnoÊç do pracy). Kobieta, jako w pierwszej kolejnoÊci zobowiàzana do alimentacji, jest obcià˝ona alimentami wobec by∏ego m´˝a (art. 60 §1 k.r.o.
w zwiàzku z art. 130 k.r.o.).
Do tych niekorzystnych skutków ekonomicznych omawianego „przyspieszonego trybu” orzekania rozwodu bez ustalania winy nale˝y dodaç wspomniane wy˝ej
ograniczenie post´powania dowodowego w tych sprawach, co przyczynia si´
do b∏´dnych rozstrzygni´ç w zakresie w∏adzy rodzicielskiej, a wi´c naruszenia dobra dziecka. Nasuwa si´ refleksja, ˝e autorzy projektu omawianego wy˝ej art. 79
ustawy o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych nie myÊleli chyba o dobru
dziecka. Dezintegracja wiedzy w zakresie nauk prawnych – jak si´ okazuje – jest
szkodliwa.
16

Por. A. Górski, L. Walentynowicz: Koszty sàdowe w sprawach cywilnych, Ustawa i orzekanie – komentarz
praktyczny, Wyd. Biblioteka Sàdowa – Oficyna, Warszawa 2007, s. 101.
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Rozwód a ochrona rodziny i dziecka...

Trzecim czynnikiem przyspieszajàcym post´powanie w sprawach o rozwód
ma∏˝onków majàcych ma∏oletnie dzieci, jest od dawna przeze mnie krytykowana,
na podstawie wyników badaƒ, instytucja pozostawienia pe∏nej w∏adzy rodzicielskiej
nad wspólnymi ma∏oletnimi dzieçmi rozwodzàcych si´ ma∏˝onków (art. 58 §1
k.r.o.). Najkrócej okreÊlajàc t´ instytucj´, mo˝na powiedzieç, ˝e przes∏ankà do jej
zastosowania jest harmonijne wspó∏dzia∏anie rodziców w sprawach dotyczàcych
dziecka. Taka harmonijnoÊç zdarza si´ rzadko, gdy˝ z regu∏y rozwód oznacza wzajemnà wrogoÊç rodziców wobec siebie, w mniejszym lub wi´kszym stopniu, a paradoksem sà coraz cz´Êciej zdarzajàce si´ rozstrzygni´cia o w∏adzy rodzicielskiej,
pozostawiajàce pe∏nà w∏adz´ rodzicielskà obojgu rodzicom.17 To Êwiadczy o tym,
˝e sà to przewa˝nie b∏´dne rozstrzygni´cia, a b∏´dy te zaczynajà byç widoczne najcz´Êciej po prawomocnoÊci wyroku rozwodowego. NieÊwiadomi treÊci tego rozstrzygni´cia rodzice, których konflikt nadal trwa, wnoszà do sàdu rodzinnego spraw´ o zmian´ wyroku rozwodowego w cz´Êci dotyczàcej w∏adzy rodzicielskiej.
O tym nieformalnym „podziale jurysdykcji” mi´dzy Sàdem Okr´gowym i sàdem rodzinnym i o negatywnych skutkach tego zjawiska ju˝ wczeÊniej wspomniano. Brakuje miejsca na szczegó∏owe rozwa˝ania na temat tej instytucji, które – jak przypuszczam – nie pozostawi∏yby cienia wàtpliwoÊci, ˝e jest to rozwiàzanie legislacyjne naruszajàce zasad´ ochrony dobra dziecka. Przyspieszenie procesu nast´puje
z tego powodu, ˝e pozwala ono sàdom na ograniczenie post´powania dowodowego w cz´Êci dotyczàcej sposobu sprawowania w∏adzy rodzicielskiej przez rodziców
po rozwodzie. Wszystkie pozosta∏e sposoby (warianty) rozstrzygni´cia w tym zakresie wymagajà dok∏adnych ustaleƒ okolicznoÊci niezb´dnych do prawid∏owej
oceny sytuacji dziecka, a to wymaga czasu. A wi´c nie dobro dziecka tu decyduje, ale „pozytywna” cecha tej instytucji pozwalajàca na szybki proces.
Powy˝sze rozwa˝ania, dotyczàce krytycznych uwag pod adresem sàdu rozwodowego, mogà wzbudziç nienajlepsze wra˝enie u s´dziów, których ta krytyka nie
dotyczy. Chcia∏am zaznaczyç, ˝e wi´kszoÊç s´dziów – jak nale˝y przypuszczaç
– w∏aÊciwie stosuje przepisy prawa rozwodowego (nawet te niedoskona∏e), zgodnie z zasadà ochrony rodziny i dziecka. Takich s´dziów oburza styl pracy ich kolegów, do których mo˝na odnieÊç te krytyczne uwagi zawarte w niniejszym referacie.
Z wieloma spoÊród nich dyskutowa∏am na ten temat.

5. Zakoƒczenie
Je˝eli po∏àczy si´ te trzy omówione wy˝ej czynniki (êle przeprowadzona nowelizacja art. 436 k.p.c. i niew∏aÊciwe stosowanie obowiàzujàcych przepisów art. 57
§2 i 58 §1 k.r.o.), to sprawa o rozwód np. ma∏˝eƒstwa z kilkunastoletnim sta˝em i kil17

Por. W. Stojanowska: Dowód z opinii Rodzinnego OÊrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego…, op. cit.,
s. 47 i n.
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korgiem ma∏oletnich dzieci, mo˝e byç za∏atwiona b∏yskawicznie. Dopowiadanie jakiegoÊ komentarza w tym miejscu jest zb´dne, a powo∏ywanie si´ na konstytucyjnà zasad´ ochrony dobra rodziny i dziecka by∏oby niestosowne, gdy˝ jest ona
w sposób oczywisty naruszana.
Formu∏owanie wniosków koƒcowych nie jest potrzebne, gdy˝ stanowi∏yby one
zb´dne powtórzenie. Powy˝sze wywody wskazujà wyraênie, ˝e zarówno ustawodawca, jak i sàdy orzekajàce majà wiele zadaƒ do wykonania. Zaznaczyç nale˝y,
˝e obecnie nie ma pilnej potrzeby dokonywania korektury prawa rozwodowego,
poza instytucjà mediacji i w∏adzy rodzicielskiej rozwiedzionych rodziców.
Nawiàzujàc do bardzo wa˝nego stwierdzenia – niestety przybierajàcego postaç
sloganu – ˝e rodzina jest podstawowà komórkà spo∏ecznà, nale˝a∏oby dodaç „i delikatnà”, która wymaga rzeczywistej ochrony, przede wszystkim przed „wstrzàsowym” ustawodawstwem i zapewnienia wnikliwoÊci przy rozpoznawaniu jej spraw
przez sàd.
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Uwagi do projektu Prawa nieletnich
Generalna ocena Prawa nieletnich jest trudna i wr´cz niemo˝liwa. Niewàtpliwie
ma ono na celu uproszczenie post´powania w sprawach nieletnich i trzeba to przyznaç, ˝e projekt realizuje doÊç konsekwentnie to zamierzenie. Z tego te˝ punktu widzenia – nie wdajàc si´ w szczegó∏y – projekt zas∏uguje wi´c na aprobat´. Stanowi twórcze rozwini´cie koncepcji Kodeksu nieletnich z 2005 r. I to jest zarazem jego pierwsza i zasadnicza wada. Ju˝ pierwowzór razi∏:
a) karnistycznym uj´ciem problematyki nieletnich,
b) zachwianiem równowagi pomi´dzy przepisami proceduralnymi a materialnymi,
c) dysharmonià pomi´dzy strategià post´powania, ukierunkowanà na proces wychowawczy, a ÊciÊle karnistycznymi Êrodkami i metodami oddzia∏ywania na nieletnich,
d) brakiem koncepcji na przebudow´ post´powania wykonawczego, zapewniajàcego szybkie i efektywne wykonywanie orzeczeƒ, w szczególnoÊci polegajàcych na umieszczeniu nieletnich w odpowiednich placówkach wychowawczych, leczniczych i resocjalizacyjnych,
e) brakiem koordynacji dzia∏aƒ z resortami edukacji, pomocy spo∏ecznej, zdrowia
i spraw wewn´trznych,
f) b∏´dnym za∏o˝eniem, ˝e swoistà pi´tà achillesowà obecnie obowiàzujàcej ustawy jest nieuzasadniony dualizm post´powania na post´powania wychowawcze
i poprawcze.
g) forsowaniem potrzeby zapewnienia zupe∏nego aktu prawnego, regulujàcego
ca∏oÊç problematyki post´powania z nieletnimi, traktujàc odes∏ania do innych
aktów prawnych jako „z∏o konieczne”, a nie jako przejaw zwyczajnej techniki
prawotwórczej przez co – de facto – odr´bnoÊci post´powania z nieletnimi
ginà w gàszczu przepisów recypowanych wprost z Kodeksu post´powania
karnego.
Niestety, w odniesieniu do projektowanego Prawa nieletnich wszystkie powy˝sze zarzuty majà w pe∏ni zastosowanie.
Kodyfikacji ciàg dalszy
Mimo, ˝e twórcy projektu odeszli od uprzedniej kodeksowej nazwy aktu prawnego, to w dalszym ciàgu mamy do czynienia ze „skodyfikowanà” postacià projektu, którego celem jest „kompleksowa regulacja obj´tej nià problematyki”. Su-
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geruje to, ˝e procedura i metodologia post´powania z nieletnimi nie powinna mieç
ani charakteru cywilnego, ani karnego. Tymczasem przedmiotowe post´powanie
uregulowano na wzór post´powania karnego. JeÊli wi´c zamys∏em by∏o zrównanie zasad odpowiedzialnoÊci nieletnich z odpowiedzialnoÊcià doros∏ych, to zamierzenie to mo˝na osiàgnàç w prostszy sposób, a mianowicie poprzez zamieszczenie w Kodeksie post´powania karnego rozdzia∏u poÊwi´conego post´powaniu
w sprawach nieletnich. W ten sposób unika si´ niepotrzebnych powtórzeƒ z karnej procedury, ale co najwa˝niejsze, mo˝liwym wówczas stanie si´ wyartyku∏owanie rzeczywistych odr´bnoÊci post´powania w sprawach nieletnich, którzy dopuÊcili si´ czynu karalnego.
Dualizm post´powania
Kolejnym b∏´dnym za∏o˝eniem projektu jest lansowana potrzeba odejÊcia
od dualizmu post´powania w sprawach nieletnich. Ów dualizm by∏ zawsze i zawsze b´dzie. Wynika to po pierwsze z tego, ˝e podstawà ingerencji sàdu dla nieletnich sà dwie samoistne przes∏anki:
a) pope∏nienie przez nieletniego czynu karalnego (zabronionego),
b) demoralizacja nieletniego, przejawiajàca si´ innym ni˝ pope∏nienie czynu karalnego nagannym zachowaniem (np. zaniedbywanie obowiàzku szkolnego).
Dwie powy˝sze odr´bne przes∏anki wszcz´cia post´powania zawsze b´dà
skutkowaç potrzebà odr´bnego podejÊcia do problematyki post´powania w sprawach nieletnich, a przecie˝ nie sà one jedyne. Potrzeba indywidualizacji, nie tylko
zasad „odpowiedzialnoÊci”, ale i regu∏ post´powania, wynika ze zró˝nicowania
nieletnich co do wieku, stopnia demoralizacji, ci´˝aru gatunkowego czynu zabronionego, warunków w jakich sà wychowywani, postaw rodzicielskich wobec demoralizacji dziecka itd. Zawsze wi´c b´dzie istnia∏ dualizm spraw na sprawy opiekuƒczo – wychowawcze oraz resocjalizacyjno-poprawcze. O ile zatem procedura
zbli˝ona do post´powania karnego mo˝e mieç uzasadnienie do tej ostatniej grupy post´powaƒ, o tyle w odniesieniu do spraw opiekuƒczo-wychowawczych, nie
znajduje najmniejszego uzasadnienia! Wydaje si´, ˝e projektodawcom doskonale znane sà te problemy, a jednak zdecydowano si´ na ich „skrycie” pod pozorem
odejÊcia od dualizmu procesowego. W projekcie jest on „ukryty” na gruncie formy czynnoÊci procesowych: rozprawa – posiedzenie i nie ma w tym nic z∏ego.
Problem jest bowiem g∏´bszy i nie odnosi si´ tylko do formy. Otó˝ ca∏e post´powanie wyjaÊniajàce i post´powanie przed sàdem zosta∏o uregulowane w odniesieniu do demoralizacji polegajàcej na pope∏nieniu przez nieletniego czynu zabronionego i to w dodatku o powa˝nym „ci´˝arze” gatunkowym. Co do pozosta∏ych
przejawów demoralizacji przepisy sà zdawkowe i odsy∏ajà do „karnych” przepisów (art. 147 § 1).
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Aby unaoczniç postawiony powy˝ej problem, mo˝na pos∏u˝yç si´ danymi
z uzasadnienia projektu. W 2006 r. rozpoznano ogó∏em 60 000 spraw nieletnich
z tego „tylko” 1500 w post´powaniu poprawczym. W uzasadnieniu projektu nie
odnajdujemy odpowiedzi na pytanie, w ilu sprawach orzeczono kar´ w rozumieniu
Kodeksu karnego. Opierajàc si´ zatem na doÊwiadczeniach praktyki, nale˝y stwierdziç, ˝e kara jest czymÊ zupe∏nie wyjàtkowym. Mo˝na nawet zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e w skali kraju, na przestrzeni roku, sà to jednostkowe wypadki. Wynikajà
z tego zasadniczo dwa wnioski.
Po pierwsze, konstrukcja redakcyjna projektu odnosi si´ do znikomego odsetka ogó∏u spraw nieletnich. Zasadà jest posiedzenie sàdu „adresowane” do 58 500
spraw nieletnich. Tymczasem w odniesieniu do tych spraw mamy faktycznà deregulacj´, czyli z zasady czyni si´ wyjàtek i odwrotnie. Przy takim roz∏o˝eniu akcentów projekt nie jest w stanie zapobiec sygnalizowanemu przez twórców projektów
wzrostowi „przest´pczoÊci” nieletnich, w tym „drastycznych, szczególnie bulwersujàcych opini´ publicznà i naruszajàcych poczucie bezpieczeƒstwa obywateli”.
Jest tak dlatego, ˝e na 60 000 spraw w 58 500 spraw projektodawcy nie proponujà – poza faktycznym uproszczeniem post´powania – niczego nowego. Wprawdzie
przeciwko zaprezentowanej tezie mo˝na przeciwstawiç treÊç art. 21 i 22, których intencjà jest zaostrzenie reakcji sàdu na znaczny stopieƒ demoralizacji starszych nieletnich, proponujàc ∏àczne orzeczenie zak∏adu poprawczego i kary pozbawienia
wolnoÊci, albo kar´ lub warunkowe umorzenie post´powania, mo˝na mieç jednak
wàtpliwoÊç co do zakresu ich praktycznego zastosowania, skoro w art. 29 § 2 pozostawiono mo˝liwoÊç umorzenia post´powania ze wzgl´du na Êrodki orzeczone
w innej sprawie. Przepis ten jest dzisiaj niewàtpliwie nadu˝ywany1 i nie ma ˝adnych
przes∏anek uzasadniajàcych stanowisko, ˝e pod rzàdami nowych przepisów b´dzie inaczej. S´dziowie rodzinni w Polsce majà bowiem zakorzenionà w ÊwiadomoÊci niech´ç do karania nieletnich, gdy˝ ca∏e post´powanie nie jest wynikiem reakcji na pope∏niony czyn zabroniony, a jedynie pozostaje w zwiàzku z jego pope∏nieniem. Majàc wi´c do wyboru orzeczenie kary, warunkowego umorzenia post´powania albo umorzenia post´powania, kara b´dzie stosowana w ostatniej – zupe∏nie wyjàtkowej – kolejnoÊci. Rozwa˝ania zatem, czy projekt jest represyjny, czy te˝
nie, tak naprawd´ mijajà si´ z celem, gdy˝ nie Êwiadczy o tym ta, czy inna projektowana instytucja, ale praktyka s´dziowska oraz kszta∏tujàca jà ugruntowana ju˝
– czysto „wychowawcza” – metodologia post´powania w sprawach nieletnich. Projekt nie daje tak˝e ˝adnych podstaw do przyj´cia, ˝e w tym zakresie praktyk´ mo˝e zmieniç Prawo nieletnich. Do tego by∏oby niezb´dne przewartoÊciowanie ogólnych zasad rzàdzàcych post´powaniem, a w tym zakresie nie istniejà ˝adne zmiany w stosunku do dzisiejszych rozwiàzaƒ, które uzasadnia∏yby w istocie karne post´powanie w stosunku do nieletnich.
1

Nie znaczy to jednak kwestionowania jego zasadnoÊci.
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Wychowywaç czy karaç
W dalszym ciàgu naczelnà dyrektywà post´powania pozostaje dobro nieletniego i chocia˝ trudno z nià polemizowaç, to nale˝y dostrzec, ˝e wynikajà z niej daleko idàce konsekwencje w zakresie merytorycznego kszta∏tu ca∏ego aktu prawnego. Tymczasem w projekcie mamy do czynienia z ewidentnym rozwarstwieniem
pomi´dzy strategià post´powania, a przyj´tymi metodami oddzia∏ywania na nieletnich. Wewn´trznie sprzeczne jest zestawienie „dobra nieletniego” z karnà represjà.
Dobitnym tego przyk∏adem sà Êrodki zapobiegawcze oraz mo˝liwoÊç zastosowania Êrodka leczniczego, prawie dos∏ownie przeniesione z ustawodawstwa karnego,
je˝eli chodzi o Êrodki zapobiegawcze, bàdê ewoluujàce w kierunku Êrodków zabezpieczajàcych – w odniesieniu do zak∏adów leczniczych. W jednym i w drugim
przypadku jest to ewidentnie sprzeczne z naczelnà dyrektywà dobra nieletniego,
którà „uchyla” albo wzglàd na potrzeb´ zabezpieczenia prawid∏owego toku post´powania, albo interes spo∏eczny. To w∏aÊnie interes spo∏eczny decyduje o tym, ˝e
bezzasadnie w art. 17 ogranicza si´ mo˝liwoÊç umieszczenia nieletniego w szpitalu psychiatrycznym jedynie do sytuacji, gdy pope∏ni czyn zagro˝ony karà pozbawienia wolnoÊci. Tymczasem wzglàd na dobro nieletniego nakazuje korzystanie
z omawianej mo˝liwoÊci wobec wszystkich nieletnich, wykazujàcych jakiekolwiek
przejawy demoralizacji, szczególnie, jeÊli sà one uwarunkowaniem stanem zdrowia
umys∏owego i psychicznego nieletniego.
W istocie sprzecznoÊç ta ujawnia „odwieczny” dylemat, czy nieletnich wychowywaç, czy karaç. Ustawodawca w tym zakresie ma w zasadzie wolny wybór, gdy˝ regu∏y mi´dzynarodowe nie ograniczajà go w tym zakresie2. Problem jednak w tym,
aby przyj´te rozwiàzanie by∏o odpowiednio uzasadnione oraz spójne systemowo.
Dalszych przyk∏adów rozbie˝noÊci pomi´dzy strategià podejÊcia do nieletnich
a Êrodkami oddzia∏ywania na nich, sà przepisy art. 11 oraz art. 25 § 3 i 4, z gruntu zaczerpni´te z ustawodawstwa karnego. Na podstawie pierwszego przepisu sàd, niektóre ze Êrodków wychowawczych, w tym skierowanie do odpowiedniego oÊrodka
wychowawczego, terapeutycznego, szkoleniowego, ma orzekaç w miesiàcach i latach. Ewidentnie jest to sprzeczne z dobrem nieletniego, gdy˝ wskazanego powy˝ej
procesu nie da si´ z góry przewidzieç. Zarówno kwarta∏ za wczeÊnie, jak i za póêno,
gdy nieletni opuszcza oÊrodek, jest to nie do pogodzenia z jego dobrem. Wprawdzie
w post´powaniu wykonawczym nie jest wy∏àczona modyfikacja treÊci orzeczenia, to
jednak problem pozostaje, gdy˝ – wbrew zapewnieniom projektodawców i naczelnym zasadom post´powania z nieletnimi – mamy oczywisty przyk∏ad dostosowania
2

Regu∏a 17.1c regu∏ pekiƒskich „Wzorcowe regu∏y minimum Narodów Zjednoczonych dotyczàce wymiaru sprawiedliwoÊci wobec nieletnich z 1985 r. – w sprawach nieletnich pozbawienia wolnoÊci osobistej
nie nale˝y orzekaç, chyba ˝e nieletni jest uznany winnym powa˝nego czynu po∏àczonego z u˝yciem
przemocy wobec innej osoby albo w zwiàzku z uporczywym pope∏nianiem innych powa˝nych przest´pstw, tylko wówczas, gdy nie dysponuje si´ mo˝liwoÊcià innego odpowiedniego oddzia∏ywania.
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zastosowanego Êrodka do wagi, ci´˝aru gatunkowego pope∏nionego przez nieletniego czynu zabronionego. Poza tym orzekanie Êrodka w miesiàcach i latach w naturalny sposób – przez analogi´ – rodzi potrzeb´ ∏àczenia Êrodków wychowawczych, czyli stosowania ∏àcznego Êrodka wychowawczego. Mamy wi´c kolejnà sprzecznoÊç,
gdy˝ albo na podstawie art. 29 § 2 sàd nie wszczyna post´powania, wzgl´dnie umarza, ze wzgl´du na orzeczone wczeÊniej Êrodki, albo – na zasadzie reakcji na wszystkie czyny, oceniane w odr´bnych post´powaniach – dokonuje ich oceny i klasyfikacji, by nast´pnie orzec „kar´” ∏àcznà. Tego nie da si´ pogodziç z regu∏ami post´powania z nieletnimi, tak d∏ugo, jak projektodawcy b´dà od˝egnywaç si´ od proporcjonalnoÊci reakcji do wagi przewinienia. W przeciwnym razie zawsze – i to zasadny
– b´dzie zarzut o niespójnoÊci systemowej i metodologicznej.
Domniemanie niezdemoralizowania
Drugi z przywo∏anych powy˝ej przepisów przewiduje domniemanie niezdemoralizowania nieletniego na wzór domniemania niewinnoÊci oraz zasad´ in dubio
pro reo. We wszystkich przypadkach, kiedy w gr´ nie wchodzi pope∏nienie przez
nieletniego czynu karalnego, mocno wàtpliwe jest recypowanie wprost, bez wyjàtków, owych zasad na grunt post´powania w sprawach nieletnich. Co one bowiem
oznaczajà w praktyce? Brak mo˝liwoÊci przeciwdzia∏ania wszelkim symptomom
zagro˝enia demoralizacji nieletnich. OczywiÊcie, ˝e w tym zakresie mo˝na przeciwdzia∏aç Êrodkami i metodami opiekuƒczymi na podstawie Kodeksu rodzinnego
i opiekuƒczego, ale pami´tajmy jednak, ˝e Êrodki przewidziane w tym kodeksie sà
ukierunkowane wy∏àcznie na rodziców. Mo˝na mieç wi´c wàtpliwoÊç, czy brak reakcji wobec samego nieletniego, mo˝e zawsze odnieÊç po˝àdany skutek.
W praktyce zasady post´powania karnego uniemo˝liwiaç b´dà wszelkiego rodzaju czynnoÊci prewencyjno–kontrolne sàdu wobec nieletnich zagro˝onych demoralizacjà np. wobec nieletniego, który utrzymuje kontakty z innymi dzieçmi, w stosunku do których rodzice majà powa˝ne zastrze˝enia, którzy mogà wywieraç – choç
jeszcze nie – negatywny wp∏yw na dziecko. Owe czynnoÊci prewencyjno–kontrolne
pozwalajà w praktyce np. poprzez nadzór kuratora, b´dàcy reakcjà na niepokojàce
zawiadomienia, choç nieudowodnione nieletniemu, ustaliç, czy i w jakim stopniu
owe zawiadomienia i sygna∏y sà uzasadnione, a wi´c stwierdziç rodzaj i stopieƒ demoralizacji nieletniego. Tymczasem wszelkie niepokojàce zawiadomienia, np. podejrzenia rodziców, wy∏àczajà reakcj´ sàdu, gdy˝ nawet podejrzenia rodziców, oparte na trosce o dziecko, nie sà w stanie uchyliç domniemania niezdemoralizowania
nieletniego. Czy zatem poÊrednio nie wkracza si´ w sfer´ w∏adzy rodzicielskiej, która powinna uprawniaç rodziców do zwrócenia si´ do sàdu o pomoc, czy wr´cz ingerencj´ w proces wychowawczy (wcale nierzadkie przypadki). Projektodawcy zupe∏nie nie dostrzegajà korzyÊci, jakie wynikajà ze wspó∏dzia∏ania sàdu z rodzicami
z pe∏nym poszanowaniem w∏adzy rodzicielskiej rodziców.
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Ârodki wychowawcze
Zasadniczo rzecz bioràc, Êrodki przewidziane w projekcie sà to˝same z obecnie obowiàzujàcymi na gruncie u.p.n. Jak zatem przy tych samych Êrodkach w odniesieniu do 58 500 spraw skutecznie przeciwdzia∏aç post´pujàcej demoralizacji
nieletnich, która na dodatek – jak mo˝na sàdziç – sta∏a si´ podstawà zmian prawodawczych?
Analiza przepisów projektu prowadzi do wniosku, ˝e ich twórcy du˝o uwagi skupili na funkcji gwarancyjnej Prawa nieletnich. Nie b´dzie chyba przesady w stwierdzeniu, ˝e jednym ze sposobów praktycznego jej zagwarantowania jest przewidzenie jasnego i pe∏nego katalogu Êrodków wychowawczych. Tymczasem w odniesieniu do mo˝liwoÊci skierowania nieletniego do odpowiedniej placówki, czy oÊrodka,
projekt nie daje nam ˝adnych wskazówek odnoÊnie ich rodzaju (art. 9 pkt 7). Jest
to niewàtpliwie sprzeczne z przywo∏anà i dostrzegalnà przez projektodawców funkcjà gwarancyjnà Prawa nieletnich.
Wed∏ug za∏o˝eƒ, „Brak okreÊlenia dok∏adnej nazwy oÊrodka, instytucji czy placówki ma przede wszystkim uwzgl´dniaç doÊwiadczenia praktyczne wynikajàce ze
stosowania u.p.n., w którym szczegó∏owe okreÊlenie rodzaju placówek zaw´˝a∏o
mo˝liwoÊci wykonywania orzeczenia wzgl´dem nieletniego”. Mo˝na powiedzieç,
a czy mo˝e byç inaczej?
Katalog Êrodków wychowawczych jest przecie˝ niczym innym, jak zamkni´tà listà Êrodków oddzia∏ywania wychowawczego na nieletnich. Nie mo˝na robiç tajemnicy z tego, jakimi Êrodkami w swoim „arsenale” dysponuje sàd. Przy zg∏oszonej
propozycji sàd przyk∏adowo, mo˝e – stosujàc j´zyk ustawy, a wi´c ze wszech miar
prawid∏owy – zakoƒczyç post´powanie rozpoznawcze ogólnym orzeczeniem: kieruje nieletniego do placówki o charakterze wychowawczym. W praktyce oznacza
to, ˝e ani sàd, ani strony post´powania, nie b´dà wiedzia∏y do jakiego typu placówki trafi nieletni.
Na podstawie art. 206 § 1 sàd, kierujàc do wykonania orzeczenie, jego odpis
przeÊle do odpowiedniej jednostki kierujàcej, umiejscowionej poza sàdowymi
strukturami, której zadaniem b´dzie analiza „co sàd mia∏ na myÊli”, czy placówk´
resocjalizacyjnà, opiekuƒczo-wychowawczà, a mo˝e socjoterapeutycznà. Zatem
de facto post´powanie wykonawcze, w poczàtkowym stadium, przemieni si´
w kontynuacj´ procesu rozpoznawczego. Czy ma to coÊ wspólnego z gwarancyjnà funkcjà Prawa nieletnich?
Istotnie z wyczerpujàcego wskazania Êrodków wychowawczych wynikajà pewne praktyczne komplikacje prawodawcze zwiàzane z nazewnictwem placówek.
PodkreÊlenia jednak wymaga, ˝e za ten stan rzeczy w ˝adnym wypadku nie jest
„odpowiedzialny” obecny u.p.n. Wspomniane rozbie˝noÊci terminologiczne wynikajà ze specyfiki post´powania z nieletnimi, którego skutecznoÊç jest uwarunkowa-
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na od jakoÊci wspó∏dzia∏ania resortów sprawiedliwoÊci, edukacji, polityki spo∏ecznej. Nie zawsze zmiany przepisów w obr´bie jednego resortu pociàga∏y za sobà
zmiany przepisów w innym resorcie, czego efektem by∏y rozbie˝noÊci terminologiczne, które w praktyce uniemo˝liwia∏y wykonywanie orzeczeƒ. Dotychczasowy
brak wystarczajàcej mi´dzyresortowej koordynacji w ˝adnym wypadku nie powinien jednak podwa˝aç gwarancyjnej funkcji Prawa nieletnich. Przeciwnie, powinien
byç impulsem pod przysz∏e zmiany, aby decydujàc si´ na zmian´ prawa o post´powaniu z nieletnimi, ustrzec si´ przed negatywnymi konsekwencjami mi´dzyresortowego charakteru post´powania z nieletnimi. Trzeba sobie bowiem zdawaç
spraw´ z tego, ˝e w Êlad za mi´dzyresortowym charakterem podà˝ajà nie zawsze
zbie˝ne cele i interesy poszczególnych resortów. Mówiàc wprost skutecznoÊç
dzia∏aƒ podejmowanych przez ministerstwo sprawiedliwoÊci jest uzale˝niona od tego co resorty zdrowia, edukacji i polityki spo∏ecznej majà do zaoferowania w zakresie swoich placówek i oÊrodków.
Poruszony, mi´dzyresortowy problem z nieletnimi jest dostrzegalny przez twórców projektu, którzy s∏usznie przyj´li, ˝e „skoro nieletni mogà byç umieszczani
w oÊrodkach (…) podleg∏ych innym resortom, do tych resortów powinno nale˝eç
uregulowanie zasad kierowania, przyjmowania, zwalniania, przenoszenia i pobytu
nieletnich w tych jednostkach” Jednak˝e wszystkie te zagadnienia powinny byç
rozstrzygni´te – przynajmniej w wielkim zarysie – przed podj´ciem redakcyjno-legislacyjnych prac. Same ustawowe delegacje do wydania stosownych rozporzàdzeƒ wykonawczych przez ministrów poszczególnych resortów (Por art. 215 § 4
i 5, art. 237 i 238) nie czynià zadoÊç gwarancyjnej funkcji post´powania i podwa˝ajà sens zmian legislacyjnych, skoro w stosunku do nieporównywalnego z post´powaniem poprawczym odsetka spraw Prawo nieletnich nie ma niczego konkretnego do „zaofiarowania”. Rzecz znamienna, ˝e gdyby sprawa by∏a taka prosta,
którà mo˝na od∏o˝yç w czasie, to dziwi dlaczego twórcy projektu nie od∏o˝yli
na póêniej opracowania szeregu projektów rozporzàdzeƒ dotyczàcych wykonywania zak∏adu poprawczego? To kolejny przyk∏ad na brak mi´dzyresortowej koordynacji, poniewa˝ gdyby ona by∏a, to by∏yby tak˝e gotowe rozporzàdzenia wykonawcze ministra zdrowia, edukacji i polityki spo∏ecznej. Trzeba sobie przy tym
uzmys∏owiç, ˝e bez okreÊlenia rodzaju placówek oraz rozporzàdzeƒ wykonawczych, tak naprawd´ nie jest mo˝liwa ocena projektu pod wzgl´dem jego celowoÊci, gdy˝ bez tego nie wiadomo, czy zostanà rozwiàzane dzisiejsze problemy
z nieadekwatnà do potrzeb liczbà i rodzajami placówek, nie wspominajàc ju˝
o mo˝liwoÊci ich szybkiego i efektywnego wykorzystania. W gruncie rzeczy nie
wiadomo tak˝e, czy wejÊcie w ˝ycie proponowanych zmian oznacza odejÊcie
od resocjalizacji nieletnich pod „kierunkiem” resortu edukacji na rzecz opieki i wychowania „organizowanego” przez resort polityki spo∏ecznej, a spór pomi´dzy tymi dwoma modelami jest – mo˝na powiedzieç – „odwieczny” i to nie tylko pomi´dzy tymi resortami, ale tak˝e wÊród praktyków i teoretyków. Blankietowo skonstru-
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owany przepis art. 9 pkt 7 oraz ustawowe delegacje wskazujà, ˝e b´dziemy mieç
do czynienia z jednym i drugim modelem post´powania, co jest w istocie od∏o˝eniem rozwiàzania problemu na póêniej.
PodkreÊlenia wi´c wymaga, ˝e bez uprzedniego mi´dzyresortowego wspó∏dzia∏ania nie mo˝na okreÊliç zakresu i kierunków niezb´dnych prac. Dobrze by by∏o równie˝, aby mi´dzyresortowe prace poprzedzi∏y szerokie konsultacje na temat
wizji post´powania z nieletnimi, a mianowicie, czy sk∏aniamy si´ w kierunku represyjnego modelu, w którym rozeznanie nieletniego stanowi centralny punkt odniesienia, czy te˝ w kierunku opiekuƒczo-wychowawczym z wiodàcà rolà organów pomocy spo∏ecznej. A mo˝e mo˝liwym do wypracowania jest model poÊredni.
Bez wzgl´du na dalszy tok prac, trzeba sobie uzmys∏owiç jasno, ˝e bez nak∏adów finansowych, i to znacznych, na stworzenie sieci placówek zdrowotnych, terapeutycznych, wychowawczych, resocjalizacyjnych itd. nie ma mowy o skutecznym
przeciwdzia∏aniu post´pujàcej demoralizacji nieletnich. Dopóki zatem nie b´dzie
woli poniesienia nak∏adów, dopóty wszelkie próby wielkiej reformy post´powania
z nieletnimi b´dà skazane na pora˝k´, czego projekt Prawa nieletnich jest wymiernym przyk∏adem.
Na podstawie dotychczasowych uwag, mo˝na wi´c z ca∏à stanowczoÊcià
stwierdziç, ˝e brak okreÊlenia rodzajów placówek nie jest wynikiem uwzgl´dnienia dotychczasowych doÊwiadczeƒ, a brakiem koncepcji na post´powanie
z nieletnimi, brakiem funduszy na stworzenie sieci placówek adekwatnych
do potrzeb, brakiem konsultacji Êrodowiskowych i mi´dzyresortowych, poprzedzajàcych faz´ projektowà, wytyczajàcych projektodawcom kierunki normatywnych prac.
Ciekawe wnioski si´ nasuwajà z zestawienia z jednej strony – zasady domniemania niezdemoralizowania nieletniego i nieokreÊlonoÊci placówek, do których
sàd mo˝e skierowaç nieletniego, z drugiej zaÊ – z uzasadnieniem ogólnych za∏o˝eƒ do projektu, wyartyku∏owanych podczas konsultacji mi´dzyresortowych.
Na sugesti´ Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej o potrzebie doprecyzowania
rodzajów placówek, projektodawcy zaj´li stanowisko, ˝e chodzi o skierowanie
do ka˝dej placówki, tak˝e opiekuƒczo – wychowawczej, jeÊli b´dzie to uzasadnione dobrem nieletniego, np. „dzieci pozbawione opieki, ale niezdemoralizowane” W ˝aden sposób przywo∏anego stwierdzenia nie da si´ odnieÊç do domniemania niezdemoralizowania nieletniego. Nadto z natury rzeczy placówki opiekuƒczo-wychowawcze, pozostajàce w gestii resortu polityki spo∏ecznej nie sà adresowane do zdemoralizowanych nieletnich. Majà ÊciÊle opiekuƒczy charakter.
Skoro stosowania omawianych placówek nie da si´ pogodziç z omawianym domniemaniem oraz z ich charakterem, to zb´dna wydaje si´ delegacja zawarta
w art. 237 § 2, która upowa˝nia ministra do spraw polityki spo∏ecznej do okreÊlenia
zasad kierowania i pobytu nieletnich do placówek opiekuƒczo – wychowawczych.
Mo˝liwoÊç zatem skorzystania w post´powaniu w sprawach nieletnich z placówek
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opiekuƒczo-wychowaczych pozostaje jedynie pobo˝nym ˝yczeniem. Podobnie
rzecz si´ ma z mo˝liwoÊcià umieszczenia nieletniego w domu pomocy spo∏ecznej,
jeÊli „wymaga on jedynie opieki” (art. 17). JeÊli wymaga on tylko opieki, to znaczy, ˝e nie jest zdemoralizowany, zatem odpada nam podstawa orzekania jakichkolwiek Êrodków przewidzianych w ustawie.
Strona podmiotowa
Projektodawcy wr´cz z pietyzmem podeszli do zapewnienia jak najmniejszej
liczby odes∏aƒ do innych ustaw, w tym tak˝e do ustawodawstwa karnego, powtarzajàc szereg formalno-procesowych kwestii jak np. wy∏àczenie s´dziego, przebieg
narady, post´powanie odwo∏awcze, nadzwyczajne Êrodki odwo∏awcze itd., a pomin´li rzecz fundamentalnà dla wszystkich przypadków, kiedy w gr´ wchodzi mo˝liwoÊç orzeczenia kary. Oczywistym byç musi, ˝e w takich wypadkach podmiotowà
podstawà odpowiedzialnoÊci nieletniego jest jego wina. Szkoda tylko, ˝e wynika to
jedynie poÊrednio z zasady nulla poena sine culpa oraz z art. 4 projektu, odsy∏ajàcego do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu karnego. W omawianym
wzgl´dzie przepisy projektu wprowadzajà niepotrzebny zam´t w przepisach umo˝liwiajàcych orzeczenie kary (21 i 22). O winie mowa jest jedynie w sytuacji pope∏nienia przez nieletniego czynu zabronionego w warunkach 10 § 2 k.k., a wi´c tylko
w odniesieniu do w∏aÊciwoÊci wydzia∏u karnego. Nie jest wi´c zrozumia∏e dlaczego w stosunku do przypadków orzekania kary przez wydzia∏y rodzinne (art. 22) nie
ma wprost mowy o winie. Logika podpowiada, ˝e jeÊli ju˝ powinno byç takie rozró˝nienie, to element winy powinien byç uwypuklony w post´powaniach przed sàdami rodzinnymi. JeÊli natomiast w art. 21 mówi si´ o winie, a w art. 22 ju˝ nie, to
powstaje zasadnicza wàtpliwoÊç co do podmiotowej odpowiedzialnoÊci nieletniego w warunkach art. 22, skoro przepisy Kodeksu karnego stosuje si´ odpowiednio,
o ile projekt nie stanowi inaczej.
Mamy wi´c przyk∏ad, ˝e to, co oczywiste byç powinno, oczywistym byç nie musi, a dotyczy fundamentalnej kwestii. Dlaczego zatem w cz´Êci ogólnej nie zawarto przepisu mówiàcego wprost, ˝e podstawà orzeczenia kary wobec nieletniego
jest jego zawinienie. Jak mo˝na sàdziç uczyniono to z dwóch powodów.
Po pierwsze oznacza∏oby to powrót do koncepcji odpowiedzialnoÊci nieletniego na zasadach rozeznania z wszelkimi tego konsekwencjami, do czego – jak si´
wydaje – zabrak∏o twórcom odwagi, a czego nie da si´ osiàgnàç bez zmiany strategii post´powania, przynajmniej w sferze ogólnych deklaracji i za∏o˝eƒ, zaczerpni´tej z obowiàzujàcego u.p.n. oraz projektu kodeksu z 2005 r. Tymczasem w odniesieniu do starszych nieletnich, a mam tu na myÊli szesnastolatków (w odniesieniu do pi´tnastolatków jest jeszcze mo˝liwy jakiÊ proces wychowawczo-resocjalizacyjny) godne powa˝nego zastanowienia jest przewidzenie odpowiedzialnoÊci
opartej na rozeznaniu w odniesieniu do niektórych „powa˝nych” przest´pstw,
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choç nie w takim stopniu jak w art. 10 § 2 k.k. Mam tu na myÊli przede wszystkim: uszkodzenie cia∏a, rozstrój zdrowia, rozboje, wymuszenia rozbójnicze, gwa∏ty,
udzielanie Êrodka odurzajàcego. Do tego jest jednak niezb´dne odst´pstwo od dogmatu, ˝e post´powanie w sprawach nieletnich nie ma zwiàzku z wagà i charakterem pope∏nionego czynu, ˝e pokrzywdzony w „imi´ dobra nieletniego” nie powinien czuç si´ np. zgwa∏conà, czy ci´˝ko pobità ofiarà, a sprawcà naprawy nieletniego, ˝e nie da si´ kszta∏towaç u nieletnich poczucia odpowiedzialnoÊci za w∏asne czyny bez ÊwiadomoÊci wagi czynu, rozmiarów wyrzàdzonej szkody oraz
krzywdy. Zaznaczyç przy tym nale˝y, ˝e nie chodzi tutaj o jakieÊ bezwzgl´dne karanie nieletnich. Koncepcj´ t´ – gdyby nie wszystkie powy˝sze zastrze˝enia – mo˝na by nawet uwzgl´dniç w proponowanym art. 21 § 1, a wi´c mo˝liwym by∏oby po∏àczenie zak∏adu poprawczego z karà pozbawienia wolnoÊci, której wykonanie mog∏oby byç uzale˝nione od wyników resocjalizacji nieletniego. Otwartà kwestià by∏aby sprawa w∏aÊciwoÊci sàdu – rodzinny czy karny. Bez wàtpienia jednak do tego
typu spraw (dodajmy nielicznych), mo˝na by w Kodeksie post´powania karnego
przewidzieç odr´bne post´powanie wobec nieletnich, którzy pope∏nili okreÊlone
czyny karalne. W ten sposób unikamy zb´dnych powtórzeƒ, a w dalszych pracach
projektowych mo˝na skupiç uwag´ na dostosowaniu Prawa nieletnich
do ok. 50 000 spraw, a nie znikomego odsetka, który te˝ – jak si´ wydaje – leg∏
u podstaw zmian w∏aÊciwoÊci wydzia∏owej sàdu odwo∏awczego wy∏àcznie na rzec
wydzia∏u karnego sàdu odwo∏awczego (art. 283). Mo˝na zatem postawiç pytanie
o dalszy sens wyodr´bnionego sàdownictwa rodzinnego w zakresie pierwszoinstancyjnego post´powania z nieletnimi. Trzeba si´ zdecydowaç albo sprawy nieletnich w obydwu instancjach – z ewentualnym wy∏àczeniem znikomego odsetka
spraw o „powa˝nym ci´˝arze gatunkowym” – pozostajà w gestii sàdów rodzinnych, albo karnych. Rozstrzygajàc ten dylemat warto jednoczeÊnie uwzgl´dniç doÊwiadczenie s´dziów wydzia∏ów karnych w zakresie wspó∏pracy z instytucjami
zdrowotnymi, opiekuƒczymi, edukacyjnymi itp, a tak˝e w samej metodologii post´powania z dzieçmi. Zmiana w∏aÊciwoÊci wydzia∏u odwo∏awczego we wszystkich
sprawach nieletnich wskazuje tak˝e, ˝e dla samych projektodawców nie ma wàtpliwoÊci, ˝e projekt jest w istocie karnà formà post´powania z nieletnimi.
Wracajàc do odpowiedzi na zasadnicze pytanie, dlaczego nie zawarto przepisu
mówiàcego wprost o rozeznaniu nieletniego, to nale˝y te˝ wskazaç, ˝e taki przepis
podwa˝a∏by racj´ bytu art. 22, w którym dokonuje si´ zerwania jednoÊci winy i czasu pope∏nienia czynu zabronionego. Na tej podstawie sàd rodzinny i nieletnich mo˝e wymierzyç kar´ nie tyle na zasadzie winy, ocenianej z punktu widzenia czasu
pope∏nienia czynu zabronionego (tempore criminis), ale na zasadzie momentu
orzekania, który staje si´ podstawowà przes∏ankà karnej odpowiedzialnoÊci nieletniego. W gruncie rzeczy decydujàcego zatem znaczenia nabiera sprawnoÊç (szybkoÊç) dzia∏ania organów Êcigania i wymiaru sprawiedliwoÊci. I nie chodzi tutaj – jak
utrzymujà projektodawcy – o stworzenie sàdowi mo˝liwie najszerszych mo˝liwoÊci
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oddzia∏ywania na nieletniego, ale o wzglàd na pewne elementarne standardy wymierzania kar, które nie tylko muszà byç uwzgl´dnione, ale tak˝e powinny byç
spójne z ca∏à aksjologià ustawy.
OdpowiedzialnoÊç za wykroczenia
Zupe∏nym nieporozumieniem wydaje si´ byç propozycja obni˝enia do 15 roku
˝ycia odpowiedzialnoÊci nieletnich – jak doros∏y – za wykroczenia. W ten sposób:
1. nieletni sprawca „przest´pstwa” jest ∏agodniej traktowany ni˝ sprawca wykroczenia,
2. zak∏ada si´, ˝e pi´tnastolatkowie majà rozeznanie w zakresie wykroczeƒ, a nie
dysponujà nim w stosunku do przest´pstw,
3. wykonywanie Êrodków przewidzianych w kodeksie post´powania w sprawach
wykroczeƒ b´dzie czystà fikcjà, gdy˝ nie ma aresztów dla nieletnich, chyba ˝e
jest przyzwolenie, aby byli osadzeni wspólnie z doros∏ymi? Kary grzywny nie
b´dà wykonywane, gdy˝ w wi´kszoÊci wypadków nieletni nie posiadajà majàtku ani dochodów, ograniczenie wolnoÊci mo˝e kolidowaç z realizacjà obowiàzku szkolnego.
WNIOSKI
Kompleksowa i ca∏oÊciowa zmiana post´powania w sprawach nieletnich jest
uzasadniona trzeba wzgl´dami:
1. uproszczeniem procedury,
2. zmianà strategii dzia∏ania i metod oddzia∏ywania wobec nieletnich,
3. usprawnieniem wykonywania orzeczeƒ sàdu rodzinnego, w tym w szczególnoÊci poprzez poprawienie ich efektywnoÊci, w tym skrócenie oczekiwania na placówk´ oraz poszerzenie palety ich typów i rodzajów.
Projektowane Prawo nieletnich niewàtpliwie spe∏nia pierwszà z powy˝szych
przes∏anek. Co do pozosta∏ych przes∏anek mo˝na powiedzieç, ˝e poza modelem
karnego post´powania, niestety nieudolnie sprz´˝onego z niezmienionà naczelnà
dyrektywà post´powania „dobra nieletniego”, projekt nie przewiduje ˝adnych po˝àdanych i oczekiwanych przez s´dziów rodzinnych zmian. Ca∏a koncepcja projektu jest oparta na niew∏aÊciwych wnioskach z danych statystycznych. Co najmniej
w równym stopniu wymaga skupienia uwagi projektodawców 58 500 spraw
co 1 500 spraw. W tej sytuacji pozostaje do wyboru albo nowelizacja u.p.n.
pod kàtem uproszczenia post´powania – na co projekt bez trudu pozwala – albo
powo∏anie nowego zespo∏u, tym razem mi´dzyresortowego, którego zadaniem b´dzie opracowanie zupe∏nie nowej koncepcji. Druga z przedstawionych propozycji
nie wy∏àcza pierwszej.
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Dowód z badania DNA
w post´powaniu o pochodzenie dziecka
W sprawach o ustalenie ojcostwa przeprowadzanych jest szereg dowodów,
a wÊród nich jednymi z wa˝niejszych sà dowody biologiczne. W dobie gwa∏townego rozwoju nauk przyrodniczych coraz cz´Êciej wykorzystywany jest w tych procesach dowód z badaƒ DNA. Naukowa pewnoÊç wnioskowania na podstawie obiektywnych i wiarygodnych wyników aparaturowych wnosi w post´powaniu sàdowym
niepodwa˝alne na dzieƒ dzisiejszy argumenty, przemawiajàce za uznaniem bàdê
wykluczeniem biologicznego ojcostwa pozwanego.
W sprawach spornego ojcostwa materia∏ do badaƒ genetycznych co do zasady pobierany jest we wzajemnej obecnoÊci stron post´powania. Zachodzà jednak
sytuacje, w których nie jest mo˝liwe jednoczesne pobranie materia∏u badawczego.
Na mnogoÊç tego rodzaju przypadków zwrócili uwag´ s´dziowie w trakcie wyk∏adów bieg∏ych z Instytutu Badaƒ DNA wyg∏oszonych podczas IX Kongresu Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce, który odby∏ si´ w Zakopanem
w dniach 2-4 paêdziernika 2007 r. Niniejsze opracowanie zawiera przyk∏ady zaprojektowania ekspertyzy pozwalajàcej na uzyskanie wyników potwierdzajàcych lub
wykluczajàcych ojcostwo tak˝e wówczas, gdy nie jest mo˝liwe lub zachodzà istotne trudnoÊci w uzyskaniu materia∏u badawczego od jednej ze stron post´powania.
Klasyczny przyk∏ad zlecanych badaƒ genetycznych w sprawach o ustalenia
ojcostwa dotyczy osób ˝yjàcych i wymaga analizy profili genetycznych matki
dziecka, dziecka oraz pozwanego – domniemanego ojca. W takich przypadkach
proces badawczy rozpoczyna si´ protokolarnym pobraniem materia∏u biologicznego od stron post´powania.
Materia∏em badawczym jest zawsze zbiór jàdrzastych komórek b´dàcych noÊnikiem DNA takich jak np. komórki naskórka, nab∏onka czy te˝ jàdrzaste komórki
krwi. Rodzaj pobranego materia∏u nie ma wp∏ywu na wynik badania, poniewa˝ zapis genetyczny cz∏owieka jest taki sam we wszystkich tego typu komórkach – bez
wzgl´du na ich tkankowe pochodzenie. W zapisach kodyfikacyjnych polskiego prawa rodzinnego wskazanym materia∏em badawczym jest krew, co by∏o wczeÊniej
równie˝ wymagane laboratoryjnie ze wzgl´du na rodzaj i zakres identyfikacji oraz
stosowane metody. Nowe technologie zarówno badawcze jak i aparaturowe oraz
ich ciàg∏y rozwój pozwalajà dzisiaj na pobieranie niewielkiej iloÊci materia∏u biologicznego np. w postaci z∏uszczonych komórek nab∏onka wyÊcie∏ajàcego jam´ ustnà zamiast krwi. Materia∏ ten pobierany jest w postaci wymazu (ja∏owe mi´kkie wy-
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mazówki), a wi´c w sposób bezinwazyjny eliminujàcy êród∏a zaka˝eƒ, bólu i stresu.
Dodatkowymi zaletami pobierania tego typu materia∏u jest ∏atwoÊç jego zabezpieczenia, przechowywania, zapobiegania degradacji oraz przesy∏ania – je˝eli zachodzi taka potrzeba. Proponowanie Stronom pobrania materia∏u w postaci wymazów
zamiast krwi praktycznie zawsze spotyka si´ z akceptacjà – co jest zaznaczone zarówno w protokole pobrania, jak i w sprawozdaniu z przeprowadzonych badaƒ.
Pozyskane próbki sà analizowane w laboratorium w celu okreÊlenia genotypów osób, od których zosta∏ pobrany materia∏. Genotypem nazywamy zbiór
cech (alleli) zapisanych w naszym materiale genetycznym, przedstawiany najcz´Êciej w tabeli wyników w postaci szeregu cyfr. Genotypy ludzi oznaczane sà przez
ró˝ne laboratoria w ró˝nej liczbie uk∏adów niekodujàcych (nie zawierajà informacji
o chorobach genetycznych, sk∏onnoÊciach itp.) i nie powinno byç ich mniej ni˝ jedenaÊcie. Uk∏adami nazywamy zdefiniowane fragmenty DNA znajdujàce si´
w okreÊlonym miejscu na chromosomie. Regiony te, zwane w skrócie STR (ang.
short tandem repeat), charakteryzujà si´ du˝à zmiennoÊcià (polimorfizmem), co
zosta∏o wykorzystane m.in. w identyfikacji genetycznej ludzi.
Ustalanie pokrewieƒstwa rozpoczyna si´ od sprawdzenia macierzyƒstwa badanej kobiety. Zgodnie z prawem dziedziczenia po∏owa alleli w profilu genetycznym dziecka pochodzi od matki (podkreÊlenia w tabeli 1 i 2). Kolejnym krokiem jest
sprawdzenie, czy pozosta∏a cz´Êç cech profilu genetycznego dziecka jest zgodna lub nie z cechami profilu oznaczonego dla genotypu domniemanego ojca (kolor szary w tabeli 1 i 2).
Analiza wyników pozwalajàcych na wnioskowanie o biologicznym ojcostwie
oparta jest zawsze na rachunku prawdopodobieƒstwa, co pozwala na uprawdopodobnienie, ˝e dany m´˝czyzna jest ojcem badanego dziecka. W takich przypadkach
wnioski z badaƒ genetycznych zawierajà wartoÊci liczbowe dwóch parametrów: prawdopodobieƒstwo ojcostwa (P) – podane najcz´Êciej w wartoÊciach procentowych
oraz indeks ojcostwa (PI) – okreÊlajàcy ile razy bardziej prawdopodobne jest, ˝e ojcem badanego dziecka jest pozwany ni˝ inny m´˝czyzna losowo wybrany z populacji. Wymienione wartoÊci liczbowe podaje si´ równolegle równie˝ w formie opisowej,
co cz´sto jest bardziej zrozumia∏e dla stron post´powania (patrz opis pod tabelà 1).
Tabela nr 1. Przyk∏ad wyników uprawdopodobniajàcych biologiczne ojcostwo.
PRÓBKA
NR

matka*

dziecko

domniemany
ojciec*

UKŁAD

allele układu

allele układu

allele układu

D8S1179

10, 15

10, 14

10, 14

D21S11

30, 31.2

28, 31.2

28, 29
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D7S820

10, 11

8, 11

8, 11

CSF1PO

11, 12

10, 11

10, 12

D3S1358

17, 18

14, 17

14, 19

THO1

9, 9.3 lub 9, 9.3

9, 9.3 lub 9, 9.3

9, 9.3 lub 9, 9.3

D13S317

8, 14

11, 14

11, 12

D16S539

11, 12

10, 11

10, 13

D2S1338

23, 26

23, 25

19, 25

D19S433

13

13, 14

13, 14

VWA

17

17

16, 17

TPOX

8, 9

8

8, 11

D18S51

13, 16

13, 15

14, 15

D5S818

11, 12

11, 14

11, 14

FGA

22, 26

24, 26

24

*) PodkreÊleniem zaznaczono wspólne fragmenty w profilu genetycznym matki
i dziecka – wyst´pujàce we wszystkich badanych pi´tnastu uk∏adach.
*) Kolorem szarym zaznaczono wspólne fragmenty w profilu genetycznym dziecka
i domniemanego ojca – wyst´pujàce we wszystkich badanych pi´tnastu uk∏adach.
W danym przypadku prawdopodobieƒstwo ojcostwa jest równe 99,99999702%.
Jest to równoznaczne ze stwierdzeniem, ˝e z prawdopodobieƒstwem graniczàcym
z pewnoÊcià, pozwany jest biologicznym ojcem. Indeks ojcostwa wynosi 33 583 475.
Tabela nr 2. Przyk∏ad wyników wykluczajàcych biologiczne ojcostwo.
PRÓBKA
NR

30

matka*

dziecko

domniemany
ojciec*

UKŁAD

allele układu

allele układu

allele układu

D8S1179

13, 17

13, 14

14

D21S11

29, 32

29, 30

29, 32.2

D7S820

10, 12

12, 13

11, 12

CSF1PO

10, 12 lub 10, 12

10, 12 lub 10, 12

10, 12

D3S1358

14, 16

14, 18

14, 17

THO1

9, 9.3

9.3

9.3
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D13S317

10, 11

11, 12

11, 12

D16S539

12, 13 lub 12, 13

12, 13 lub 12, 13

11, 15

D2S1338

18, 24

18, 25

18, 19

D19S433

13, 16

11, 13

14, 15

VWA

13, 17

17

17, 19

TPOX

8

8

8, 11

D18S51

18, 19

19

15

D5S818

9, 12

12, 13

11, 13

FGA

21

19, 21

26

*) PodkreÊleniem zaznaczono wspólne fragmenty w profilu genetycznym matki
i dziecka – wyst´pujàce we wszystkich badanych pi´tnastu uk∏adach.
*) Kolorem szarym zaznaczono w poszczególnych uk∏adach allele, które wyst´pujàc u dziecka nie mog∏y – zgodnie z prawem dziedziczenia – zostaç jemu przekazane od domniemanego ojca.
W danym przypadku analiza uzyskanych w przebiegu badaƒ wyników wykaza∏a
brak zgodnoÊci fragmentów w zakresie oÊmiu uk∏adów genotypu dziecka i genotypu domniemanego ojca – co pozwala na kategoryczne opiniowanie o wykluczeniu
biologicznego ojcostwa.
Poza klasycznymi sytuacjami wyst´pujà równie˝ przypadki, kiedy brak jest
mo˝liwoÊci pobrania materia∏u badawczego we wzajemnej obecnoÊci stron post´powania np.
• jedno z rodziców nie ˝yje,
• jedno z rodziców ˝yje poza granicami kraju,
• nieznane jest miejsce pobytu matki.
W przypadku gdy jedno z rodziców nie ˝yje mo˝liwym jest:
• pozyskanie materia∏u biologicznego pochodzàcego od nie˝yjàcego w postaci:
– wycinków tkanek zatopionych w bloczkach parafinowych,
– preparatów histologicznych,
– zabezpieczonej suchej krwi nie˝yjàcego lub
– bezpoÊrednie „dotarcie” do oznaczonego wczeÊniej profilu genetycznego
– nie˝yjàcego rodzica.
Wycinki tkanek zatopione w bloczkach parafinowych oraz preparaty histologiczne sà mo˝liwe do pozyskania z zak∏adów opieki zdrowotnej w sytuacjach gdy
zmar∏y rodzic by∏ wczeÊniej leczony i operowany lub wykonywana by∏a lekarska
lub sàdowo – lekarska sekcja zw∏ok.
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Zachowana sucha krew nie˝yjàcego mo˝liwa jest do pozyskania w przypadku
np. jego wczeÊniejszej kolizji z prawem, w wyniku której wykonywane by∏y kryminalistyczne ekspertyzy biologiczne, a krew lub wymaz nie˝yjàcego stanowi∏y
materia∏ badawczy. Tak zabezpieczona krew powinna byç w aktach g∏ównych
sprawy przy protokole pobrania lub w przypadku lekarskiej lub sàdowo – lekarskiej sekcji zw∏ok – przy protokole sekcji.
Pozyskanie tego typu materia∏ów pozwala na bezpoÊrednie oznaczenie profilu
genetycznego konkretnej osoby np. nie˝yjàcego, a pozwanego domniemanego ojca.
Zdarzajà si´ sytuacje, gdy osoba nie˝yjàca z ró˝nych powodów mia∏a wczeÊniej
oznaczony profil genetyczny, który jest niezmienny dla ka˝dego cz∏owieka i mo˝e byç on wykorzystany w procesie o ustalenie ojcostwa. Zapisu profilu genetycznego nie˝yjàcej osoby mo˝na poszukiwaç np. we wczeÊniejszych sprawach o ustalenie ojcostwa a dotyczàcych nie˝yjàcego, w sprawach karnych czy
te˝ w sprawach cywilnych zwiàzanych z dziedziczeniem, w których nie˝yjàcy
wyst´powa∏ jako strona.
• wykonanie badaƒ poÊrednich – rodzinnych przez pozyskanie materia∏u badawczego od:
– biologicznych rodziców nie˝yjàcego m´˝czyzny/kobiety,
– jednego z rodziców nie˝yjàcego m´˝czyzny/kobiety i rodzeƒstwa nie˝yjàcego,
– matki i uznanych dzieci pochodzàcych np. ze zwiàzku ma∏˝eƒskiego.
Pozyskanie tego typu materia∏ów umo˝liwia wyznaczenie przynajmniej cz´Êciowego profilu genetycznego pozwanego np. domniemanego ojca.
Badania poÊrednie – rodzinne cz´sto wymagajà zastosowania szerszego zakresu uk∏adów (markerów) genetycznych, a przy dodatkowej komplikacji, gdy zrekonstruowany profil genetyczny pozwanego zawiera szereg alternatywnych
mo˝liwoÊci – przeprowadzenia z∏o˝onej analizy statystycznej.
W sytuacji gdy zachodzi koniecznoÊç zastosowania szerszego zakresu markerów, a dziecko wyst´pujàce w sprawie jest np. p∏ci m´skiej, nale˝y rozszerzyç
badania o identyfikacj´ Y-STR-ów, które dziedziczone sà wy∏àcznie w linii m´skiej – co w obrazie wyników daje, pe∏nà lub nie, zgodnoÊç cech w obr´bie
chromosomu Y. W takich przypadkach materia∏ badawczy nale˝y pobraç od ojca pozwanego m´˝czyzny lub jego krewnych (w linii m´skiej). Ocen´ uzyskanych wyników skutkujàcych okreÊlonymi wnioskami (wykluczenie bàdê potwierdzenie ojcostwa) bieg∏y rozpatruje przy uwzgl´dnieniu szeregu za∏o˝eƒ
w zale˝noÊci od identyfikowanych genetycznie osób, które przedstawia w swojej opinii.
• przeprowadzenie poÊrednich badaƒ genetycznych – kryminalistycznych. W takim przypadku mo˝e byç identyfikowany materia∏ genetyczny z za∏o˝enia znajdujàcy si´ np. na elementach odzie˝y u˝ywanej przez nie˝yjàcego (bielizna,
szaliki, czapka, kurtki – nie u˝ywane przez inne osoby).
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Na ka˝dym elemencie u˝ytkowanej przez nas odzie˝y znajduje si´ materia∏ biologiczny (z za∏o˝enia pochodzàcy od u˝ytkownika) np. w postaci z∏uszczonych
komórek naskórka lub nab∏onka, z których mo˝na pozyskaç materia∏ do badaƒ
genetycznych. Jest to badanie typowe dla kryminalistycznych Êladów biologicznych. W takim przypadku bieg∏y w sprawie o ustalenie ojcostwa mo˝e wypowiedzieç si´ jedynie w kwestii ojcostwa m´˝czyzny, który pozostawi∏ swój materia∏ genetyczny na danym elemencie odzie˝y. Do Sàdu jak zawsze nale˝a∏a
b´dzie ocena si∏y dowodu z badaƒ DNA, przeprowadzonych w oparciu o tak
uzyskany materia∏ badawczy.
Prawid∏owe zaprojektowanie ekspertyzy w tego rodzaju (lub podobnych)
sprawach np. poprzez wytypowanie dodatkowych osób, od których nale˝y pozyskaç materia∏ badawczy pozwala na otrzymanie wyniku potwierdzajàcego lub
wykluczajàcego ojcostwo tak˝e w przypadku, gdy nie jest mo˝liwe lub zachodzà
istotne trudnoÊci w uzyskaniu materia∏u badawczego od jednej ze stron post´powania.
W przypadku gdy jedno z rodziców ˝yje poza granicami kraju nietypowoÊç
dotyczy post´powania w procesie pozyskania materia∏u badawczego i mo˝e byç
rozwiàzana w wieloraki sposób np. poprzez:
• protokolarne pobranie materia∏u od wszystkich osób w laboratorium na terenie
Polski;
• protokolarne pobranie od dziecka i jednego z rodziców materia∏u badawczego oraz jego analiza w laboratorium na terenie Polski – wskazanym przez
Sàd. Protokolarne pobranie materia∏u badawczego od rodzica mieszkajàcego poza granicami kraju w miejscu jego zamieszkania i przes∏anie próbki
do analizy do laboratorium wskazanego przez Sàd jako realizujàce ekspertyz´ ca∏oÊciowo.
• protokolarne pobranie od dziecka i jednego z rodziców materia∏u badawczego
oraz jego analiza w laboratorium na terenie Polski – wskazanym przez Sàd. Protokolarne pobranie materia∏u badawczego od rodzica mieszkajàcego poza granicami kraju i jego analiza (oznaczenie profilu genetycznego) w zakresie (uk∏ady genetyczne) podanym przez polski Sàd w laboratorium obcego kraju. Przes∏anie wyników do polskiego laboratorium pierwotnie wskazanego przez Sàd
celem ca∏oÊciowej analizy i wydania opinii.
W podanych przypadkach nietypowoÊç sytuacji zwiàzana jest z post´powaniem sàdowym, natomiast sama ekspertyza i wnioskowanie jest analogiczne jak
w przypadkach klasycznej identyfikacji pokrewieƒstwa w linii prostej typu rodzic
– dziecko.
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W przypadku gdy nieznane jest miejsce pobytu matki mo˝liwe jest przeprowadzenie badaƒ bez jej udzia∏u, co wymaga decyzji Sàdu. W takich przypadkach
obliczenia statystyczne odnoÊnie pokrewieƒstwa podawane sà dla profili genetycznych dziecka i domniemanego ojca przy za∏o˝eniach, ˝e domniemany ojciec i matka nie sà spokrewnieni w linii prostej rodzic ↔ dziecko lub siostra ↔ brat oraz pomi´dzy domniemanym ojcem a dzieckiem nie zachodzi stosunek pokrewieƒstwa
typu siostra ↔ brat.
Opisane nietypowe sytuacje i mo˝liwoÊci ich rozwiàzania sà najcz´stszymi, z jakimi spotka∏am si´ w trakcie pracy bieg∏ego sàdowego w laboratorium Instytutu
Badaƒ DNA. Zapewne nie wyczerpujà one wszystkich mo˝liwych przypadków,
w których Sàd poszukujàc dowodów naukowych do rozstrzygni´cia o ojcostwie
b´dzie posi∏kowa∏ si´ ekspertyzà genetycznà. Sposób jej przeprowadzenia niejednokrotnie wymaga konsultacji z bieg∏ym. Prawid∏owe zaprojektowanie cyklu badawczego pozwala sàdowi na uzyskanie dowodu z DNA majàcego istotne znaczenie dla rozstrzygni´cia sprawy.
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Udzielanie „zabezpieczenia”
w sprawach z zakresu w∏adzy rodzicielskiej
Z dniem 5 lutego 2005 roku wesz∏y w ˝ycie przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004
roku zmieniajàcej, mi´dzy innymi, przepisy Kodeksu post´powania cywilnego.
Z dniem tym równie˝ nowe brzmienie otrzyma∏ art. 755 k.p.c. Na mocy § 1 pkt 4 tego przepisu, je˝eli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieni´˝ne, sàd
udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okolicznoÊci uzna za odpowiedni, nie wy∏àczajàc sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeƒ
pieni´˝nych. W szczególnoÊci sàd mo˝e uregulowaç sposób roztoczenia pieczy
nad ma∏oletnimi dzieçmi. Uprzednio ustawodawca pos∏ugiwa∏ si´ w tym miejscu jedynie stwierdzeniem, ˝e „gdy przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieni´˝ne, sàd wydaje zarzàdzenia, jakie stosownie do okolicznoÊci uwa˝a za odpowiednie, nie wy∏àczajàc zarzàdzeƒ przewidzianych do zabezpieczenia roszczeƒ
pieni´˝nych. Gdy w zwiàzku z przedmiotem sprawy oka˝e si´ to konieczne, zarzàdzenie takie mo˝e równie˝ polegaç na unormowaniu stosunków na czas trwania
post´powania”. Przy tym stanie prawnym cz´Êç autorów1 przyjmowa∏a, i˝ skoro
ustawodawca pos∏ugiwa∏ si´ zwrotem „zarzàdzenie”, to przepis ów nie stanowi∏ jedynej podstawy do udzielania „zabezpieczenia”2, poniewa˝ w tych sprawach,
w których zagro˝one by∏o dobro dziecka – jako lex specialis – by∏ nià w rzeczywistoÊci przepis art. 109 § 1 k.r.o. Cz´sto ju˝ wtedy zdarza∏y si´ jednak i opinie, ˝e to
w∏aÊnie przepisy Kodeksu post´powania cywilnego majà charakter przepisów
szczególnych wzgl´dem tych zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym
w zakresie, w jakim regulujà udzielanie zabezpieczenia.3
Przedmiotem rozwa˝aƒ zawartych w niniejszym artykule b´dzie refleksja
nad tym, czy – pomimo dokonanych zmian legislacyjnych – prawid∏owà podstawà
prawnà do udzielania „zabezpieczenia” w sytuacji, kiedy zagro˝one jest dobro
dziecka, sà przepisy ksi´gi drugiej k.p.c., czy te˝ jest nià mo˝e jednak przepis
art. 109 § 1 k.r.o.

1

2

3

Takie wnioski nasuwajà si´ po lekturze mi´dzy innymi: K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Komentarz, Warszawa 2003, s. 863.
W niniejszej pracy poprzez zwrot „zabezpieczenie” (u˝yty w cudzys∏owie) rozumieç nale˝y uregulowanie
stosunków prawnych stanowiàcych przedmiot post´powania na czas jego trwania.
Tak, mi´dzy innymi, w: F. Zedler, Sàdy rodzinne. Wybrane zagadnienia organizacyjne i procesowe, Warszawa 1984, s. 107-109.
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Wyk∏adnia j´zykowa
W teorii prawa (bez wzgl´du na to, czy jest to teoria derywacyjna, czy klasyfikacyjna) powszechnie przyjmuje si´, ˝e w jej fazie percepcyjnej, pierwszeƒstwo posiada wyk∏adnia j´zykowa, co oznacza, i˝ w pierwszym rz´dzie nale˝y ustaliç j´zykowe znaczenie interpretowanego tekstu prawnego poprzez wybór odpowiedniego j´zyka (potocznego, prawnego, specjalistycznego...) oraz konsekwentne przypisywanie znaczeƒ poszczególnym terminom.4 W zwiàzku z tym, dla uzyskania prawid∏owego wyniku niniejszych rozwa˝aƒ, rozpoczàç nale˝y od ustalenia znaczenia
omawianych przepisów (u˝ytych w nich wyra˝eƒ normokszta∏tnych5).
Poj´cie zabezpieczenia rozumie si´ w j´zyku powszechnym jako ca∏okszta∏t
przedsi´wzi´ç majàcych na celu zapewnienie bezpieczeƒstwa, ochrony, os∏ony
przed kimÊ lub przed czymÊ.6 Przek∏adajàc t´ definicj´ na j´zyk prawniczy, przyjàç
nale˝y, i˝ oznacza udzielenie tymczasowej ochrony prawnej, mogàce prowadziç
do zaspokojenia pilnych i usprawiedliwionych potrzeb osób uprawnionych, zapobiegajàcej w szczególnoÊci ewentualnym zachowaniom przeciwnika procesowego
tych osób lub innym zdarzeniom prowadzàcym do sytuacji, w których osoby dysponujàce korzystnym dla siebie orzeczeniem sàdowym nie mog∏yby go wykonaç.7
Przes∏ankami udzielenia zabezpieczenia sà uprawdopodobnienie roszczenia oraz
interesu prawnego w jego udzieleniu (art. 7301 § 1 k.p.c.). W wi´kszoÊci uzasadnieƒ
postanowieƒ sàdów w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia8 znaleêç mo˝na stwierdzenia, ˝e interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy
jego brak uniemo˝liwi lub powa˝nie utrudni wykonanie zapad∏ego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemo˝liwi lub powa˝nie utrudni osiàgni´cie celu post´powania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sàd uwzgl´dni interesy
stron lub uczestników post´powania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewniç
nale˝ytà ochron´ prawnà, a obowiàzanego nie obcià˝aç ponad potrzeb´. Konkludujàc, za podstawy zabezpieczenia uwa˝a si´: 1) istnienie roszczenia podlegajàcego
zabezpieczeniu, 2) interes prawny w udzieleniu (to jest w uzyskaniu) zabezpieczenia.
OkolicznoÊci te wymagajà uprawdopodobnienia, przy czym wymóg uprawdopodobnienia roszczenia oznacza koniecznoÊç uprawdopodobnienia faktów, z których jest
ono wywodzone. Zabezpieczenie takie mo˝e byç udzielone w ka˝dej sprawie podlegajàcej rozpoznaniu przez sàd lub sàd polubowny (art. 730 § 1 k.p.c.).
4

5
6
7

8

J. Wróblewski, Rozumienie prawa i jego wyk∏adnia, Ossolineum 1990, s. 76 i nast.; M. Zieliƒski, Wyk∏adnia
prawa. Zasady. Regu∏y. Wskazówki, Warszawa 2002, s. 309 i nast.; L. Morawski, Wyk∏adnia w orzecznictwie
sàdów. Komentarz, Toruƒ 2002, s. 85.
Wi´cej na ten temat, mi´dzy innymi, w: K. Opa∏ek, Z teorii dyrektyw i norm, Warszawa 1974, s. 239 – 265
M. Szymczak (red.), S∏ownik j´zyka polskiego, Warszawa 1995, tom III, s. 825.
H. Dolecki, Post´powanie cywilne. Zarys wyk∏adu, Warszawa 2005, s. 356. Szerzej na ten temat w: T. Ereciƒski (red.), Kodeks post´powania cywilnego. Komentarz. Cz´Êç pierwsza Post´powanie rozpoznawcze.
Cz´Êç druga Post´powanie zabezpieczajàce, tom 3, Warszawa 2006, s. 389-390.
Niniejsze zaczerpni´to z uzasadnienia postanowienia wydanego przez Sàd Okr´gowy w Koszalinie w sprawie prowadzonej pod sygnaturà VII Cz 559/06.
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Jak ju˝ wspomniano na samym wst´pie, na mocy art. 755 § 1 pkt 4 k.p.c., je˝eli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieni´˝ne, sàd udziela zabezpieczenia w taki sposób, jaki stosownie do okolicznoÊci uzna za odpowiedni, nie wy∏àczajàc sposobów przewidzianych do zabezpieczenia roszczeƒ pieni´˝nych,
w tym – w szczególnoÊci – mo˝e uregulowaç sposób roztoczenia pieczy nad ma∏oletnimi dzieçmi. Jednak˝e, tak samo, jak w ka˝dym innym wypadku zabezpieczenia, dla jego udzielenia muszà zostaç spe∏nione przes∏anki wymienione w art. 7301
§ 1 k.p.c.
W tym miejscu pojawia si´ podstawowe zagadnienie. Mianowicie, jak rozumieç
poj´cie „roszczenia” i czy w sprawach dotyczàcych w∏adzy rodzicielskiej – roztoczenia pieczy nad ma∏oletnim dzieckiem – mo˝na w ogóle mówiç o istnieniu roszczenia.
Na gruncie polskiego prawa cywilnego poprzez roszczenie powszechnie rozumie si´ przedmiotowo i podmiotowo skonkretyzowanà wierzytelnoÊç. Ta ostatnia
oznacza zaÊ prawo wierzyciela do ˝àdania od d∏u˝nika Êwiadczenia (dzia∏ania lub
zaniechania).9 Zarówno poj´cie roszczenia, jak i wierzytelnoÊci sà ÊciÊle zwiàzane
z prawem zobowiàzaƒ i niezwykle trudno jest wyobraziç sobie ich funkcjonowanie
w przestrzeni prawa rodzinnego – osobowego. Wi´kszoÊç autorów t∏umaczy to
w ten sposób, ˝e przepis art. 7301 § 1 k.p.c. powinien byç stosowany jedynie odpowiednio, a poprzez „roszczenie” w sprawach z zakresu w∏adzy rodzicielskiej
(w szczególnoÊci w sprawach o ograniczenie w∏adzy rodzicielskiej z art. 109 k.r.o.
i innych, które mogà byç podejmowane z urz´du) rozumieç nale˝y uprawnienie sàdu do podejmowania ingerencji.10 Takie jednak rozumienie treÊci omawianego
przepisu art. 7301 § 1 k.p.c. wykracza ju˝ poza jego wyk∏adni´ j´zykowà wkraczajàc na grunt metod wyk∏adni celowoÊciowej i funkcjonalnej.
Inni autorzy11 zwracajà w szczególnoÊci uwag´ na fakt, i˝ przepis art. 755 § 1
pkt 4 k.p.c. w swoim aktualnym brzmieniu zawiera w sobie regulacj´ uj´tà uprzednio w art. 443 k.p.c. i dotyczy w pierwszym rz´dzie spraw o rozwód, o separacj´
i o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa. Natomiast w sprawach opiekuƒczych przepis ten
nale˝y interpretowaç poprzez pryzmat uregulowaƒ zawartych w art. 569 § 2 k.p.c.
dotyczàcym zarzàdzeƒ wydawanych przez sàd opiekuƒczy w nag∏ych wypadkach.
Podstaw´ materialnà stosowania tego przepisu stanowi zaÊ w∏aÊnie art. 109 § 1
k.r.o.12 OdnoÊnie ewentualnej roli przepisu art. 569 § 2 k.p.c. w regulowaniu na czas
trwania post´powania kwestii zwiàzanych z w∏adzà rodzicielskà, wskazaç nale˝y, i˝
dotyczy on zarzàdzeƒ sàdu opiekuƒczego wydawanych w nag∏ych wypadkach, co
nie jest jednak to˝same z udzielaniem „zabezpieczenia”, zaÊ decyzje procesowe
9
10
11
12

A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys cz´Êci ogólnej, Warszawa 2001, s. 36-37.
F. Zedler, op. cit., s. 114.
M. Uliasz, Kodeks post´powania cywilnego. Komentarz do nowelizacji, Warszawa 2006, s. 355-356.
T. ZawiÊlak, Zarzàdzenia sàdu opiekuƒczego w nag∏ych wypadkach (art. 569 § 2 k.p.c.), „Palestra” 2002/7-8,
s. 42 i nast.
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podejmowane w tym trybie nie nale˝à do zarzàdzeƒ tymczasowych. Sà to bowiem,
co do zasady, orzeczenia merytoryczne, tyle ˝e wydawane w odformalizowanym
trybie przede wszystkim wtedy, gdy wydajàcy je sàd nie jest w∏aÊciwy miejscowo.13
Innym sposobem na rozwiàzanie kwestii udzielania zabezpieczenia w trybie
art. 755 § 1 pkt 4 k.p.c. mog∏oby byç potraktowanie „roszczenia” w uj´ciu art. 7301
§ 1 k.p.c. jako roszczenia procesowego (formalnego), a wi´c ka˝dego ˝àdania
(twierdzenia prawnego powoda bàdê wnioskodawcy) zawartego w pozwie lub
wniosku. Problem jednak polega na tym, ˝e powszechnie przyjmuje si´, i˝ roszczenie formalne jest ÊciÊle powiàzane z roszczeniem materialnym, albowiem przedmiotem roszczenia formalnego jest w∏aÊnie twierdzenie powoda (bàdê wnioskodawcy), ˝e przys∏uguje mu pewne roszczenie materialne o okreÊlonej bli˝ej treÊci.14
Kolejnà przes∏ankà niezb´dnà do udzielenia zabezpieczenia w trybie post´powania zabezpieczajàcego jest uprawdopodobnienie interesu prawnego przez osob´ ubiegajàcà si´ o jego udzielenie. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia
istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemo˝liwi lub znacznie utrudni wykonanie zapad∏ego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemo˝liwi lub powa˝nie
utrudni osiàgni´cie celu post´powania w sprawie (art. 7301 § 2 k.p.c.).
W piÊmiennictwie, nie bez racji, podkreÊla si´, ˝e przez koniecznoÊç uprawdopodobnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia rozumieç nale˝y nie
to, ˝e sàd ma interes w jego udzieleniu, ale osoba uprawniona w jego uzyskaniu.15
W wielu rodzajach spraw, rozstrzyganych tak˝e na podstawie art. 109 k.r.o.
(na przyk∏ad dotyczàcych przywrócenia w∏adzy rodzicielskiej), interes ten zatem
w ogóle nie wyst´puje.16
Funkcja i cel
Konkludujàc powy˝sze rozwa˝ania jednoznacznie stwierdziç nale˝y, i˝ pos∏u˝enie si´ li tylko wyk∏adnià j´zykowà nie daje jednoznacznego rozstrzygni´cia co
do podstawy udzielania „zabezpieczenia” w sprawach dotyczàcych stosunków pomi´dzy rodzicami a dzieçmi o charakterze niemajàtkowym. To, ˝e w innych przypadkach pos∏u˝enie si´ tà wyk∏adnià daje oczekiwane rezultaty, a inne metody interpretacji tekstu prawnego jedynie je potwierdzajà, nie oznacza, i˝ przepis ten jest dostatecznie wyjaÊniony na potrzeby przedmiotowych rozwa˝aƒ. Nale˝y mieç przy tym
ca∏y czas na wzgl´dzie to, ˝e pomi´dzy stosowaniem prawa oraz jego wyk∏adnià
i ocenà faktów istnieje nieroz∏àczna wi´ê.17 W zale˝noÊci zatem od bardziej lub mniej
skonkretyzowanego stanu faktycznego wynik wyk∏adni mo˝e byç odmienny.
13
14

15
16
17

Ibidem, s. 60-61.
J. Jod∏owski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk – Jod∏owska, Post´powanie cywilne, Warszawa 2003, s. 250.
Szerzej na ten temat: Z. Resich, Istota procesu cywilnego, Warszawa 1985, s. 65-70.
T. Ereciƒski (red.), op. cit., s. 402.
F. Zedler, op. cit., s. 112.
H. Rabault, Granice wyk∏adni s´dziowskiej, Warszawa 1997, s. 146.
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W niniejszym przypadku niewàtpliwie uznaç trzeba, i˝ wszystkie wàtpliwoÊci bynajmniej nie zosta∏y jeszcze rozwiane. Ponadto, na gruncie wspó∏czesnej nauki
prawa, utrwali∏a si´ tendencja do realizowania wszystkich etapów wyk∏adni
(przy zastosowaniu wszystkich jej metod) niezale˝nie do wyników uzyskanych
na etapie wczeÊniejszym.18 W ten sposób uzyskuje si´ wyk∏adni´ pe∏nà, uwzgl´dniajàcà wszystkie istotne elementy, takie jak tekst przepisu, kontekst, jego funkcja,
usytuowanie w systemie danej dziedziny prawa i inne okolicznoÊci.
Podstawowà wàtpliwoÊcià pojawiajàcà si´ w wyniku wyk∏adni j´zykowej jest ca∏kowity brak odpowiedzi na pytanie, jakie roszczenie (w uj´ciu materialnym bàdê formalnym) oraz jaki interes prawny wyst´puje wtedy, gdy sàd udzielajàc zabezpieczenia
dzia∏a z urz´du (w trybie art. 732 k.p.c.), lub te˝ gdy ca∏e post´powanie wszcz´te zosta∏o ex officio. Nie ulega bowiem wàtpliwoÊci, ˝e roszczenie w sprawach takich nie
istnieje, poniewa˝ brak jest jakiegokolwiek twierdzenia prawnego strony (uczestnika
post´powania) o przys∏ugujàcym mu prawie. Zgodnie podkreÊla si´ równie˝, ˝e brak
jest w tego typu sprawach interesu prawnego. Mo˝na, co prawda, traktowaç w takich
sytuacjach poj´cie roszczenia jako uprawnienie sàdu do podejmowania ingerencji
z urz´du, zaÊ przes∏ank´ uprawdopodobnienia istnienia interesu prawnego pomijaç.
Przyj´cie takiego rozwiàzania prowadziç mo˝e jednak do aksjologicznej niezgodnoÊci tekstu ustawy z jej celem. Nale˝y bowiem ca∏y czas mieç na wzgl´dzie,
˝e ma∏oletni, nad którym ma byç roztoczona piecza, jest w rzeczywistoÊci podmiotem post´powania, a nie jego przedmiotem. Co prawda, w sprawach tego rodzaju
dziecko (ma∏oletni) nie jest uczestnikiem post´powania w rozumieniu art. 510
k.p.c.19, to jednak stanowisko takie wynika w g∏ównej mierze ze wzgl´dów pragmatycznych i nie oznacza, ˝e wydawane w jego wyniku orzeczenie dotyczy osoby ma∏oletniego li tylko jako przedmiotu tego post´powania.20
Kolejnà okolicznoÊcià, na którà nale˝y zwróciç uwag´, jest fakt, i˝ przepis
art. 755 § 1 k.p.c. w punkcie pierwszym expressis verbis pozwala sàdowi jedynie
na uregulowanie sposobu roztoczenia pieczy nad ma∏oletnimi dzieçmi. Natomiast
treÊç w∏adzy rodzicielskiej, której post´powanie mo˝e dotyczyç, jest o wiele szersza niêli sprawowanie pieczy.21 Omawiany artyku∏ nie zawiera, co prawda, zamkni´tego katalogu sposobów udzielania zabezpieczenia w sprawach, w których przedmiotem nie jest Êwiadczenie pieni´˝ne, to jednak, skoro wymienia ju˝ pewnà sfer´
stosunków prawnych, to nale˝y poddaç pod rozwag´, czy nie wyczerpuje jednak
w ten sposób mo˝liwoÊci zabezpieczenia danego rodzaju spraw.
18
19

20

21

Szerzej w: M. Zieliƒski, op. cit., s. 275.
Poglàd taki wyrazi∏, mi´dzy innymi, Sàd Najwy˝szy w uchwale z dnia 26 stycznia 1973 r. wydanej w sprawie III CZP 101/73. Odmienne zapatrywanie Sàd Najwy˝szy przedstawi∏ w uchwale z dnia 12 maja 1969
roku (sygnatura akt III CZP 24/69).
Szerzej w: H. Dolecki, Sytuacja prawna ma∏oletniego w post´powaniu przed sàdem opiekuƒczym w sprawach dotyczàcych w∏adzy rodzicielskiej, „Nowe Prawo” 1976/11, s. 1516.
Wi´cej na ten temat w: J. S. Piàtowski (red.), System prawa rodzinnego i opiekuƒczego, Ossolineum 1985,
s. 804-805.
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Wszystkie poruszane powy˝ej kwestie prawne i wàtpliwoÊci pozostajàce po dokonaniu wyk∏adni j´zykowej wymagajà rozstrzygni´cia w drodze zastosowania wyk∏adni rozszerzajàcej, wykraczajàcej poza granice j´zykowe tekstu albo zastosowania innych metod interpretacyjnych. Natomiast innym mo˝liwym Êrodkiem prawnym s∏u˝àcym „zabezpieczeniu” kwestii zwiàzanych z w∏adzà rodzicielskà w sprawach ze stosunków pomi´dzy rodzicami i dzieçmi mo˝e byç przepis art. 109 § 1
k.r.o. Zgodnie z jego treÊcià, je˝eli dobro dziecka jest zagro˝one, sàd opiekuƒczy
wyda odpowiednie zarzàdzenia. Owymi zarzàdzeniami nie muszà byç tylko Êrodki
wymienione w § 2 tego artyku∏u. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby sàd udziela∏
w ten sposób „zabezpieczenia” regulujàc kwestie zwiàzane z wykonywaniem w∏adzy rodzicielskiej nad ma∏oletnim dzieckiem na czas trwania post´powania. Przes∏ankà wydania takiego zarzàdzenia nie jest ani uprawdopodobnienie przez wnoszàcà o to stron´ (uczestnika post´powania) interesu prawnego w uzyskaniu takiego orzeczenia ani te˝ uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, a jedynie sam fakt
zagro˝enia dobra dziecka.
Naddeterminacja wyk∏adni
Dobro dziecka jest jednà z naczelnych zasad polskiego prawa rodzinnego.22
Pomimo tego, ˝e explicite – jako przes∏anka – wymieniona jest tylko w kilku artyku∏ach Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego (mi´dzy innymi w art. 56 § 2, 95
§ 3, 109 § 1, 114 § 1, 147, 149 § 1 czy 154 k.r.o.), nie ulega wàtpliwoÊci, i˝ wszystkie przepisy tej ga∏´zi prawa sà nià na swój sposób przesiàkni´te. Jest to równie˝
zasada bardzo silnie utrwalona w ÊwiadomoÊci prawnej spo∏eczeƒstwa. Powszechnie przyjmuje si´, ˝e pojecie dobra dziecka oznacza dodatnià – w spo∏ecznej hierarchii wartoÊci – ocen´ sytuacji dziecka z punktu widzenia zaspokojenia jego potrzeb za pomocà Êrodków o charakterze majàtkowym i niemajàtkowym majàcà, na celu zapewnienia prawid∏owego rozwoju psychofizycznego oraz duchowego dziecka.23
U˝ywajàc terminu „zasada” nale˝y rozumieç jà w uj´ciu Dworkinowskim.24 Jest
to wi´c norma tym ró˝niàca si´ od regu∏y, ˝e jej realizacja mo˝e byç stopniowalna.
Regu∏y zaÊ mogà byç stosowane jedynie w sposób „wszystko albo nic”. Zasady
posiadajà swojà wag´ (istotnoÊç). Kiedy wchodzà ze sobà w konflikt, ka˝dej z nich
przydziela si´ okreÊlonà wag´ i w takim stopniu si´ je realizuje. Je˝eli zaÊ realizacja obu w najmniejszym choçby zakresie jest niemo˝liwa – realizuje si´ t´ wa˝niejszà. W przypadku konfliktu zasady z regu∏à wa˝y si´ t´ zasad´ z zasadà przemawiajàcà za stosowaniem regu∏y (zawierajàcà zasad´ stare decisis).25 Dla oceny wa22
23
24
25

Ibidem, s. 69.
K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. Komentarz, Warszawa 2006, s. 1258.
R. Dworkin, Bioràc prawa powa˝nie, Warszawa 1998, s. 60 i nast.
Ibidem, s. 151; Odmiennie: T. Gizbert – Studnicki, Zasady i regu∏y prawne, „Paƒstwo i Prawo” 1988/3, s. 24.
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gi danej normy nie bez znaczenia pozostawaç powinno jej spo∏eczne uwarunkowanie – w tym stopieƒ, w jakim dana zasada utrwalona jest w ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa.26 DoÊç powszechnie uwa˝a si´, ˝e omawiana tu zasada dobra dziecka zmusza sàd do odejÊcia w post´powaniu dowodowym od zasady prawdy formalnej nakazujàc sadowi opiekuƒczemu, w takim zakresie, w jakim wymaga tego dobro
dziecka, wyjaÊniç rzeczywisty stan faktyczny sprawy.27
Ogó∏ pojmowanych w ten sposób zasad danej dziedziny prawa stanowi granic´ naddeterminacji wyk∏adni jej przepisów.28 Z takim traktowaniem zasad prawnych
wià˝e si´ wyk∏adnia funkcjonalna. Dyrektywy tej wyk∏adni wskazujà bowiem, jak
nale˝y ustaliç znaczenie danej normy ze wzgl´du na jej kontekst funkcjonalny
– czyli, mi´dzy innymi, ustrój spo∏eczno-polityczny i ekonomiczny, kultura prawna spo∏eczeƒstwa oraz wiele innych elementów.29
Reasumujàc powy˝sze rozwa˝ania teoretycznoprawne uznaç nale˝y, i˝ zasada
dobra dziecka jest zasadà na tyle silnà (wa˝nà), a w ka˝dym bàdê razie silniejszà
od zasady przemawiajàcej za zastosowaniem w takim przypadku regu∏y wyra˝onej
w przepisach art. 755 § 1 pkt 4 k.p.c. w zwiàzku z art. 7301 § 1 k.p.c., ˝e nawet pomimo uprawdopodobnienia roszczenia przez strony (uczestników post´powania),
bàdê ustalenia przez sàd swego uprawnienia do podj´cia ingerencji z urz´du oraz
uprawdopodobnienia istnienia interesu prawnego (zak∏adajàc, ˝e takowy w ogóle
w tego typu sprawach mo˝e wyst´powaç), to i tak sàd nie móg∏by orzec o udzieleniu zabezpieczenia, je˝eli takie dzia∏anie by∏oby sprzeczne z dobrem dziecka.
Z tego te˝ wzgl´du w∏aÊciwszym mo˝e si´ wydawaç udzielanie „zabezpieczenia” w sprawach z zakresu stosunków pomi´dzy rodzicami a dzieçmi w∏aÊnie
na podstawie art. 109 § 1 k.r.o.
*
Powy˝szy wniosek mo˝e pozornie wydawaç si´ niezgodny z j´zykowym znaczeniem przepisów Kodeksu post´powania cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego
i opiekuƒczego. W tym miejscu przypomnieç nale˝y jedynie, i˝ omawiane przepisy
nie majà charakteru obcià˝ajàcego, lecz uprawniajàcy i – z tego wzgl´du – nie muszà byç interpretowane w sposób ÊciÊle zwiàzany z wyk∏adnià j´zykowà.30 Na marginesie mo˝na tak˝e nadmieniç, ˝e – historycznie rzecz ujmujàc – znaczenie literalne tekstu prawnego jest uznawane za granic´ jego wyk∏adni dopiero od XVIII wieku.31
Ponadto nale˝y mieç na wzgl´dzie, ˝e – jak to wykazano w poprzednich cz´Êciach
26
27
28
29
30

31

G. L. Seidler, Z zagadnieƒ filozofii prawa, Lublin 1978, s. 29.
K. Knoppek, Zmierzch zasady prawdy obiektywnej w procesie cywilnym, „Palestra” 2005/1-2, s. 14.
Szerzej w: H. Rabault, op. cit., s. 172 i nast.
Wi´cej na ten temat w: J. Wróblewski, Sàdowe stosowanie prawa, Warszawa 1972, s. 133-139.
T. Spyra, Granice wyk∏adni prawa. Znaczenie j´zykowe tekstu prawnego jako granica wyk∏adni, Zakamycze 2006, s. 211.
Ibidem, s. 41.
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niniejszych rozwa˝aƒ – wyniki wyk∏adni ÊciÊle j´zykowej nie pozwalajà uznaç
za podstaw´ prawnà do wydawania orzeczeƒ o takiej treÊci tak˝e przepisów dotyczàcych post´powania zabezpieczajàcego.
Równie˝ w orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego reprezentowane jest i takie stanowisko, zgodnie z którym, chocia˝ pierwszeƒstwo zawsze przyznaje si´ wyk∏adni j´zykowej, to jednak istnieje mo˝liwoÊç odstàpienia od tej regu∏y i przyznania preferencji innym rodzajom wyk∏adni – w szczególnoÊci wyk∏adni celowoÊciowej – w sytuacji, gdy przemawiajà za tym wa˝ne racje (na przyk∏ad zwiàzane z radykalnymi
zmianami prawa i wynikajàcà z nich potrzebà jego dostosowania do nowych warunków spo∏eczno-politycznych).32 Nie wolno równie˝ zapominaç o tym, ˝e nawet
przy przyj´ciu prymatu wyk∏adni j´zykowej nad innymi jej metodami, to jednak pozaj´zykowy kontekst znaczeniowy tekstu prawnego stanowi istotnà podstaw´ modyfikowania ustalonego wczeÊniej znaczenia tego tekstu.33 Oznacza to, ˝e i w takim
uj´ciu granic wyk∏adni, wymienione powy˝ej okolicznoÊci, zwiàzane z obowiàzywaniem zasad prawnych i ich spo∏ecznym kontekstem, nie mogà pozostawaç bez
wp∏ywu na ustalenie znaczenia omawianych przepisów dotyczàcych udzielania
„zabezpieczenia” w sprawach z zakresu stosunków mi´dzy rodzicami i dzieçmi.
Interpretator staje wi´c w niniejszej sprawie przed wyborem odpowiednich przepisów, jako stanowiàcych podstaw´ do regulowania stosunków prawnych dotyczàcych w∏adzy rodzicielskiej, b´dàcych przedmiotem post´powania na czas jego
trwania, pomi´dzy przepisami zawartymi w cz´Êci drugiej k.p.c. oraz art. 109 § 1
k.r.o. Pozornie wydawaç by si´ mog∏o, i˝ logiczniejszym i w∏aÊciwszym jest, by
owego „zabezpieczenia” udzielaç w trybie post´powania, nomen omen, zabezpieczajàcego, które po to w∏aÊnie zosta∏o stworzone.
Cofajàc si´ jednak w historii prawa stwierdziç nale˝y, i˝ pierwotnie przepisy regulujàce post´powanie zabezpieczajàce pe∏ni∏y niejako funkcj´ pomocniczà wobec post´powania egzekucyjnego i mia∏y s∏u˝yç zapewnieniu prawid∏owego jego
przeprowadzenia w razie uwzgl´dnienia przez sàd roszczenia dochodzonego
przez powoda (wnioskodawc´) i wydania w tym przedmiocie orzeczenia. S∏usznie
jednak polski ustawodawca w 2001 roku wy∏àczy∏ sprawy o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà z zakresu spraw egzekucyjnych i uzna∏ je za jedno z post´powaƒ prowadzonych w ramach post´powania nieprocesowego (art. 5981 – 59813). W uzasadnieniu tej decyzji wskazywano, ˝e
poza sporem pozostaje fakt, i˝ wadliwym by∏o ulokowanie przepisów dotyczàcych
odebrania osoby wÊród przepisów regulujàcych post´powanie egzekucyjne, które
to, ze wzgl´du na swoje cele, jest – co do zasady – skierowane przede wszystkim
do rzeczy, wierzytelnoÊci, czy te˝ papierów wartoÊciowych.34 Âwiadczy to o ogólnej
32

33
34

Tak, mi´dzy innymi, w uzasadnieniu wyroku Sàdu Najwy˝szego z dnia 3 kwietnia 2001 roku wydanego
w sprawie I CKN 1405/98.
J. Leszczyƒski, O charakterze dyrektyw wyk∏adni prawa, „Paƒstwo i Prawo” 2007/3, s. 34.
T. Ereciƒski (red.), op. cit., s. 196.
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tendencji do tego, by ma∏oletnich – osób podlegajàcych w∏adzy rodzicielskiej – nie
traktowaç podobnie jak wierzytelnoÊci bàdê rzeczy, o które toczy si´ spór. Ma∏oletnie dziecko, tak samo jak doros∏y, jest cz∏owiekiem, który posiada swojà przyrodzonà i niezbywalnà godnoÊç. Dlatego te˝ w pierwszym rz´dzie zawsze nale˝y kierowaç si´ jego dobrem, a nie zasadnoÊcià roszczeƒ stron. Z tego te˝ wzgl´du s∏uszniejszym wydaje si´, by orzeczenia w przedmiocie udzielania „zabezpieczenia”
w tego rodzaju sprawach nie by∏y wydawane na podstawie art. 755 § 1 pkt 4 k.p.c.
lecz art. 109 § 1 k.r.o. Konkluzja ta dotyczy nie tylko post´powaƒ prowadzonych
przed sàdami rejonowymi o ograniczenie lub pozbawienie w∏adzy rodzicielskiej,
ale tak˝e spraw o rozwód i separacj´, jak i wszystkich innych, w których sàd okr´gowy przejmuje w tym zakresie uprawnienia sàdu rodzinnego.
Powy˝szy wniosek mo˝e pozornie budziç pewne problemy proceduralne. Kwestià wymagajàcà wyjaÊnienia staje si´ zaskar˝alnoÊç postanowienia w przedmiocie
uregulowania kwestii zwiàzanych z w∏adzà rodzicielskà na czas trwania post´powania oraz to, czy takie orzeczenie mo˝e byç wydane na posiedzeniu niejawnym.
Uwagi praktyczne
Konsekwencjà procesowà przyj´cia, ˝e udzielanie „zabezpieczenia” w sprawach z zakresu w∏adzy rodzicielskiej nast´puje na podstawie przepisu art. 109 § 1
k.r.o. powinno byç bowiem to, ˝e wniosek w tym przedmiocie rozpoznawany jest
w ramach odr´bnego post´powania (zarejestrowanego w repertorium „Nsm”)
po przeprowadzeniu rozprawy, zaÊ od wydanego postanowienia przys∏uguje apelacja. Za przyj´ciem takiego rozwiàzania przemawia bowiem j´zykowa wyk∏adnia
przepisów procesowych. Istniejà jednak pozaj´zykowe determinanty wyk∏adni tych
przepisów – w szczególnoÊci omawiana powy˝ej zasada dobra dziecka, które dopuszczajà przyj´cie innego rozwiàzania. Warto je zatem przemyÊleç.
Zgodnie z treÊcià przepisu art. 597 zd. 1 k.p.c. postanowienia w sprawach
o przyznanie, powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie
i przywrócenie w∏adzy rodzicielskiej, zakazanie osobistej stycznoÊci z dzieckiem
mogà byç wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Powszechnie przyjmuje
si´, ˝e omawiany przepis dotyczy tak˝e zarzàdzeƒ wydawanych na podstawie
art. 109 k.r.o. (oraz zmiany postanowienia w tym przedmiocie w trybie art. 577
k.p.c.).35 Przywo∏any przepis ma jednak charakter wyjàtku od regu∏y przewidzianej
w art. 514 § 1 k.p.c., co sprzeciwia si´ jego wyk∏adni rozszerzajàcej.36 Twierdzenie,
˝e wyjàtki muszà byç wyk∏adane ÊciÊle jest bowiem jednà z podstawowych zasad
ogólnych dyskursu prawniczego.37 Trzeba równie˝ mieç na wzgl´dzie, i˝ u˝yty
35

36
37

Stanowisko takie zajà∏ Sàd Najwy˝szy w postanowieniu z dnia 15 paêdziernika 1970 roku wydanym
w sprawie III CRN 275/70.
T. Ereciƒski (red.), op. cit., s. 173-174.
J. Stelmach, B. Bro˝ek, Metody prawnicze, Zakamycze 2004, s. 219.
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w tym przepisie zwrot „postanowienie” nale˝y t∏umaczyç poprzez pryzmat przepisu art. 516 k.p.c. i dlatego te˝ oddzieliç nale˝y postanowienia co do istoty sprawy
wydawane w przedmiocie ograniczenia w∏adzy rodzicielskiej od orzeczeƒ wydawanych w przedmiocie uregulowania kwestii zwiàzanych z jej wykonywaniem na czas
trwania post´powania. Ponadto pami´taç trzeba, ˝e orzeczenia wydawane w trybie
przepisu art. 109 k.r.o. dzielà si´ na doraêne, o skutkach trwa∏ych oraz inne (w tym
te w przedmiocie udzielenia „zabezpieczenia”).38 Omawiany przepis art. 597 zd. 1
k.p.c. zdaje si´ zatem odnosiç jedynie do pierwszej i drugiej z wymienionych grup.
Oznacza to, ˝e – stosownie do treÊci przepisu art. 514 § 1 k.p.c. orzeczenia
w przedmiocie udzielania „zabezpieczenia” w sprawach z zakresu w∏adzy rodzicielskiej mogà byç wydawane równie˝ na posiedzeniach niejawnych. Podobnie interpretuje si´ przepis art. 569 § 2 k.p.c. wskazujàc, i˝ orzeczenia wydawane w jego
trybie nie muszà zapadaç na rozprawie, lecz podejmowane sà w sposób odformalizowany, wskazujàc, ˝e celem tej regulacji jest ochrona osobistych interesów
dziecka, chocia˝ i w tym przypadku brak jest ku temu wyraênej podstawy prawnoprocesowej.39
Odnoszàc si´ zaÊ do mo˝liwoÊci zaskar˝enia omawianych postanowieƒ za˝aleniem przyznaç nale˝y, i˝ orzeczenia te nie zosta∏y wymienione w art. 394 k.p.c. Stosujàc wi´c literalnà wyk∏adni´ przepisów k.p.c. mo˝na by dojÊç do wniosku, ˝e
orzeczenia te by∏yby niezaskar˝alne. To znów sta∏oby jednak w oczywistej sprzecznoÊci z przepisem art. 78 Konstytucji. Przepis ten gwarantuje bowiem ka˝dej ze
stron prawo do zaskar˝ania orzeczeƒ i decyzji wydanych w pierwszej instancji (wyjàtki od tej zasady okreÊla ustawa) oraz stanowi niewàtpliwie wa˝nà gwarancj´
a tak˝e Êrodek ochrony praw i wolnoÊci.40 Wynika stàd, ˝e konstytucyjna kwalifikacja Êrodków zaskar˝enia pozostawionych przez prawodawc´ do dyspozycji strony
uwzgl´dniaç musi ca∏okszta∏t unormowaƒ determinujàcych przebieg danego post´powania, a konstytucyjne prawo zaskar˝ania orzeczeƒ i decyzji wydanych
w pierwszej instancji stanowi bardzo istotny czynnik urzeczywistniania tak zwanej
sprawiedliwoÊci proceduralnej. Niewàtpliwie bardziej sprzyjajàcy realizacji tej zasady jest model post´powania, w którym zaskar˝enie rozstrzygni´cia mo˝e spowodowaç uruchomienie dzia∏ania organu wy˝szej instancji. Sprzyja to bowiem zobiektywizowaniu i urealnieniu kontroli prawid∏owoÊci wydanych orzeczeƒ czy decyzji,
co niewàtpliwie stanowi przes∏ank´ le˝àcà u podstaw prawa gwarantowanego
w art. 78 zd. 1 Konstytucji.41 W zwiàzku z tym przyjàç nale˝y, i˝ niemo˝noÊç zaskar˝enia postanowienia w przedmiocie udzielenia „zabezpieczenia” równie˝ by∏aby
niezgodna z omawianym przepisem Konstytucji.
38
39
40
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K. Pietrzkowski (red.), op. cit., s. 860.
A. Zieliƒski, Sàdownictwo opiekuƒcze w sprawach ma∏oletnich, Warszawa 1975, s. 120-121.
W. Skrzyd∏o, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Komentarz, Zakamycze 1999, s. 76.
Poglàd taki wyrazi∏ Trybuna∏ Konstytucyjny w uzasadnieniach wyroków z dnia 16 listopada 1999 roku (sygnatura akt SK 11/99) oraz z dnia 3 lipca 2002 roku (sygnatura akt SK 31/01).
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W zwiàzku z tym nale˝y pos∏u˝yç si´ takimi metodami wyk∏adni, które usuwa∏yby t´ niezgodnoÊç. Jest to tak zwana wyk∏adnia prokonstytucyjna. Opiera si´ jà
na za∏o˝eniu, zgodnie z którym interpretujàc normy prawne, nale˝y mieç na wzgl´dzie przede wszystkim zasady konstytucyjne.42 Tote˝ w omawianym wypadku, poniewa˝ kwestie zwiàzane z udzielaniem „zabezpieczenia” w sprawach z zakresu
w∏adzy rodzicielskiej nie zosta∏y explicite uregulowane w k.p.c., nale˝y pos∏u˝yç si´
analogià do przepisu art. 741 k.p.c. i na tej podstawie uznaç, i˝ orzeczenia te sà zaskar˝alne za˝aleniem.
*
Chocia˝ celem niniejszych rozwa˝aƒ by∏o przede wszystkim znalezienie, poÊród obowiàzujàcych przepisów prawa, prawid∏owej podstawy prawnej do wydawania postanowieƒ w przedmiocie regulowania kwestii zwiàzanych z wykonywaniem w∏adzy rodzicielskiej na czas trwania post´powania, to jednak, na zakoƒczenie, wa˝yç si´ mo˝na na stwierdzenie, i˝ przywo∏any tu przepis art. 755 § 1 pkt 4
k.p.c. mo˝e wydawaç si´ byç zb´dnym, czy wr´cz niepo˝àdanym. Dla rozwiania
wszelkich wàtpliwoÊci prawnych oraz interpretacyjnych koniecznà wydaje si´ natomiast interwencja ustawodawcy. Z praktycznego punktu widzenia znacznie bardziej komfortowà sytuacjà by∏oby bowiem, gdyby dla udzielenia prawid∏owych
– z aksjologicznego punktu widzenia – odpowiedzi na zagadnienia stanowiàce temat powy˝szego opracowania, nie by∏o trzeba dokonywaç wyk∏adni przekraczajàcej niekiedy granice j´zykowego brzmienia interpretowanego tekstu prawnego.
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L. Morawski, op. cit., s. 168 i nast.
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W kwestii dopuszczalnoÊci zniesienia
ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej powsta∏ej
na podstawie orzeczenia sàdu (art. 52 k. r. o.)
Problematyka swobody umownego kszta∏towania stosunków majàtkowych mi´dzy ma∏˝onkami nale˝y do istotnych zagadnieƒ prawa rodzinnego. Zarówno
przy zawieraniu ma∏˝eƒstwa, jak i w trakcie trwania zwiàzku, ma∏˝onkowie majà
znaczàcy wp∏yw na odpowiednie, satysfakcjonujàce uregulowanie kwestii majàtkowych przez wybór odpowiedniego ustroju ma∏˝eƒskiego1. Potrzeby i oczekiwania
ma∏˝onków odnoÊnie do ∏àczàcej ich sfery majàtkowej majà charakter dynamiczny,
a w zale˝noÊci od zmieniajàcych si´ okolicznoÊci mogà podlegaç ewolucji.
Podstawowym, preferowanym przez ustawodawc´ ustrojem majàtkowym pozostaje ustrój wspólnoÊci majàtkowej2. Nowelizacja k.r.o. z dnia 17 czerwca 2004 r.3,
której podstawowym celem by∏o przystosowanie przepisów kodeksu do regu∏ gospodarki rynkowej i wspó∏czesnych warunków spo∏ecznych4, dostosowa∏a ten
ustrój do potrzeb wynikajàcych z ewolucji ustroju politycznego i gospodarczego5.
Ustawowy ustrój majàtkowy mi´dzy ma∏˝onkami powstaje na skutek zawarcia ma∏1

2

3

4

5

Ma∏˝eƒski ustrój majàtkowy definiuje si´ jako zespó∏ norm, wed∏ug których uk∏adajà si´ stosunki majàtkowe mi´dzy ma∏˝onkami w czasie trwania ma∏˝eƒstwa oraz uregulowana jest odpowiedzialnoÊç ma∏˝onków
wobec wierzycieli. Zob. S. Szer, Prawo rodzinne 1966, s. 100, J. Winiarz, Ma∏˝eƒskie stosunki majàtkowe,
Warszawa 1967, s. 14 i nast.
W doktrynie prowadzona jest dyskusja nad celowoÊcià wprowadzenia ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej
z wyrównaniem dorobków jako ustroju ustawowego. Szerzej zob. G. J´drejek, Uwagi do projektu ustawy
o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuƒczy, Studia Prawnicze 2002, z. 3, s. 164 i nast., K. Zawada,
Uwagi o zamierzonej nowelizacji majàtkowego prawa ma∏˝eƒskiego oraz niektórych innych przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2003, z. 4, s. 918 i nast., K. Pietrzykowski, Nowe przepisy o ma∏˝eƒskich ustrojach majàtkowych, Palestra 2005, nr 3-4, s. 179.
Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuƒczy oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1691).
Zob. T. Soko∏owski, Uwagi o projektowanej regulacji stosunków majàtkowych mi´dzy ma∏˝onkami, Kwartalnik Prawa Prywatnego 2001, z. 1, s. 139, T. Smyczyƒski, Reforma ma∏˝eƒskiego prawa majàtkowego,
Monitor Prawniczy 2004, nr 18, s. 827 i nast., K. Pietrzykowski, Nowe przepisy..., s. 21 i nast., I. Koper,
Zmiany ma∏˝eƒskiego prawa majàtkowego (uwagi na tle ustawy zmieniajàcej kodeks rodzinny i opiekuƒczy z 17 czerwca 2004 r.), w: Ars et usus, Ksi´ga pamiàtkowa ku czci S´dziego S. Rudnickiego, Warszawa, 2005, s. 171.
Istotnej modyfikacji poddano m.in. regulacj´ dotyczàcà problematyki majàtku wspólnego i osobistego
oraz odpowiedzialnoÊci ma∏˝onków za zobowiàzania. Ustawodawca si´gnà∏ tak˝e do nowych rozwiàzaƒ
sprawdzonych w innych paƒstwach europejskich, jak chocia˝by instytucja umownej rozdzielnoÊci majàtkowej z wyrównaniem dorobków – art. 512 k.r.o. Zob. R. Sztyk, Ma∏˝eƒskie ustroje majàtkowe w praktyce
notarialnej, Rejent 2004, nr 6, s. 10.
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˝eƒstwa (art. 31 k.r.o.), umowne ustroje majàtkowe kreowane sà w wyniku zawarcia ma∏˝eƒskiej umowy majàtkowej (art. 47 k.r.o.), natomiast przymusowy ustrój
majàtkowy powstaje na skutek innych zdarzeƒ. Funkcjonowanie wspólnoÊci majàtkowej nie zawsze okazuje si´ rozwiàzaniem optymalnym. J. Ignaczewski zwraca
uwag´, ˝e wczeÊniejsze regulacje prawne dostosowane by∏y do sytuacji, w której
podstawowym dochodem ma∏˝onków by∏o wynagrodzenie z pracy najemnej, co
wp∏ywa∏o na konsumpcyjny charakter majàtku wspólnego. Wspó∏czesny ustawodawca wychodzi∏ natomiast z za∏o˝enia, ˝e w coraz wi´kszym stopniu êród∏em
utrzymania rodziny staje si´ dzia∏alnoÊç gospodarcza obywateli, co wymaga nieraz
wyodr´bnienia majàtku produkcyjnego s∏u˝àcego rozwojowi przedsi´biorstwa6.
Ma∏˝onkowie mogà rozszerzyç lub ograniczyç wspólnoÊç ustawowà albo ustanowiç rozdzielnoÊç majàtkowà lub rozdzielnoÊç majàtkowà z wyrównaniem dorobków. Ustawodawca dopuszcza ustanowienie rozdzielnoÊci majàtkowej, która zgodnie z art. 47 § 1 k.r.o., mo˝e nastàpiç w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego7. W razie sporzàdzenia i podpisania stosownej umowy jeszcze przed zawarciem ma∏˝eƒstwa, skutki prawne nast´pujà dopiero z chwilà zawarcia zwiàzku.
Ma∏˝onkowie mogà tak˝e w trakcie trwania zwiàzku modyfikowaç ustrój majàtkowy, któremu podlegajà. Ustawodawca wprost dopuszcza mo˝liwoÊç powrotu
do ustroju wspólnoÊci ustawowej przez zawarcie odpowiedniej umowy.
Zgodnie z art. 52 i nast. k.r.o. mo˝liwe jest tak˝e ustanowienie rozdzielnoÊci ustawowej na podstawie orzeczenia sàdu. Odnosi si´ ono zarówno do wspólnoÊci ustawowej, jak i umownej8. Przymusowy ustrój majàtkowy powstaje zarówno w wyniku
ustanowienia przez sàd, jak i z mocy prawa. Charakter przymusowej rozdzielnoÊci
majàtkowej jako ustroju majàtkowego jest taki sam jak charakter rozdzielnoÊci majàtkowej wykreowanej w drodze umowy. Niezale˝nie od przyczyny jego powstania
mi´dzy ma∏˝onkami powstaje wówczas rozdzielnoÊç majàtkowa9. Przymusowy ma∏˝eƒski ustrój majàtkowy de lege lata powstaje w czterech wypadkach, tj. w razie:
a) uwzgl´dnienia skierowanego do sàdu ˝àdania ustanowienia rozdzielnoÊci majàtkowej (art. 52 § 1 k.r.o.) w razie stwierdzenia wystàpienia wa˝nych powodów,
b) ubezw∏asnowolnienia jednego z ma∏˝onków (art. 53 § 1 k.r.o.), ze wzgl´du
na zagro˝enia wynikajàce z nieprzewidywalnego nieraz dzia∏ania ma∏˝onka niepe∏nosprawnego psychicznie,
c) og∏oszenia upad∏oÊci jednego z ma∏˝onków (art. 53 § 1 k.r.o.), co wp∏ywa
na u∏atwienie przeprowadzenia post´powania upad∏oÊciowego, jak równie˝
chroni interesy majàtkowe ma∏˝onka upad∏ego,
d) orzeczenia separacji (art. 54 § 1 k.r.o.).
6
7

8
9

Zob. J. Ignaczewski, Ma∏˝eƒskie ustroje majàtkowe. Art. 31-54 KRO. Komentarz, Warszawa 2006, s. 16.
Szerzej zob. J. Sterniak-Kujawa, Ma∏˝eƒskie umowy majàtkowe (intercyzy) na tle majàtkowych stosunków
ma∏˝eƒskich, Warszawa 1995.
Zob. K. Pietrzykowski, Nowe przepisy..., s. 28.
Zob. T. Smyczyƒski, Reforma..., s. 833, M. Sychowicz, Przymusowy ma∏˝eƒski ustrój majàtkowy, Przeglàd
Sàdowy 2006, nr 1, s. 25. Odmiennie zob. I. Koper, Zmiany ma∏˝eƒskiego prawa..., s. 172.

Rodzina i Prawo Nr 7-8 2008

47

Tadeusz Zembrzuski

W razie wystàpienia dwóch lub wi´cej przyczyn powstania ustroju przymusowej
rozdzielnoÊci majàtkowej, rozdzielnoÊç ta powstaje z dniem, w którym nastàpi∏a
pierwsza z tych przyczyn.
Wspó∏czeÊnie wàtpliwoÊci wzbudza zagadnienie dopuszczalnoÊci umownego
wprowadzenia systemu wspólnoÊci majàtkowej w miejsce systemu rozdzielnoÊci
powsta∏ego w rezultacie zniesienia wspólnoÊci przez sàd. Powstaje pytanie dotyczàce mo˝liwoÊci powrotu do ustroju wspólnoÊci ustawowej w sytuacji, gdy rozdzielnoÊç majàtkowa powsta∏a na mocy orzeczenia sàdu, a nie aktu notarialnego.
Jest to istotne z perspektywy ewentualnej koniecznoÊci odmowy sporzàdzenia
umowy przez notariusza na podstawie art. 81 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie10. Problem ten zaistnia∏ ju˝ w praktyce notarialnej11. Ustawa przewiduje zniesienie powsta∏ego przymusowego ustroju majàtkowego w stosunku
do trzech spoÊród czterech wskazanych wy˝ej sytuacji. Dotyczy to uchylenia ubezw∏asnowolnienia, a tak˝e umorzenia, ukoƒczenia lub uchylenia post´powania upad∏oÊciowego jednego z ma∏˝onków (art. 53 § 2 k.r.o.), jak równie˝ zniesienia separacji (art. 54 § 2 k. r. o). Powstaje wówczas ustawowy ustrój majàtkowy, który nie
ma charakteru przymusowego12. Ustanie przymusowego ustroju powiàzane zosta∏o ze zdarzeniami powodujàcymi ustanie przyczyny powstania tego ustroju.
Analogicznego rozwiàzania zabrak∏o co do wypadku sàdowego ustanowienia
rozdzielnoÊci majàtkowej (art. 52 k.r.o.)13. Kodeks nie przewiduje wyraênie mo˝liwoÊci wystàpienia z powództwem w razie ustàpienia bàdê odpadni´cia wa˝nych powodów, dla których celowe by∏o ustanowienie przez sàd rozdzielnoÊci majàtkowej.
Przed wejÊciem w ˝ycie nowelizacji k.r.o. z 17 czerwca 2004 r. dopuszczano takie
rozwiàzanie zarówno w doktrynie14, jak i w orzecznictwie15. L. Stecki argumentowa∏,
˝e „skoro (...) prawo rodzinne dozwala ma∏˝onkom na powo∏ywanie do istnienia
wspólnoÊci majàtkowej w ka˝dym czasie trwania ich ma∏˝eƒstwa, to usprawiedliwiona wydaje si´ teza, ˝e majà oni równie˝ prawo do przywrócenia wspólnoÊci
w wypadku poprzedniego zniesienia jej wyrokiem sàdowym”. Przywrócenie wspólnoÊci majàtkowej mog∏o nastàpiç na podstawie ma∏˝eƒskiej umowy majàtkowej
zawartej w formie aktu notarialnego.
Obecnie doktryna zosta∏a jednak zdominowana poglàd przeciwny16. Nawiàzuje on
jeszcze do zapatrywania prezentowanego na gruncie przepisów nieobowiàzujàcego
10
11
12
13

14

15

16

Tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., Nr 42, poz. 369 ze zm.
Zob. postanowienie SN z dnia 22 listopada 2007 r., III CZP 99/07, niepubl.
Zob. M. Sychowicz, Przymusowy..., s. 27.
Mo˝liwoÊç takà wprowadza dopiero art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378). Zobacz tak˝e uwagi koƒcowe.
Zob. np. J. St. Piàtowski, Stosunki majàtkowe mi´dzy ma∏˝onkami, Katowice 1965/66, s. 49, L. Stecki,
Przywrócenie ustawowej wspólnoÊci majàtkowej, Nowe Prawo 1966, nr 6, s. 749 i nast., J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, Warszawa 2001, s. 197.
Zob. postanowienie SN z 8 czerwca 1967 r., I CZ 18/67, OSNC 1968, nr 2, poz. 22, postanowienie SN
z 3 lipca 1975 r., III CRN 120/75, OSPiKA 1979, nr 4, poz. 71 wraz z glosà M. Wilke.
Zob. J. Strzebiƒczyk, Nowelizacja przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego w zakresie ma∏˝eƒskiego
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ju˝ kodeksu rodzinnego z 27 czerwca 1950 r.17, ˝e ze wzgl´du na brak podstawy
prawnej ma∏˝onkowie nie mogà sami decydowaç o przywróceniu ustroju wspólnoÊci
majàtkowej18. RozdzielnoÊç majàtkowa wprowadzona orzeczeniem sàdu uznawana bywa za jedyny nieusuwalny ustrój przymusowy19. Mimo oczywistych mankamentów takiego rozwiàzania argumentuje si´, ˝e skoro obecnie rozdzielnoÊç majàtkowa
ustanowiona przez sàd ma charakter przymusowy, to nie mo˝na w drodze umowy
przywróciç wspólnoÊci majàtkowej. PodkreÊla si´, ˝e odmienne stanowisko prowadzi∏oby do aprobowania mo˝liwoÊci zmiany orzeczenia sàdowego umowà20. Rozumowanie takie prowadzi do kontrowersyjnej i trudnej do zaakceptowania konkluzji, ˝e
ma∏˝onkowie sà „skazani” na przymusowy ustrój do koƒca trwania ma∏˝eƒstwa.
Zwrócono uwag´, ˝e mimo i˝ wa˝ne powody, które uzasadnia∏y ustanowienie przez
sàd rozdzielnoÊci majàtkowej mogà przestaç istnieç, ustawodawca nie przewidzia∏
wprost mo˝liwoÊci ustania tego ustroju majàtkowego21. Mo˝na broniç poglàdu, ˝e w sytuacji w której ostatni stan rzeczy ukszta∏towany zosta∏ wyrokiem sàdowym, zmiana lub
likwidacja tego stanu mo˝e nastàpiç jedynie w wyniku wydania innego wyroku sàdowego22. Ewentualne powództwo o uchylenie jednego ma∏˝eƒskiego ustroju majàtkowego i zastàpienie go innym mia∏oby charakter kszta∏tujàcy, wymaga∏oby wydania orzeczenia konstytutywnego. Orzeczenie takie charakteryzowa∏oby si´ skutkiem prawotwórczym w postaci uchylenia istniejàcego stosunku prawnego i ukszta∏towania odmiennej sytuacji prawnej23. W doktrynie panuje zgodnoÊç co do tego, ˝e czynnoÊç
kszta∏tujàca sàdu podj´ta mo˝e byç na podstawie przepisu ustawy. W literaturze mówi
si´ o numerus clausus orzeczeƒ konstytutywnych24. PodkreÊla si´, ˝e upowa˝nienie
do wytoczenia powództwa o ukszta∏towanie stosunku prawnego lub prawa musi
wyraênie wynikaç z regulacji ustawowej25. Przyjmuje si´, ˝e êród∏em powództw
o ukszta∏towanie prawa sà przede wszystkim przepisy prawne, które generujà mo˝liwoÊç ˝àdania, by sàd wyrokiem ukszta∏towa∏ okreÊlone prawa lub stosunki prawne26.
ma∏˝eƒskiego prawa majàtkowego (cz. II), Rejent 2004, nr 9, s. 97 i nast., G. Bieniek, Umowne ustroje majàtkowe, Rejent 2005, nr 9, s. 115 i nast., M. Sychowicz, Przymusowy..., s. 27 i nast.
17
Dz. U. Nr 34, poz. 308. Kodeks zosta∏ uchylony ustawà 25 lutego 1964 r. Przepisy wprowadzajàce kodeks
rodzinny i opiekuƒczy (Dz. U. Nr 9, poz. 60).
18
Zob. S. Breyer i wspó∏autorzy: Kodeks rodzinny. Komentarz, 1959, s. 167 i nast. cyt za L. Stecki, Przywrócenie..., s. 747 i nast.
19
Zob. J. Strzebiƒczyk, Nowelizacja...(cz. II), s. 97.
20
Zob. G. Bieniek, Umowne..., s. 116.
21
Zob. M. Sychowicz, Przymusowy,... s. 28.
22
Zob. J. S. Piàtowski, Stosunki majàtkowe..., s. 145.
23
Zob. K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne w post´powaniu cywilnym, Warszawa 1972, s. 103 i nast.
24
Zob. np. E. Balog, Über das konstitutive Urteil. Zeitschrift für das Privatöffentliche Recht, Wiedeƒ 1906,
s. 144, Z. Hahn, Powództwo o ukszta∏towanie prawa, Nowa Palestra 1935, nr 9, s. 371, P. Schlosser,
Gestaltungsklagen und Gestaltungsurteile, Bielefeld 1966, s. 276, K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne
w post´powaniu cywilnym, Warszawa 1972, s. 77 i nast.
25
Zob. E. Wengerek, Przeciwegzekucyjne powództwa d∏u˝nika, Warszawa 1967, s. 40.
26
Zob. W. Siedlecki, Orzeczenia konstytutywne w post´powaniu cywilnym, Ksi´ga Pamiàtkowa ku czci K.
Stefki, Warszawa-Wroc∏aw 1967, s. 309 i nast., E. Warzocha, Ustalenie stosunku prawnego lub prawa w sàdowym post´powaniu cywilnym, Warszawa 1982, s. 24 i nast.
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Z powy˝szych wzgl´dów nale˝y uznaç, ˝e brak wyraênego upowa˝nienia ustawowego
do wydania orzeczenia kszta∏tujàcego prawo lub stosunek prawny wy∏àcza mo˝liwoÊç
wytoczenia powództwa o zmian´ (zniesienie) ustanowionego przez sàd ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej.
W celu rozwiàzania powy˝szego problemu postulowana by∏a zmiana treÊci
art. 52 k.r.o., przez jego uzupe∏nienie o zapis „przewidujàcy dopuszczalnoÊç uchylenia orzeczenia sàdu ustanawiajàcego rozdzielnoÊç np. w razie zmiany stosunków
oraz przesàdzajàcy, ˝e w wypadku wydania orzeczenia uchylajàcego powstaje
mi´dzy ma∏˝onkami ustawowy ustrój majàtkowy”27. G. Bieniek wskazywa∏ na potrzeb´ poszukiwania konstrukcji prawnej, która pozwoli∏aby sàdowi ustaliç, ˝e wobec zmiany okolicznoÊci faktycznych stosunki majàtkowe mi´dzy ma∏˝onkami regulujà przepisy o ustawowym ustroju majàtkowym, np. przez odpowiednie zastosowanie art. 189 k.p.c.28. Pos∏u˝enie si´ konstrukcjà powództwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, choçby ze wzgl´du na deklaratywnoÊç orzeczeƒ ustalajàcych29, nie jest jednak prawid∏owe.
Powstaje pytanie, czy mo˝liwe jest urzeczywistnienie prawa podmiotowego
kszta∏tujàcego na innej drodze ni˝ wyrok sàdowy, tj. przez sporzàdzenie aktu notarialnego – zawarcia umowy majàtkowej. Nale˝y na wst´pie podkreÊliç, ˝e ma∏˝eƒska
wspólnoÊç ustawowa zachowana zosta∏a jako ustrój podstawowy (modelowy)30, nie
zdecydowano si´ na przyj´cie jako ustawowego ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej
z rozliczeniem (wyrównaniem) dorobków31. Mimo formalnego zrównania z pozosta∏ymi ustrojami ma∏˝eƒskimi mo˝na mówiç o swoistym prymacie ustawowej wspólnoÊci
majàtkowej32. Od strony spo∏ecznej mo˝na uznaç ten ustrój za najbardziej po˝àdany
ustrój majàtkowy. Ustrój ma∏˝eƒskiej wspólnoÊci majàtkowej ma na celu wzmocnienie rodziny oraz zapewnienie jej ustabilizowanej bazy materialnej33. PodkreÊla si´, ˝e
najpe∏niej realizuje on zasad´ równych praw obojga ma∏˝onków w dziedzinie stosunków majàtkowych, stanowiàcych materialnà podstaw´ funkcjonowania rodziny34.
26

27
28
29
30

31
32

33

34

Zob. W. Siedlecki, Orzeczenia konstytutywne w post´powaniu cywilnym, Ksi´ga Pamiàtkowa ku czci
K. Stefki, Warszawa-Wroc∏aw 1967, s. 309 i nast., E. Warzocha, Ustalenie stosunku prawnego lub prawa
w sàdowym post´powaniu cywilnym, Warszawa 1982, s. 24 i nast.
Zob. J. Strzebiƒczyk, Nowelizacja...(cz. II), s. 98.
Zob. G. Bieniek, Umowne..., s. 116.
Szerzej zob. E. Warzocha, Ustalenie stosunku prawnego..., s. 120 i nast.
Zob. J. Strzebiƒczyk, Nowelizacja przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego w zakresie ma∏˝eƒskiego prawa majàtkowego (cz. I), Rejent 2004, nr 8, s. 144.
Zob. G. J´drejek, Uwagi do projektu..., s. 164 i nast., K. Zawada, Uwagi o zamierzonej nowelizacji.., s. 918 i nast.
Odmiennie zob. A. Kozio∏, Ustroje majàtkowe ma∏˝eƒskie po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego – cz. I, Monitor Prawniczy 2005, nr 15, s. 741.
Instytucja ta traci swoje aksjologiczne uzasadnienie dopiero wówczas, gdy rodzina przestaje faktycznie istnieç, a stan stosunków mi´dzy ma∏˝onkami Êwiadczy o ich roz∏àce. Zob. wyroki SN z dnia 13 maja 1997
r., III CKN 51/97, OSNC 1997, nr 12, poz. 194, z dnia 8 maja 2003 r., II CKN 126 78/01, niepubl., z dnia 4
czerwca 2004 r., III CKN 126/03, Monitor Prawniczy 2004, nr 13, s. 582.
Zob. E. Skowroƒska-Bocian, Rozliczenia majàtkowe ma∏˝onków w stosunkach wzajemnych i wobec osób
trzecich, Warszawa 2006, s. 144, K. Gromek, Kodeks..., s. 752 i nast.
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Ma∏˝onkowie powinni mieç zapewnionà mo˝liwoÊç „dysponowania” wspólnoÊcià
ustawowà. Takie postrzeganie ustroju ma∏˝eƒskiej wspólnoÊci majàtkowej przemawia przeciwko przyznaniu przymusowemu ustrojowi powsta∏emu na podstawie
art. 52 k.r.o. nieusuwalnego charakteru. Umo˝liwienie ma∏˝onkom przywrócenia
wspólnoÊci ustawowej na podstawie ma∏˝eƒskiej umowy majàtkowej zawartej w formie aktu notarialnego w sytuacji, gdy istnieje mi´dzy nimi ustrój rozdzielnoÊci majàtkowej powsta∏y na podstawie orzeczenia sàdu, stanowiç powinno realizacj´ zasady
swobody kszta∏towania sytuacji majàtkowej przez ma∏˝onków. Umowa majàtkowa
ma∏˝eƒska jest samodzielnà instytucjà kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, regulujàcà ustrój majàtkowy ma∏˝onków na przysz∏oÊç. Ustawodawca w szerokim zakresie
umo˝liwia rozszerzanie lub ograniczanie wspólnoÊci ustawowej, jak te˝ ustanawianie
rozdzielnoÊci majàtkowej lub rozdzielnoÊci majàtkowej z wyrównaniem dorobków35.
Uprawnienie polegajàce na mo˝liwoÊci zwrócenia si´ do sàdu z ˝àdaniem ustanowienia z wa˝nych powodów rozdzielnoÊci majàtkowej powinno byç postrzegane jako instytucja uzupe∏niajàca, a nie wy∏àczajàca wskazane mo˝liwoÊci.
W celu wykazania trafnoÊci prezentowanej tezy celowe jest odniesienie si´
do u˝ytego w ustawie poj´cia „przymusowego ustroju majàtkowego” w kontekÊcie
art. 52 k.r.o. Termin „przymusowy ma∏˝eƒski ustrój majàtkowy” do czasu wejÊcia
w ˝ycie nowelizacji k.r.o. z dnia 17 czerwca 2004 r. nie by∏ poj´ciem ustawowym,
lecz pos∏ugiwano si´ nim w doktrynie i w orzecznictwie na okreÊlenie rozdzielnoÊci
majàtkowej powstajàcej bàdê to na podstawie orzeczenia sàdu znoszàcego wspólnoÊç, bàdê z mocy prawa w razie ubezw∏asnowolnienia jednego z ma∏˝onków lub
orzeczenia separacji. Ustawodawca w wyniku wspomnianej nowelizacji wprowadzi∏
jednak to poj´cie do ustawy. Rozdzia∏ III dzia∏u III tytu∏u I k.r.o. zosta∏ zatytu∏owany
„Przymusowy ustrój majàtkowy”. Zastàpienie poj´cia „Ustanie wspólnoÊci majàtkowej w czasie trwania ma∏˝eƒstwa” spowodowane by∏o koniecznoÊcià unikni´cia
wàtpliwoÊci terminologicznych w zwiàzku z wprowadzeniem instytucji rozdzielnoÊci majàtkowej z wyrównaniem dorobków36. Przedmiotowa regulacja zosta∏a uporzàdkowana przez skupienie w jednym miejscu problematyki tego ustroju37.
„PrzymusowoÊç” omawianego ustroju polega na tym, ˝e powstaje on nie w wyniku zgodnej woli ma∏˝onków, lecz w wyniku orzeczenia sàdu lub z mocy prawa
w przewidzianych przez prawo sytuacjach. Instytucja ta s∏u˝y ochronie jednego
z ma∏˝onków przed niekorzystnymi dzia∏aniami drugiego ma∏˝onka, jak choçby
zwiàzanymi z zarzàdzaniem majàtkiem wspólnym38. Ponadto dopóki trwa przyczyna powstania niejako narzuconego ustroju, to nie mo˝e byç on uchylony i zastàpiony innym. Podzieliç nale˝y poglàd, ˝e o przymusowoÊci ustroju decydujà ∏àcznie
35
36

37

38

Zob. R. Sztyk, Ma∏˝eƒskie ustroje..., s. 27 i nast.
Zob. A. Kozio∏, Ustroje majàtkowe ma∏˝eƒskie po nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego – cz. II,
Monitor Prawniczy 2005, nr 16, s. 792.
Zob. J. S∏yk, Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego dotyczàca majàtku ma∏˝onków, Jurysta 2004, nr 11-12, s. 40.
Zob. T. Smyczyƒski, Prawo rodzinne i opiekuƒcze, Warszawa 2003, s. 95.
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dwie cechy, tj. sposób jego powstania oraz brak mo˝liwoÊci jego zmiany w czasie
trwania przyczyn, które spowodowa∏y jego powstanie39. PrzymusowoÊci nie nale˝y
jednak wiàzaç z trwaniem nowo powsta∏ego ustroju majàtkowego w przysz∏oÊci.
Odpadni´cie przyczyn, dla których wprowadzono przymusowy ustrój ma∏˝eƒski,
przemawia za umo˝liwieniem przywrócenia poprzedniego ustroju majàtkowego.
Inaczej nale˝y odczytywaç „przymusowoÊç” ustroju majàtkowego na tle sàdowej rozdzielnoÊci majàtkowej – art. 52 k.r.o., ni˝ w przypadku rozdzielnoÊci z mocy
prawa – art. 53-54 k.r.o. Jakkolwiek obie sytuacje zosta∏y obj´te okreÊleniem przymusowego ustroju majàtkowego, to zachodzi mi´dzy nimi istotna ró˝nica. ˚àdanie
zniesienia wspólnoÊci ustawowej jest osobistym uprawnieniem ka˝dego z ma∏˝onków40, przys∏uguje niezale˝ne od ∏àczàcego ich ustroju majàtkowego41. Wytoczenie
powództwa przewidzianego w art. 52 k.r.o. jest rezultatem podj´cia inicjatywy przez
jednego z ma∏˝onków, majàcej co do zasady swe êród∏o w istnieniu konfliktu
w ma∏˝eƒstwie. ˚àdanie wprowadzenia przez sàd tego re˝imu majàtkowego jest
rozwiàzaniem ostatecznym, b´dàce rezultatem niemo˝liwoÊci polubownego za∏atwienia sprawy, jak chocia˝by przez zawarcie ma∏˝eƒskiej umowy majàtkowej
w formie aktu notarialnego. „PrzymusowoÊç” nale˝y zatem w tym wypadku postrzegaç w kontekÊcie narzucenia rozstrzygni´cia jedynie jednemu z ma∏˝onków,
który nie jest w stanie porozumieç si´ ze wspó∏ma∏˝onkiem, nie zaÊ w kontekÊcie
narzucenia przez sàd przymusowego ustroju ma∏˝eƒskiego obojgu ma∏˝onkom.
Co do zasady co najmniej jeden z ma∏˝onków jest usatysfakcjonowany takim orzeczeniem w chwili jego wydania. PodkreÊliç nale˝y, ˝e przymusowa rozdzielnoÊç
majàtkowa powsta∏a w wyniku zastosowania art. 52 k.r.o. nie ró˝ni si´ co do treÊci
od umownej rozdzielnoÊci majàtkowej. Ró˝nica wyst´puje jedynie co do sposobu
jej powstania. Zniesienie wspólnoÊci przez sàd uzale˝nione jest od stwierdzenia istnienia wa˝nych ku temu powodów, natomiast w wypadku umownego wy∏àczenia
wspólnoÊci ustawowej k.r.o. nie wymaga istnienia tej przes∏anki. Rozstrzygajàce
znaczenie ustawa przywiàzuje w tym ostatnim wypadku do zgodnej woli stron,
w niczym przez ustawodawc´ nieograniczonej.
TreÊcià powództwa przewidzianego w art. 52 k.r.o. jest „˝àdanie ustanowienia
rozdzielnoÊci majàtkowej”, które zastàpi∏o wczeÊniejsze „˝àdanie zniesienia wspólnoÊci zarówno ustawowej jak i umownej”. Zmiana ta nie ma jednak charakteru merytorycznego, dawne zniesienie przez sàd wspólnoÊci majàtkowej odpowiada
obecnemu ustanowieniu przez sàd rozdzielnoÊci majàtkowej, jedynie z tà ró˝nicà,
˝e ustanowienie rozdzielnoÊci majàtkowej mo˝e nastàpiç nie tylko wtedy, gdy ma∏˝onkowie pozostajà w ustroju wspólnoÊci majàtkowej, ale tak˝e, gdy pozostajà
39
40

41

Zob. M. Sychowicz, Przymusowy..., s. 24.
Legitymowany do wniesienia powództwa jest tak˝e kurator nieobecnego ma∏˝onka (art. 184 k. r. o.), jak
równie˝ prokurator (art. 7 k. p. c.).
W poprzednim stanie prawnym ograniczone by∏o ono do ustroju wspólnoÊci ustawowej. Zob. J. Ignaczewski, Ma∏˝eƒskie ustroje majàtkowe..., s. 205.
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w ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej z wyrównaniem dorobków, który to ustrój wprowadzono dopiero nowelizacjà k.r.o. z dnia 17 czerwca 2004 r. Nale˝y stwierdziç, ˝e
dawna instytucja zniesienia przez sàd wspólnoÊci majàtkowej w zasadzie nie ró˝ni
si´ od obecnej instytucji uregulowanych w art. 52 k.r.o.42. Przemawia to za aktualnoÊcià poglàdu umo˝liwiajàcego przywrócenie zniesionej przez sàd wspólnoÊci
majàtkowej przez zawarcie ma∏˝eƒskiej umowy majàtkowej.
Umieszczenie przepisu art. 52 k.r.o. w rozdziale o ustroju przymusowym nie powinno pozbawiaç ma∏˝onków mo˝liwoÊci rezygnacji z „narzuconego” ustroju majàtkowego. Jak ju˝ wspomniano, powsta∏y w wyniku orzeczenia sàdu ustrój ró˝ni
si´ od pozosta∏ych przewidzianych prawem przypadków stworzenia ustroju przymusowego. Orzeczenie nie jest uzale˝nione od wystàpienia okreÊlonych zdarzeƒ,
takich jak ubezw∏asnowolnienie, upad∏oÊç czy separacja, lecz zapada w wyniku
dokonanej na ˝àdanie jednego z ma∏˝onków oceny stosunków ma∏˝eƒskich. Na tle
ubezw∏asnowolnienia, upad∏oÊci bàdê separacji strony sà niejako „przymuszone”
do zmodyfikowania ∏àczàcych je wi´zi majàtkowych, natomiast wytoczenie powództwa na podstawie art. 52 k.r.o. z za∏o˝enia jest rezultatem podj´cia Êwiadomej
decyzji przez jednego z ma∏˝onków. W ramach przepisów Rozdzia∏u III dzia∏u III tytu∏u I k.r.o. mo˝na mówiç o przymusowych ustrojach majàtkowych sensu largo, tj.
jako ∏àczne okreÊlenie wypadków ustania wspólnoÊci majàtkowej na podstawie
orzeczenia sàdu i z mocy prawa. Poj´cie przymusowy ustrój majàtkowy sensu
stricto nale˝y odnosiç wy∏àcznie do instytucji uregulowanych w art. 53-54 k.r.o.,
które znajdujà zastosowanie z mocy prawa w wypadku zaistnienia okreÊlonych
zdarzeƒ, które ustawodawca ocenia jako negatywnie wp∏ywajàce na istnienie
ustroju wspólnoÊci majàtkowej mi´dzy ma∏˝onkami43.
Przes∏ankà zniesienia wspólnoÊci ustawowej w drodze powództwa wytoczonego przed sàdem jest koniecznoÊç istnienia wa˝nych powodów, tj. sytuacji faktycznej, w której z uwagi na zawinione bàdê zale˝ne od jednego z ma∏˝onków post´powanie, ustawowa wspólnoÊç majàtkowa nie s∏u˝y drugiemu z nich lub dobru rodziny44. Poj´cie to nie zosta∏o ustawowo zdefiniowane, lecz podlega sprecyzowaniu przez doktryn´ i judykatur´45. Pos∏u˝enie si´ klauzulà generalnà wymaga ka˝dorazowo doprecyzowania treÊci tego poj´cia na tle konkretnych okolicznoÊci
faktycznych. Wa˝ne powody, które stanowi∏y podstaw´ orzeczenia sàdu przestajà nieraz istnieç po up∏ywie okreÊlonego czasu. Orzeczenie wydane na podstawie
art. 52 k.r.o. zapada w warunkach rozbie˝noÊci zdaƒ ma∏˝onków, natomiast ustanie tej rozbie˝noÊci prowadzi do dezaktualizacji istniejàcych poprzednio wa˝nych
42
43
44

45

Zob. M. Sychowicz, Przymusowy..., s. 30, ten˝e, Komentarz..., SIP LEX Polonica.
Zob. Zob. M. Olczyk, Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego – art. 52, SIP LEX Omega.
Zob. A. Karnicka-Kawczyƒska, J. Kawczyƒski, Stosunki majàtkowe w ma∏˝eƒstwie, Prawo Spó∏ek 2000,
nr 3, s. 29.
Szerzej zob. E. Skowroƒska-Bocian, Rozliczenia majàtkowe..., s. 145 i nast., K. Gromek, Kodeks rodzinny
i opiekuƒczy, Komentarz, Warszawa 2006, s. 751 i nast., M. Sychowicz, Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, SIP LEX Polonica, J. Winiarz, Ma∏˝eƒskie stosunki..., s. 80 i nast.
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powodów46. Bez wàtpienia ma∏˝onkowie mogà nie byç usatysfakcjonowani trwaniem ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej i uznaç, ˝e bardziej odpowiedni jest dla
nich pierwotny ustrój, od którego wczeÊniej odstàpiono. W zwiàzku z tym wyra˝ona przez ma∏˝onków wola powrotu do ustroju wspólnoÊci ustawowej, realizowana w drodze zawarcia w formie aktu notarialnego ma∏˝eƒskiej umowy majàtkowej,
powinna byç wystarczajàcà podstawà przywrócenia tej wspólnoÊci47.
Za przyj´ciem takiego poglàdu przemawiajà tak˝e wzgl´dy praktyczne. Uniemo˝liwienie przywrócenia wspólnoÊci ustawowej na podstawie ma∏˝eƒskiej umowy
majàtkowej i „skazanie” ma∏˝onków na ten ustrój majàtkowy do koƒca trwania ma∏˝eƒstwa jest rozwiàzaniem nieracjonalnym. W pewnych wypadkach sk∏aniaç mog∏oby ono strony do rozwiàzania ma∏˝eƒstwa przez rozwód i ponownego jego zawarcia w celu osiàgni´cia po˝àdanego rezultatu. Wzgl´dy spo∏eczne jednoznacznie przemawiajà przeciwko akceptowaniu takich praktyk.
Dyskusyjne jest twierdzenie, ˝e akceptacja prezentowanego rozumowania
zmierzaç b´dzie do aprobowania mo˝liwoÊci zmiany orzeczenia sàdowego w drodze umowy. Nie dochodzi wówczas do zmiany, ani podwa˝enia wydanego rozstrzygni´cia sàdowego. Orzeczenie prawomocne pozostaje w mocy. Wyrok ustanawiajàcy rozdzielnoÊç majàtkowà jest skuteczny wobec osób trzecich (art. 452
w zw. z art. 435 § 1 k.p.c.). Zawarcie umowy majàtkowej nie ma mocy wstecznej,
lecz wywiera wy∏àcznie skutek na przysz∏oÊç. Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e tak˝e w razie rozwiàzania ma∏˝eƒstwa przez rozwód byli ma∏˝onkowie mogà ponownie wyraziç ch´ç ponownego zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego, zaÊ istnienie wczeÊniejszego prawomocnego wyroku rozwodowego nie stanowi wtedy przeszkody. L. Stecki
zauwa˝a, ˝e nie ma w tym wypadku ˝adnych podstaw ani potrzeby wydawania jakiegokolwiek orzeczenia sàdowego, stanowiàcego przes∏ank´ powstania nowego
zwiàzku mi´dzy tymi samymi osobami. Taka rozumowanie nale˝y tak˝e odnieÊç
do sfery stosunków prawno-majàtkowych ma∏˝onków48.
Teza o niezwruszalnoÊci i trwa∏oÊci przymusowego ustroju majàtkowego nie zas∏uguje na akceptacj´. W podsumowaniu powy˝szych uwag nale˝y opowiedzieç
si´ za poglàdem, ˝e w sytuacji, gdy mi´dzy ma∏˝onkami istnieje ustrój rozdzielnoÊci majàtkowej powsta∏y z mocy orzeczenia sàdu dopuszczalne jest przywrócenie
wspólnoÊci ustawowej na podstawie ma∏˝eƒskiej umowy majàtkowej zawartej
w formie aktu notarialnego. Skoro przewidziane zosta∏o przywrócenie poprzedniego ustroju majàtkowego po ustàpieniu zdarzeƒ, o których mowa w art. 53-54 k.r.o.,
to tym bardziej celowe jest umo˝liwienie ma∏˝onkom zmiany ustroju powsta∏ego
na podstawie art. 52 k.r.o. przy wykorzystaniu instytucji umowy majàtkowej49. Jakkolwiek de lege lata za niedopuszczalne nale˝y uznaç wytoczenie powództwa
46
47
48
49

Zob. J. Ignatowicz, Prawo..., s. 197.
Zob. L. Stecki, Przywrócenie..., s. 749.
Zob. L. Stecki, Przywrócenie..., s. 750.
Zob. M. Olczyk, Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego – art. 52, SIP LEX Omega.
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kszta∏tujàcego, to nale˝y zwróciç uwag´, ˝e stworzenie takiej mo˝liwoÊci zmierza∏oby do urzeczywistnienia normy nakazujàcej z∏o˝enie oÊwiadczenia woli potrzebnego do przekszta∏cenia istniejàcego stanu prawnego, które w rzeczywistoÊci mo˝e byç urzeczywistnione w normalnym obrocie prawnym.
Postulowana nieraz nowelizacja art. 52 k.r.o. przez wykreowanie nowego rodzaju powództwa kszta∏tujàcego nie wydaje si´ niezb´dna. Stworzenie takiej mo˝liwoÊci przyczynia∏oby si´ do dodatkowego obcià˝enia organów wymiaru sprawiedliwoÊci. Warto jednak zauwa˝yç, ˝e ustawodawca postanowi∏ jednoznacznie przeciàç przedstawione wàtpliwoÊci przez wyraêne dopuszczenie mo˝liwoÊci zawarcia
umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej. Ustawa z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów50 wprowadza do art. 52 k.r.o. nast´pujàce zastrze˝enie: „§ 3. Ustanowienie rozdzielnoÊci majàtkowej przez sàd na ˝àdanie jednego
z ma∏˝onków nie wy∏àcza zawarcia przez ma∏˝onków umowy majàtkowej ma∏˝eƒskiej. Je˝eli rozdzielnoÊç majàtkowa zosta∏a ustanowiona na ˝àdanie wierzyciela51,
ma∏˝onkowie mogà zawrzeç umow´ majàtkowà ma∏˝eƒskà po dokonaniu podzia∏u majàtku wspólnego lub po uzyskaniu przez wierzyciela zabezpieczenia, albo zaspokojenia wierzytelnoÊci, lub po up∏ywie trzech lat od ustanowienia rozdzielnoÊci”52. Majàc na wzgl´dzie przedstawione argumenty wydaje si´, ˝e wprowadzana nowelizacja nie by∏a jednak konieczna. Umo˝liwienie ma∏˝onkom bezkonfliktowego, szybkiego i taƒszego sposobu modyfikacji stworzonego przez sàd przymusowego ustroju majàtkowego w drodze zawarcia aktu notarialnego nie wymaga∏o
modyfikacji stanu prawnego, lecz jedynie dokonania w∏aÊciwej wyk∏adni istniejàcych regulacji prawnych. Wprowadzona nowelizacja przemawia jednak na rzecz
trafnoÊci poglàdu o braku podstaw do odmowy sporzàdzenia przez notariusza stosownej umowy majàtkowej w wypadku wczeÊniejszego ustanowienia przez sàd
ustroju rozdzielnoÊci majàtkowej.

50
51

52

Dz. U. Nr 192, poz. 1378. Zob. art. 32.
Ponadto wprowadza si´ przepis art. 52 § 1a, zgodnie z którym „Ustanowienia przez sàd rozdzielnoÊci majàtkowej mo˝e ˝àdaç tak˝e wierzyciel jednego z ma∏˝onków, je˝eli uprawdopodobni, ˝e zaspokojenie wierzytelnoÊci stwierdzonej tytu∏em wykonawczym wymaga dokonania podzia∏u majàtku wspólnego ma∏˝onków”.
Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2008 r. Jednak˝e wspomniana regulacja wchodzi w ˝ycie
ju˝ po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia og∏oszenia (tj. od 19 paêdziernika 2007 r.).
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Post´powanie sàdowe o zobowiàzanie
osoby uzale˝nionej od alkoholu
do poddania si´ leczeniu odwykowemu.
Z danych Ministerstwa SprawiedliwoÊci wynika, ˝e iloÊç wp∏ywajàcych do sàdów rodzinnych wniosków o zobowiàzanie osób uzale˝nionych od alkoholu
do poddania si´ leczeniu odwykowemu systematycznie wzrasta: z 17.345 wniosków w roku 1997, poprzez 28.411 w roku 2003, do 36.809 w roku 2005. Wed∏ug
danych G∏ównego Urz´du Statystycznego za rok 2005 Êrednie spo˝ycie 100% alkoholu w przeliczeniu na jednego mieszkaƒca naszego kraju kszta∏towa∏o si´
na poziomie a˝ 7,97 litra. W tym samym okresie abstynencj´ deklarowa∏o 15,8%
badanych. Nietrzeêwi doroÊli byli w 2005 r. sprawcami 226.550 przest´pstw i wykroczeƒ (na ogólnà liczb´ 543.114). Zatrzymano 2.814 nietrzeêwych nieletnich
sprawców czynów karalnych (na ogólnà liczb´ 50.974).1
Powy˝sze niepokojàce dane uzasadniajà podj´cie tematu post´powania o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu. Skala zjawiska nadu˝ywania alkoholu w naszym kraju pozwala sàdziç, ˝e tak
zwane „sprawy odwykowe” sà niestety jednymi z cz´Êciej rozpoznawanych przez
sàdy rodzinne. Przedmiotem niniejszego artyku∏u jest próba podsumowania dotychczasowego dorobku orzecznictwa na ten temat oraz omówienia post´powania
wobec osób uzale˝nionych od alkoholu.

1

Dane zaczerpni´to ze Sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi za rok 2005, Warszawa 2006; Wed∏ug szacunkowych danych, liczba osób uzale˝nionych
od alkoholu stanowi w Polsce oko∏o 2% populacji, czyli oko∏o 800 tysi´cy osób. Ponadto oko∏o 5%-7%
spo∏eczeƒstwa pije szkodliwie, co daje kolejne 2 – 2,5 miliona osób. W rodzinach alkoholików wychowuje
si´ 4% populacji, to jest 1,5 miliona dzieci. Tyle samo osób pe∏noletnich (rodziców, ma∏˝onków) ˝yje w otoczeniu alkoholików. Ofiary przemocy domowej w rodzinach z problemem alkoholowym to w skali kraju 2
miliony doros∏ych i dzieci (Populacje osób, u których wyst´pujà ró˝ne kategorie problemów alkoholowych
(dane szacunkowe); www.parpa.pl). Zdaniem mi´dzynarodowych ekspertów straty ekonomiczne zwiàzane z nadu˝ywaniem alkoholu szacuje si´ w krajach Europy Zachodniej i w USA na poziomie 3–5% produktu krajowego brutto. Produkt krajowy brutto w Polsce w roku 2001, wed∏ug G∏ównego Urz´du Statystycznego, wyniós∏ 721,6 miliardów z∏otych. Oznacza to, i˝ koszty ekonomiczne (koszty leczenia, wypadków
drogowych, zaanga˝owania wymiaru sprawiedliwoÊci, systemu opieki spo∏ecznej i ubezpieczeƒ; przedwczesna umieralnoÊç; spadek wydajnoÊci pracy i wiele innych) zwiàzane z u˝ywaniem i nadu˝ywaniem
alkoholu w Polsce mo˝na szacowaç na poziomie oko∏o 22-35 miliardów z∏otych rocznie (Polskie problemy
alkoholowe, www.parpa.pl).
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Uwagi wst´pne
Post´powanie w stosunku do osób nadu˝ywajàcych alkoholu zosta∏o uregulowane w rozdziale 2 (art. 21 – art. 42) ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi2.
Art. 21 ustawy antyalkoholowej okreÊla, ˝e leczenie odwykowe osób uzale˝nionych od alkoholu prowadzà stacjonarne i niestacjonarne zak∏ady lecznictwa odwykowego oraz inne zak∏ady opieki zdrowotnej. Ponadto przepis ten wyra˝a zasad´
dobrowolnoÊci („Poddanie si´ leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Wyjàtki
od tej zasady okreÊla ustawa.”) oraz zasad´ bezp∏atnoÊci leczenia odwykowego
(„Od osób uzale˝nionych od alkoholu nie pobiera si´ op∏at za Êwiadczenia w zakresie leczenia odwykowego udzielane w zak∏adach opieki zdrowotnej.”).
Termin „post´powanie”, u˝yty w tytule rozdzia∏u 2 ustawy antyalkoholowej, jest
obszerny i obejmuje, poza post´powaniem sàdowym o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu oraz poprzedzajàcym je post´powaniem przed gminnà komisjà rozwiàzywania problemów alkoholowych, regulacje dotyczàce g∏ównych zasad leczenia odwykowego osób uzale˝nionych, Êwiadczeƒ zdrowotnych przys∏ugujàcych cz∏onkom rodziny osoby uzale˝nionej od alkoholu, dotkni´tym nast´pstwami nadu˝ywania alkoholu przez osob´
uzale˝nionà, pomocy psychologicznej i socjoterapeutycznej, do której uprawnione
sà dzieci osób uzale˝nionych od alkoholu, dotkni´te nast´pstwami nadu˝ywania
alkoholu przez rodziców. Ponadto w rozdziale traktujàcym o post´powaniu w stosunku do osób nadu˝ywajàcych alkoholu zamieszczono ogólne przepisy o leczeniu odwykowym osób uzale˝nionych umieszczonych w zak∏adach poprawczych,
schroniskach dla nieletnich, zak∏adach karnych i aresztach Êledczych. Z kolei
w art. 40 ustawy antyalkoholowej uregulowano zagadnienia zwiàzane z zatrzymaniem i doprowadzeniem osoby w stanie nietrzeêwoÊci do izby wytrzeêwieƒ, jednostki Policji, zak∏adu opieki zdrowotnej lub innej w∏aÊciwej placówki utworzonej
lub wskazanej przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego.
W ramach szeroko rozumianego post´powania wobec osób nadu˝ywajàcych
alkoholu, do w∏aÊciwoÊci sàdu przekazane zosta∏y nast´pujàce decyzje: 1) wydanie postanowienia zobowiàzujàcego osob´ uzale˝nionà od alkoholu do poddania
si´ leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zak∏adzie lecznictwa odwykowego (art. 26 ust. 1); 2) wydanie postanowienia zarzàdzajàcego oddanie osoby badanej pod obserwacj´ w zak∏adzie leczniczym na czas nie d∏u˝szy ni˝ 2 tygodnie
(art. 27 ust. 2 in principio); 3) wydanie postanowienia przed∏u˝ajàcego obserwacj´
osoby badanej w zak∏adzie leczniczym do 6 tygodni (art. 27 ust. 2 in fine); 4) wydanie postanowienia zarzàdzajàcego przymusowe doprowadzenie osoby badanej
w razie uchylania si´ od poddania si´ zarzàdzonemu badaniu przez bieg∏ych albo
2

Tekst jednolity: Dz. U. 2007, nr 70, poz. 473 z póên. zm.; dalej jako: „ustawa antyalkoholowa”.
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obserwacji w zak∏adzie leczniczym (art. 30 ust. 1 i 2); 5) wydanie postanowienia
o ustanowieniu nadzoru kuratora dla osoby zobowiàzanej do poddania si´ leczeniu na czas trwania tego obowiàzku (art. 31 ust. 1); 6) wydanie postanowienia zarzàdzajàcego przymusowe doprowadzenie do zak∏adu leczniczego osoby, w stosunku do której orzeczony zosta∏ prawomocnie obowiàzek poddania si´ leczeniu
odwykowemu, a która mimo wezwania sàdu nie stawi∏a si´ dobrowolnie w oznaczonym dniu we wskazanym zak∏adzie lecznictwa odwykowego (art. 32 ust. 1
i 3); 7) wydanie postanowienia zarzàdzajàcego przymusowe doprowadzenie
do stacjonarnego zak∏adu leczenia odwykowego osoby, w stosunku do której orzeczony zosta∏ prawomocnie obowiàzek poddania si´ leczeniu odwykowemu w stacjonarnym zak∏adzie leczenia odwykowego, a która opuÊci∏a teren tego zak∏adu
bez zezwolenia jego kierownika (art. 32 ust. 2 i 3); 8) wydanie postanowienia
o zmianie rodzaju zak∏adu leczenia odwykowego (art. 34 ust. 2); 9) wydanie postanowienia o ustaniu obowiàzku poddania si´ leczeniu przed up∏ywem 2 – letniego
okresu od uprawomocnienia si´ postanowienia w tym przedmiocie (art. 34
ust. 4); 10) wydanie przez sàd opiekuƒczy postanowienia o umieszczeniu osoby
ubezw∏asnowolnionej z powodu alkoholizmu w domu pomocy spo∏ecznej dla osób
uzale˝nionych od alkoholu, w sytuacji gdy nie zachodzi mo˝liwoÊç obj´cia tej osoby innà sta∏à opiekà (art. 35 ust. 2); 11) wydanie przez sàd wykonujàcy orzeczenie
o umieszczeniu w zak∏adzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich postanowienia o wyra˝eniu zgody na obj´cie leczeniem odwykowym umieszczonej w takiej
placówce osoby uzale˝nionej od alkoholu: a) ma∏oletniej – w razie braku przedstawiciela ustawowego lub b) pe∏noletniej (art. 37 ust. 2); 12) rozpoznanie za˝alenia
osoby doprowadzonej do izby wytrzeêwieƒ, jednostki Policji, zak∏adu opieki zdrowotnej lub innej w∏aÊciwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego (art. 40 ust. 3a).
Ponadto ustawa alkoholowa nak∏ada na sàd obowiàzki sygnalizacyjne: 1) zawiadomienie w∏aÊciwego prokuratora o potrzebie wystàpienia z wnioskiem o ca∏kowite ubezw∏asnowolnienie osoby uzale˝nionej od alkoholu, wobec której orzeczono obowiàzek poddania si´ leczeniu odwykowemu (art. 35 ust. 1); 2) zawiadomienie prokuratora i organów prze∏o˝onych nad organami, które dokona∏y doprowadzenia bàdê zatrzymania osoby do izby wytrzeêwieƒ, jednostki Policji, zak∏adu
opieki zdrowotnej lub innej w∏aÊciwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostk´ samorzàdu terytorialnego w przypadku stwierdzenia bezzasadnoÊci lub nielegalnoÊci doprowadzenia lub zatrzymania albo powa˝nych nieprawid∏owoÊci
zwiàzanych z ich wykonywaniem (art. 40 ust. 3a).
Dalsze rozwa˝ania dotyczyç b´dà zobowiàzania osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zak∏adzie lecznictwa odwykowego. Jest to bowiem zasadnicze post´powanie wdra˝ane wobec
osób nadu˝ywajàcych alkoholu.
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1. Post´powanie w sprawie zobowiàzania osoby uzale˝nionej
od alkoholu do poddania si´ leczeniu w stacjonarnym lub
niestacjonarnym zak∏adzie lecznictwa odwykowego jako
sprawa cywilna w rozumieniu Kodeksu post´powania cywilnego
Kodeks post´powania cywilnego normuje post´powanie sàdowe w sprawach
ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuƒczego oraz prawa
pracy, jak równie˝ w sprawach z zakresu ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz w innych
sprawach, do których przepisy tego Kodeksu stosuje si´ z mocy ustaw szczególnych (sprawy cywilne).
Konstrukcja prawna sprawy cywilnej zosta∏a oparta na dwóch niezale˝nych
od siebie kryteriach: materialnym, w postaci charakteru danego stosunku prawnego oraz formalnym, wyra˝ajàcym si´ w przekazaniu okreÊlonej sprawy do zakresu
dzia∏ania sàdów powszechnych, rozpoznajàcych jà w post´powaniu toczàcym si´
na podstawie przepisów Kodeksu post´powania cywilnego. Wed∏ug kryterium materialnoprawnego, sprawami cywilnymi sà te, w których ochrona prawna udzielana jest ze wzgl´du na prawa i obowiàzki albo stan prawny podmiotów stosunków
prawnych o charakterze równorz´dnym i najcz´Êciej ekwiwalentnym.3
Post´powanie o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´
leczeniu odwykowemu jest sprawà cywilnà w rozumieniu Kodeksu post´powania
cywilnego. Przemawia za tym zarówno kryterium materialne, jak i formalne. Zgodnie
z art. 26 ust. 2 ustawy antyalkoholowej, o zastosowaniu obowiàzku poddania si´ leczeniu w zak∏adzie lecznictwa odwykowego orzeka sàd rejonowy w post´powaniu
nieprocesowym. Post´powanie nieprocesowe jest natomiast jednym z dwóch trybów rozpoznawania spraw cywilnych, uregulowanym w Ksi´dze drugiej Kodeksu
post´powania cywilnego (art. 506 i n. k.p.c.). Uzasadnione jest równie˝ zakwalifikowanie post´powania o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania
si´ leczeniu odwykowemu jako sprawy z zakresu prawa cywilnego, poniewa˝ dotyczy ono w istocie dóbr osobistych osoby nadu˝ywajàcej alkoholu – jej zdrowia i wolnoÊci. WartoÊci te pozostajà pod ochronà prawa cywilnego (art. 23 k.c. i art. 24 k.c.).
Zwa˝ywszy na powy˝sze argumenty nale˝y uznaç, ˝e omawiane post´powanie jest
sprawà cywilnà sensu stricto (sprawa z zakresu prawa cywilnego), nie zaÊ „innà
sprawà”, do której przepisy k.p.c. stosuje si´ z mocy ustaw szczególnych. WàtpliwoÊci i rozbie˝ne opinie mo˝e natomiast wywo∏ywaç rodzinny lub opiekuƒczy charakter sprawy o zobowiàzanie do podj´cia leczenia odwykowego. W tej kwestii doktryna i judykatura nie osiàgn´∏y zgodnoÊci poglàdów.
Rozpoznajàc spraw´ z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, Sàd Najwy˝szy
wyrazi∏ poglàd, i˝ sprawy, o których mowa w ustawie psychiatrycznej, nie sà spra3

K. Piasecki [w:] K. Piasecki [red.], Kodeks post´powania cywilnego. Komentarz, tom I, Warszawa 2006,
s. 33 i powo∏ana tam literatura.
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wami z zakresu prawa rodzinnego, lecz sà z nimi – jako sprawy z dziedziny prawa
osobowego – jedynie ÊciÊle zwiàzane. W konsekwencji, rozpatrzenie omawianych
spraw wymaga niekiedy zastosowania wprost przepisów o post´powaniu nieprocesowym oraz przepisów o procesie w wypadkach, w których zachodzi potrzeba
ich stosowania przez odes∏anie przewidziane w art. 13 § 2 k.p.c.4 Poglàd ten ugruntowa∏ si´ w orzecznictwie, o czym Êwiadczy teza postanowienia Sàdu Najwy˝szego z dnia 25 stycznia 2001 r.5: Sprawy unormowane przepisami ustawy
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego sà sprawami z zakresu prawa osobowego, o których mowa w art. 5191 § 1 k.p.c. W uzasadnieniu omawianego orzeczenia Sàd Najwy˝szy, odwo∏ujàc si´ do swoich wczeÊniejszych judykatów, stwierdzi∏: „T∏umaczàc znaczenie rodzajów spraw, do jakich odwo∏uje si´
art. 5191 k.p.c., nale˝y pos∏ugiwaç si´ systematykà i nazewnictwem kodeksu post´powania cywilnego. Sprawami z zakresu prawa osobowego oraz z zakresu prawa
rodzinnego, opiekuƒczego i kurateli sà zatem te sprawy, które tak w∏aÊnie zakwalifikowano w kodeksie post´powania cywilnego (art. 526 i n. oraz art. 561 i n.). Wobec tego, ˝e sprawy dotyczàce ochrony zdrowia psychicznego nie sà unormowane kodeksem post´powania cywilnego, lecz ustawà o ochronie zdrowia psychicznego, t∏umaczenie znaczenia tych spraw wspomnianà metodà nie jest mo˝liwe.
OkolicznoÊç, ˝e sà one – zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego – rozpoznawane przez sàd opiekuƒczy, który wprowadzony zosta∏
do polskiego systemu prawnego przez przepisy o post´powaniu w sprawach rodzinnych (art. 568 k.p.c.), nie mo˝e oznaczaç, ˝e sà to sprawy z zakresu prawa rodzinnego czy te˝ opiekuƒczego”. W toku dalszych rozwa˝aƒ Sàd Najwy˝szy podkreÊli∏, ˝e prawo osobowe, jako dzia∏ prawa cywilnego, chroni mi´dzy innymi dobra osobiste obywateli, do których zalicza si´ tak˝e zdrowie i wolnoÊç. Skoro tak
wa˝ne wartoÊci, jak wolnoÊç cz∏owieka i troska o jego zdrowie, chronione sà przepisami dzia∏u prawa cywilnego, okreÊlanego prawem osobowym, to sztuczna by∏aby konstrukcja, wed∏ug której prawo chroniàce t´ samà wartoÊç (zdrowie i wolnoÊç osób z zaburzeniami psychicznymi), nie wchodzi∏oby w zakres tego samego
dzia∏u prawa, a mianowicie prawa osobowego.
W postanowieniu z dnia 11 paêdziernika 2001 r.6 Sàd Najwy˝szy, odwo∏ujàc si´
do argumentów, przytoczonych w uzasadnieniu orzeczenia z dnia 25 stycznia
2001 r., stanà∏ na stanowisku, ˝e sprawa o zastosowanie obowiàzku poddania si´
4

5

6

Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 30 kwietnia 1997 r., sygn. III CKU 22/97, OSNC 1997, nr 9,
poz. 139.
Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 25 stycznia 2001 r., sygn. III CKN 1454/00, OSNC 2001, nr 7-8,
poz. 116; w krytycznej glosie do tego orzeczenia Z. Âwieboda wyrazi∏ poglàd, ˝e nie mo˝na uznaç, by sprawy rozpoznawane przez sàd opiekuƒczy a unormowane przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego by∏y sprawami z zakresu prawa osobowego, zaÊ okolicznoÊç, ˝e zdrowie jest dobrem osobistym cz∏owieka podlegajàcym ochronie tak˝e na podstawie prawa cywilnego nie ma w tym wzgl´dzie znaczenia, Z.
Âwieboda, Glosa do postanowienia SN z dnia 25 stycznia 2001 r., III CKN 1454/00, OSP 2002, nr 5, s. 63.
Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 11 paêdziernika 2001 r., sygn. II CZ 100/01, LEX nr 52474.
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leczeniu w zak∏adzie lecznictwa odwykowego nale˝y do kategorii „spraw z zakresu prawa osobowego”. Poglàd ten Sàd Najwy˝szy powtórzy∏ w postanowieniu
z dnia 19 grudnia 2001 r.7, uzasadniajàc go w nast´pujàcy sposób: „ustawa o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi (…) dotyczy tak˝e leczenia odwykowego osób uzale˝nionych od alkoholu, w tym szczególnej metody leczenia, o jakiej orzeka Sàd – przymusowego leczenia w stacjonarnych lub niestacjonarnych zak∏adach lecznictwa odwykowego. Orzeczenie o zastosowaniu takiego leczenia w sposób bardzo wyraêny dotyczy jednostki oraz jej praw zwiàzanych
z ochronà zdrowia, a tak˝e wolnoÊci wyboru co do poddania si´ leczeniu lub zaniechania leczenia. Orzeczenie Sàdu w tym przedmiocie nak∏ada na jednostk´ bardzo istotne ograniczenia w zakresie jej praw osobistych, takich jak zdrowie i wolnoÊç. Prawa te, zaliczane do fundamentalnych dóbr osobistych obywateli, pozostajà pod ochronà Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (…) Tak˝e w Kodeksie
cywilnym prawa te chronione sà w art. 23 i 24 w tytule i dziale dotyczàcym osób fizycznych. Z tych wszystkich wzgl´dów prawa te nale˝y uznaç za prawa osobiste
cz∏owieka, zaÊ sprawy które wkraczajà w zakres takich praw nale˝y zaliczyç
do spraw z zakresu prawa osobowego.”
Ustawodawca polski, w ustawie regulujàcej ustrój sàdów powszechnych, przekaza∏ do kognicji wydzia∏u rodzinnego i nieletnich (sàdu rodzinnego) nast´pujàce
rodzaje spraw: a) z zakresu prawa rodzinnego i opiekuƒczego, b) dotyczàcych demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, c) dotyczàcych leczenia osób uzale˝nionych od alkoholu oraz od Êrodków odurzajàcych i psychotropowych, d) nale˝àcych do sàdu opiekuƒczego na podstawie odr´bnych ustaw.8 Jednak okolicznoÊç,
˝e sprawy dotyczàce leczenia osób uzale˝nionych od alkoholu rozpoznajà sàdu
rodzinne, b´dàce jednostkami organizacyjnymi (wydzia∏ami) sàdów rejonowych,
nie przesàdza bynajmniej, ˝e majà one charakter rodzinny lub opiekuƒczy. Za stanowiskiem tym przemawia wyk∏adnia art. 12 § 1 pkt 3 Prawa o ustroju sàdów powszechnych. Gdyby bowiem sprawy o zobowiàzanie osób uzale˝nionych od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu mia∏y charakter rodzinny lub opiekuƒczy, niecelowe by∏oby wyodr´bnianie ich w podpunkcie „c”, skoro mieÊci∏yby si´
w kategorii, o której mowa w podpunkcie „a” omawianego przepisu.
Post´powanie o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´
leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zak∏adzie lecznictwa odwykowego
nie jest sprawà z zakresu prawa rodzinnego. Nie dotyczy bowiem ˝adnej kategorii
zagadnieƒ normowanych w Tytule I (Ma∏˝eƒstwo) oraz Tytule II (Pokrewieƒstwo)
Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego. Choç nadu˝ywanie alkoholu, podobnie jak
przest´pczoÊç przeciwko rodzinie (rozdzia∏ XXVI Kodeksu karnego), wywo∏uje wy∏àcznie negatywne skutki w funkcjonowaniu rodziny, to jednak okolicznoÊç ta po7
8

Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 19 grudnia 2001 r., sygn. IV CZ 207/01, LEX nr 52756.
Art. 12 § 1 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sàdów powszechnych; Dz. U. nr 98,
poz. 1070 z póên. zm.
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zostaje bez wp∏ywu na kwalifikacj´ sprawy jako rodzinnej. Zgodnie z brzmieniem
preambu∏y ustawy alkoholowej jej przepisy s∏u˝à ochronie szerokiego interesu
spo∏ecznego, uwzgl´dniajàcego interes rodziny, jednak niewyczerpujàcego si´
w nim („Uznajàc ˝ycie obywateli w trzeêwoÊci za niezb´dny warunek moralnego
i materialnego dobra Narodu, stanowi si´, co nast´puje…”).
O kwalifikacji sprawy jako rodzinnej nie decyduje element formalny – w∏aÊciwoÊç sàdu rodzinnego, lecz kryterium materialnoprawne. Wyra˝a si´ ono tym,
˝e poddany rozstrzygni´ciu sàdu stosunek prawny regulowany jest przepisami
Tytu∏u I i II Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego.
Z kolei w przeciwieƒstwie do poj´cia sprawy rodzinnej, o zaliczeniu okreÊlonego post´powania do kategorii spraw opiekuƒczych nie decyduje jej merytoryczny
charakter, lecz kryterium formalne. Sprawà opiekuƒczà jest wi´c taka sprawa, którà do tej kategorii zaliczajà obowiàzujàce przepisy.9 ˚aden z przepisów k.p.c. i ustawy antyalkoholowej nie wskazuje na opiekuƒczy charakter sprawy o zobowiàzanie
osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu. Zwa˝yç
nale˝y na treÊç art. 26 ust. 2 ustawy antyalkoholowej, zgodnie z którym o zastosowaniu obowiàzku poddania si´ leczeniu w zak∏adzie lecznictwa odwykowego orzeka sàd rejonowy w post´powaniu nieprocesowym. Przepis ten ani nie okreÊla w∏aÊciwoÊci tego sàdu jako sàdu opiekuƒczego, ani nie odsy∏a do stosowania przepisów o post´powaniu w sprawach z opiekuƒczych.
W Êwietle powy˝szych rozwa˝aƒ nale˝y zaaprobowaç dotychczasowe orzecznictwo Sàdu Najwy˝szego, który konsekwentnie stoi na stanowisku, ˝e sprawa
o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu jest sprawà cywilnà z zakresu prawa osobowego. Trzeba jednak odnotowaç
wyra˝any w piÊmiennictwie poglàd odmienny, kwalifikujàcy omawiane post´powanie do kategorii spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuƒczego. Zwolennikami
tej tezy sà: K. Korzan10, W. Siedlecki i Z. Âwieboda.11
Kompetencja sàdu do orzekania w przedmiocie zobowiàzania osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym
zak∏adzie lecznictwa odwykowego jest w pe∏ni uzasadniona. Ingerencja w∏adzy
sàdowniczej ma na celu zagwarantowanie nale˝ytej ochrony dobru osobistemu
cz∏owieka, jakim niewàtpliwie jest jego wolnoÊç, rozumiana jako prawo do samostanowienia o sobie, podejmowania suwerennych, wolnych od przymusu decyzji
oraz swobodnego wyboru sposobu post´powania i miejsca pobytu. Poddana konstytucyjnej ochronie wolnoÊç jednostki podlega ograniczeniom, przewidzianym w ustawie, w zakresie koniecznym w demokratycznym paƒstwie dla jego
bezpieczeƒstwa lub porzàdku publicznego, bàdê dla ochrony Êrodowiska, zdro9
10
11

T. ˚yznowski [w:] K. Piasecki [red.], op. cit., tom II, s. 178.
K. Korzan, Post´powanie nieprocesowe, Warszawa 1997, s. 390, s. 395.
W. Siedlecki, Z. Âwieboda, Post´powanie nieprocesowe, Warszawa 2001, s. 170, s. 171, s. 174; Z. Âwieboda [w:] K. Piasecki [red.], op. cit., tom II, s. 51.
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wia i moralnoÊci publicznej, albo wolnoÊci i praw innych osób (art. 31 ust. 3 Konstytucji RP). Takim dopuszczalnym w Êwietle postanowieƒ Konstytucji RP ograniczeniem wolnoÊci osobistej, jest instytucja zobowiàzania osoby uzale˝nionej
od alkoholu do poddania si´ leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zak∏adzie lecznictwa odwykowego. Nale˝y podzieliç poglàd Sàdu Najwy˝szego, który
stwierdzi∏: „je˝eli obowiàzkowe leczenie kwalifikowanej grupy osób uzale˝nionych
od alkoholu z natury rzeczy pozbawia je, na medycznie uzasadniony okres, czàstki wolnoÊci osobistej, to jest to jedynie ta czàstka wolnoÊci, którà by nadal wykorzysta∏y na szkod´ swojà, rodziny i Êrodowiska. Nie mo˝e ulegaç wàtpliwoÊci, ˝e
ingerencja w sfer´ wolnoÊci osobistej, oparta na orzeczeniu sàdowym wydanym
w trybie i na podstawie art. 26 i 29 ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci, s∏u˝y
przede wszystkim dobru osoby uzale˝nionej od alkoholu, a dopiero poÊrednio
– dobru rodziny, Êrodowiska, Narodu.”12
Zrozumia∏a jest równie˝ w∏aÊciwoÊç sàdu rodzinnego w omawianym post´powaniu. Jakkolwiek sprawy osób uzale˝nionych od alkoholu nie majà Êcis∏ego
zwiàzku z problematykà rodziny, to jednak rozstrzyganie w kwestii zobowiàzania
do poddania si´ leczeniu odwykowemu, poza doÊwiadczeniem ˝yciowym, wymaga pog∏´bionej znajomoÊci innych dyscyplin, takich jak psychologia, psychiatria,
pedagogika. Najwi´kszà wiedzà i praktykà w tym zakresie dysponujà s´dziowie,
orzekajàcy na co dzieƒ w wydziale rodzinnym i nieletnich. Ponadto sàd rodzinny
korzysta z szerokiego zaplecza pomocniczego – wyspecjalizowanych poradni diagnostycznych i kuratorów.13
OkreÊlenie charakteru post´powania o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej
od alkoholu do poddania si´ leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zak∏adzie lecznictwa odwykowego pozwala wskazaç przepisy, regulujàce post´powanie przed sàdem. Poniewa˝ omawiane sprawy nie mieszczà si´ w kategorii spraw
z zakresu prawa rodzinnego i opiekuƒczego, brak uzasadnienia dla si´gania
do przepisów zamieszczonych w dziele drugim, tytu∏u drugiego ksi´gi drugiej
k.p.c. („Sprawy z zakresu prawa rodzinnego”). Z kolei dzia∏ pierwszy tytu∏u drugiego ksi´gi drugiej k.p.c. („Sprawy z zakresu prawa osobowego”) nie zawiera
przepisów ogólnych, odnoszàcych si´ do wszystkich spraw z zakresu prawa
osobowego. Wobec powy˝szego sàd rozpoznajàcy spraw´ o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu stosuje
przepisy ogólne o post´powaniu nieprocesowym (art. 506 – art. 525 k.p.c.), przepisy o post´powaniu, zamieszczone w ustawie antyalkoholowej, a w zwiàzku
z treÊcià art. 13 § 2 k.p.c., odpowiednio i w nieuregulowanym zakresie tak˝e przepisy o procesie.

12
13

Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 26 marca 1986 r., III CZP 72/85, OSNC 1986, nr 12, poz. 191.
J. Ignatowicz, Prawo rodzinne, Warszawa 2001, s. 78 (zaktualizowa∏ i uzupe∏ni∏ M. Nazar).
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2. Wniosek o wszcz´cie post´powania w sprawie o zobowiàzanie
osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu
odwykowemu. Legitymacja wnioskodawcy
Art. 26 ust. 2 ustawy antyalkoholowej wyznacza w∏aÊciwoÊç rzeczowà i miejscowà sàdu w post´powaniu o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu. Zgodnie z jego treÊcià o zastosowaniu obowiàzku
poddania si´ leczeniu w zak∏adzie lecznictwa odwykowego orzeka sàd rejonowy
w∏aÊciwy wed∏ug miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której post´powanie dotyczy. Przepis ten stanowi lex specialis wzgl´dem art. 507 k.p.c. oraz art. 508 k.p.c.
Sàd wszczyna post´powanie na wniosek gminnej komisji rozwiàzywania problemów alkoholowych14 lub prokuratora (art. 26 ust. 3 zdanie 1 ustawy antyalkoholowej). Powo∏any przepis przyznaje legitymacj´ do wystàpienia z wnioskiem o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu podmiotom publicznym. Z treÊci art. 26 ust. 3 zdanie 1 ustawy antyalkoholowej
wynika, ˝e sàd nie dzia∏a w sprawach osób uzale˝nionych od alkoholu z urz´du,
chocia˝by nawet, w ramach czynnoÊci podejmowanych w innych sprawach, powzià∏ wiadomoÊç o okolicznoÊciach, uzasadniajàcych wszcz´cie takiego post´powania. Post´powania sàdowego nie mo˝e równie˝ zainicjowaç wniosek cz∏onka rodziny osoby nadu˝ywajàcej alkoholu lub innej osoby, zaniepokojonej tym faktem.
Wniosek o wszcz´cie post´powania o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu, z∏o˝ony przez osob´ nieuprawnionà,
przewodniczàcy wydzia∏u przesy∏a prokuratorowi lub gminnej komisji rozwiàzywania problemów alkoholowych, a w razie ustnego zg∏oszenia wniosku, przes∏aniu
podlega notatka s∏u˝bowa (§ 245 Regulaminu sàdowego15).
W ocenie Trybuna∏u Konstytucyjnego, art. 26 ust. 3 ustawy antyalkoholowej,
w zakresie, w jakim wy∏àcza uprawnienie do z∏o˝enia wniosku o poddanie przymusowemu leczeniu uzale˝nionego przez osoby bliskie oraz ich przedstawicieli
14

15

Prowadzenie dzia∏aƒ zwiàzanych z profilaktykà i rozwiàzywaniem problemów alkoholowych oraz integracji
spo∏ecznej osób uzale˝nionych od alkoholu nale˝y do zadaƒ w∏asnych gmin. W tym celu wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powo∏ujà gminne komisje rozwiàzywania problemów alkoholowych, w sk∏ad których wchodzà osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiàzywania problemów alkoholowych. Poza inicjowaniem dzia∏aƒ wymienionych w art. 41 ust. 1 pkt 1 – 7 ustawy alkoholowej, gminna komisja rozwiàzywania problemów alkoholowych podejmujàce czynnoÊci zmierzajàce do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale˝nionej od alkoholu obowiàzku poddania si´ leczeniu w zak∏adzie lecznictwa odwykowego
(art. 41 ust. 1, 3 i 4 ustawy alkoholowej). Post´powanie przed gminnà komisjà rozwiàzywania problemów alkoholowych ma na celu ustalenie, czy osoba nadu˝ywajàca alkoholu, powoduje rozk∏ad ˝ycia rodzinnego,
demoralizacj´ ma∏oletnich, uchylajà si´ od pracy albo systematycznie zak∏ócajà spokój lub porzàdek publiczny. W razie udzielenia na powy˝sze pytanie twierdzàcej odpowiedzi, komisja ma obowiàzek („kieruje
si´”) skierowania osoby nadu˝ywajàcej alkoholu na badanie przez bieg∏ych w celu wydania opinii w przedmiocie uzale˝nienia od alkoholu i wskazania rodzaju zak∏adu leczniczego (art. 24 ustawy alkoholowej).
Rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 23 lutego 2007 r., Regulamin urz´dowania sàdów powszechnych, Dz. U. nr 38, poz. 249.
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ustawowych nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.16
W uzasadnieniu wyroku Trybuna∏ Konstytucyjny zwróci∏ uwag´ na cztery zasadnicze kwestie: 1) Prawo do sàdu, jako prawo osobiste, przys∏uguje temu, kto ma
byç poddany przymusowemu leczeniu, poniewa˝ post´powanie o poddanie obowiàzkowi leczenia jest dla osoby uzale˝nionej od alkoholu sprawà dotyczàcà jej
praw i wolnoÊci. Inne osoby, a w szczególnoÊci wspó∏ma∏˝onek, dzieci, krewni, sàsiedzi, koledzy mogà mieç wielkie czy wr´cz dramatyczne problemy ˝yciowe zwiàzane z zachowaniem osoby odmawiajàcej poddania si´ dobrowolnemu leczeniu
odwykowemu, jednak˝e odmowa ta nie wp∏ywa bezpoÊrednio na ich status prawny w taki sposób, by konieczne by∏o jego okreÊlenie przez sàd; 2) Legitymacja
do wszcz´cia post´powania sàdowego o poddanie osoby uzale˝nionej obowiàzkowi leczenia zosta∏a przyznana tylko podmiotom publicznym: prokuratorowi
i gminnej komisji rozwiàzywania problemów alkoholowych, gdy˝ post´powanie to
s∏u˝y realizacji okreÊlonych ustawowo celów publicznych (przeciwdzia∏anie rozk∏adowi ˝ycia rodzinnego, demoralizacji ma∏oletnich, uchylaniu si´ od pracy, czy systematycznemu zak∏ócaniu spokoju lub porzàdku publicznego); 3) Osoby prywatne
mogà zwracaç si´ do wskazanych w ustawie podmiotów publicznych, które majàc
na uwadze okreÊlone ustawowo cele, sà w stanie obiektywnie oceniç istniejàcà sytuacj´ i dopiero wtedy zdecydowaç o potrzebie albo braku koniecznoÊci uruchomienia post´powania sàdowego; 4) Uznanie, ˝e prawo wystàpienia z odpowiednim
wnioskiem bezpoÊrednio do sàdu przys∏uguje tak˝e osobom prywatnym, mog∏oby
wzmacniaç konflikty i napi´cia mi´dzy uzale˝nionym a jego Êrodowiskiem i tym samym zmniejszaç szanse poprawy.
Legitymacja prokuratora do wszcz´cia post´powania o zobowiàzanie osoby
uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu, przyznana mu
w art. 26 ust. 3 ustawy antyalkoholowej, jest regulacjà szczególnà w stosunku
do art. 511 § 2 k.p.c., w zwiàzku z czym wy∏àcza stosowanie ostatniego z powo∏anych przepisów. Ponadto, na zasadach ogólnych, prokurator mo˝e wziàç udzia∏
w toczàcym si´ ju˝ post´powaniu, wszcz´tym z wniosku gminnej komisji rozwiàzywania problemów alkoholowych, je˝eli wed∏ug jego oceny wymaga tego ochrona praworzàdnoÊci, praw obywateli lub interesu publicznego (art. 7 zdanie 1
k.p.c.). Decyzja prokuratora o wzi´ciu udzia∏u w sprawie pozostaje poza kontrolà
sàdu. Sàd natomiast, widzàc potrzeb´ uczestnictwa prokuratora w toczàcym si´
post´powaniu mo˝e na podstawie art. 59 k.p.c. w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c. dokonaç odpowiedniego zawiadomienia.
Chocia˝ przepisy Kodeksu post´powania cywilnego w Ksi´dze drugiej nie przewidujà wprost udzia∏u organizacji spo∏ecznych w post´powaniu nieprocesowym,
jest to dopuszczalne na podstawie art. 8 k.p.c., zgodnie z którym organizacje spo16

Wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2006 r., sygn. K 43/05, OTK-A 2006, nr 7, poz. 78.
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∏eczne, których zadanie statutowe nie polega na prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej, mogà w wypadkach przewidzianych w ustawie dla ochrony praw obywateli spowodowaç wszcz´cie post´powania, jak równie˝ braç udzia∏ w toczàcym si´
post´powaniu. Z kolei art. 63 k.p.c. w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c. uprawnia organizacj´ spo∏ecznà nie uczestniczàcà w post´powaniu, do przedstawienia sàdowi
istotnego dla sprawy poglàdu, wyra˝onego w uchwale lub oÊwiadczeniu jej nale˝ycie umocowanych organów.17 Jak zauwa˝a P. Telenga, dominuje stanowisko, ˝e
przedstawiony sàdowi poglàd organizacji spo∏ecznej nie stanowi Êrodka dowodowego, lecz jest wyrazem oceny spo∏ecznej stanu faktycznego sprawy. Poglàd ten
nie jest dla sàdu wià˝àcy.18
Ze wzgl´du na brzmienie art. 26 ust. 3 zdanie 1 ustawy antyalkoholowej, organizacje spo∏eczne nie mogà doprowadziç do wszcz´cia post´powania o zobowiàzanie
osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu, gdy˝
uprawnienie to przys∏uguje wy∏àcznie gminnej komisji rozwiàzywania problemów alkoholowych oraz prokuratorowi. Mogà jedynie wziàç udzia∏ w toczàcym si´ post´powaniu albo, nie uczestniczàc w nim, przedstawiç sàdowi istotny dla sprawy poglàd.
Uczestnikiem post´powania o zobowiàzanie do poddania si´ leczeniu odwykowemu jest osoba uzale˝niona od alkoholu, która w zwiàzku z jego nadu˝ywaniem
powoduje rozk∏ad ˝ycia rodzinnego, demoralizacj´ ma∏oletnich, uchyla si´ od pracy albo systematycznie zak∏óca spokój lub porzàdek publiczny (art. 24 i art. 26
ust. 1 ustawy antyalkoholowej). Odmiennie ni˝ ma to miejsce na gruncie ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii19, obowiàzek poddania si´ leczeniu odwykowemu mo˝e zostaç na∏o˝ony zarówno na osob´ pe∏noletnià, jak i takà, która nie ukoƒczy∏a 18 roku ˝ycia.
Terminologia post´powania nieprocesowego dobrze oddaje charakter sprawy
o zobowiàzanie do podj´cia leczenia odwykowego, toczàcej si´ „z udzia∏em”, a nie
„przeciwko” osobie uzale˝nionej od alkoholu, która w zwiàzku z jego nadu˝ywaniem (pijaƒstwo, alkoholizm20) powoduje rozk∏ad ˝ycia rodzinnego, demoralizacj´
ma∏oletnich, uchyla si´ od pracy albo systematycznie zak∏óca spokój lub porzàdek
publiczny. W sprawie o leczenie odwykowe nie chodzi o napi´tnowanie, ani tym
bardziej „ukaranie” uczestnika post´powania, lecz przede wszystkim o zmotywowanie go do podj´cia leczenia, a w konsekwencji o ochron´ jego zdrowia
przed skutkami nadu˝ywania alkoholu, co z kolei le˝y w interesie spo∏ecznym. Al17

18

19

20

Szerzej na temat udzia∏u organizacji spo∏ecznych w post´powaniu nieprocesowym: Z. Âwieboda [w:] K.
Piasecki [red.], op. cit., tom II, s. 27-28.
P. Telenga, Komentarz do art. 63 kodeksu post´powania cywilnego [w:] A. Jakubecki [red.] Kodeks post´powania cywilnego. Praktyczny komentarz, Kraków 2005, wyd. II [w:] System Informacji Prawnej LEX.
Dz, U. nr 179, poz. 1485 z póên. zm.; art. 30 ust. 1. Na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych
w linii prostej, rodzeƒstwa lub faktycznego opiekuna albo z urz´du sàd rodzinny mo˝e skierowaç niepe∏noletnià osob´ uzale˝nionà na przymusowe leczenie i rehabilitacj´.
„Ró˝nica mi´dzy pijakiem a alkoholikiem polega na tym, ˝e pijak mo˝e nast´pny kieliszek odstawiç, ale
nie chce tego zrobiç, alkoholik zaÊ chce przerwaç picie, ale nie mo˝e”; T. Marcinkowski, Medycyna sàdowa dla prawników, tom II, Poznaƒ 2000, s. 256.
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koholizm jest bowiem chorobà chronicznà, post´pujàcà i potencjalnie Êmiertelnà.
Nie jest mo˝liwe ca∏kowite jej wyleczenie, a jedynie zahamowanie narastania jej objawów i szkód zdrowotnych z nià zwiàzanych (...) uzale˝nienie od alkoholu jest
chorobà wieloczynnikowà, bio-psychospo∏ecznà, uszkadzajàcà funkcjonowanie
cz∏owieka w sferze somatycznej, psychologicznej, spo∏ecznej i duchowej.21
Rozk∏ad ˝ycia rodzinnego, demoralizacja ma∏oletnich, uchylanie si´ od pracy albo systematyczne zak∏ócanie spokoju lub porzàdku publicznego sà symptomami
zmian w zakresie psychiki i pozycji spo∏ecznej osoby uzale˝nionej od alkoholu. Towarzyszà im kliniczne wyk∏adniki uzale˝nienia (niemo˝noÊç przerwania picia, wobec nieodpartego uczucia g∏odu alkoholowego, picie poranne, spadek tolerancji
pijàcego na alkohol oraz pojawiajàce si´ palimpsesty, to jest okresy picia pokryte
ca∏kowità niepami´cià). T. Marcinkiewicz, opisujàc zmiany w zakresie osobowoÊci
osoby uzale˝nionej od alkoholu, wskazuje: „s∏abnà lub niknà dobre formy zachowania si´, ambicje, zami∏owania, troska o los rodziny, poczucie wi´zi spo∏ecznej,
potrzeby kulturalne. Alkoholik zn´cà si´ nad cz∏onkami rodziny, popada w kolizj´
z prawem np. z powodu stosunków kazirodczych z w∏asnymi córkami, wypadków
w pracy, zak∏ócania porzàdku publicznego. Wszystko to sk∏ada si´ na zespó∏ psychodegeneracji alkoholowej (psychodegeneratio alkoholica). W pozycji spo∏ecznej
alkoholika nast´puje degradacja. Nie tylko nie stara si´ on o nabywanie nowych
umiej´tnoÊci, nie dokszta∏ca si´, nie awansuje, ale coraz cz´Êciej opuszcza prac´,
a wreszcie jà porzuca i podejmuje innà – wymagajàca ni˝szych kwalifikacji.”22
W post´powaniu nieprocesowym nie stosuje si´ charakterystycznych dla procesu przepisów o wspó∏uczestnictwie, interwencji oraz przypozwaniu. Uczestnikami post´powania nieprocesowego sà wszystkie osoby, których praw dotyczy jego
wynik (zainteresowani w sprawie). Mogà oni wziàç udzia∏ w ka˝dym stanie sprawy,
a˝ do zakoƒczenia post´powania w drugiej instancji (art. 510 k.p.c.). Poniewa˝ wynik post´powania o zobowiàzanie do poddania si´ leczeniu odwykowemu dotyczy
wy∏àcznie uzale˝nionego od alkoholu, o którym mowa w art. 24 w zwiàzku z art. 26
ust. 1 ustawy antyalkoholowej, a nie podmiotu, który zawiadomi∏ prokuratora lub
gminna komisj´ rozwiàzywania problemów alkoholowych o okolicznoÊciach uzasadniajàcych podj´cie czynnoÊci przez te organy, trudno wskazaç przyk∏ad innych
zainteresowanych w sprawie.
Wniosek o wszcz´cie post´powania nieprocesowego powinien czyniç zadoÊç
przepisom o pozwie, z tym, ˝e zamiast pozwanego nale˝y w nim wymieniç zainteresowanych w sprawie (art. 511 § 1 k.p.c.). A zatem musi zawieraç: oznaczenie sàdu, do którego jest skierowany, wskazanie uczestników, ich przedstawicieli ustawowych i pe∏nomocników; oznaczenie rodzaju pisma, osnow´ wniosku lub oÊwiadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okolicznoÊci, podpis strony albo
jej przedstawiciela ustawowego lub pe∏nomocnika, wymienienie za∏àczników
21
22

W. Ratyƒski, Problemy i dylematy polityki spo∏ecznej w Polsce, Warszawa 2003, t. 1, s. 588.
T. Marcinkiewicz, op. cit., s. 256-257.
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(art. 126 § 1 k.p.c. w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c.). Poza elementami w∏aÊciwymi ka˝demu pismu procesowemu, wniosek o wszcz´cie post´powania nieprocesowego
powinien zawieraç sprecyzowane ˝àdanie wraz z jego uzasadnieniem. W miar´ potrzeby nale˝y wykazaç w∏aÊciwoÊç sàdu. W piÊmie wszczynajàcym post´powanie
w sprawie mogà byç równie˝ zawarte wnioski dowodowe (art. 187 § 1 i § 2 k.p.c.
w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c.).
Wniosek o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu podlega badaniu przez przewodniczàcego wydzia∏u
pod wzgl´dem spe∏niania wymogów formalnych. Stwierdzenie braków w tym
wzgl´dzie uzasadnia wezwanie wnioskodawcy do ich usuni´cia w trybie art. 130
k.p.c. w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c. w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu
wniosku. Niedo∏àczenie przez gminnà komisj´ rozwiàzywania problemów alkoholowych lub prokuratora do wniosku o wszcz´cie post´powania o zobowiàzanie
osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu opinii bieg∏ych, jak równie˝ z∏o˝enie opinii niespe∏niajàcej wymogów okreÊlonych w Rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r.23, nie jest brakiem formalnym
podlegajàcym usuni´ciu na podstawie art. 130 k.p.c. w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c.,
poniewa˝ na wypadek zaistnienia takiej sytuacji ustawodawca, w art. 27 ust. 1 ustawy antyalkoholowej, na∏o˝y∏ na sàd obowiàzek przeprowadzenia tego dowodu. Nale˝y równie˝ zauwa˝yç, ˝e w przeciwieƒstwie do sàdu, ani gminna komisja rozwiàzywania problemów alkoholowych, ani prokurator nie dysponujà Êrodkami przymusu, pozwalajàcymi na doprowadzenie osoby nadu˝ywajàcej alkoholu na badanie
przez bieg∏ych, poprzedzajàce sporzàdzenie opinii.

3. Opinia psychiatry i psychologa, specjalistów w zakresie
diagnostyki i terapii uzale˝nieƒ od alkoholu.
Gminna komisja rozwiàzywania problemów alkoholowych lub prokurator do∏àcza do wniosku zebranà dokumentacj´ wraz z opinià bieg∏ego, je˝eli badanie przez
bieg∏ego zosta∏o przeprowadzone (art. 26 ust. 3 zdanie 2 ustawy antyalkoholowej).
W razie gdy w stosunku do osoby, której post´powanie dotyczy, brak jest opinii
bieg∏ego w przedmiocie uzale˝nienia od alkoholu, sàd zarzàdza poddanie tej osoby odpowiednim badaniom (art. 27 ust. 1 ustawy antyalkoholowej). Paragraf 246
Regulaminu sàdowego stanowi natomiast, ˝e je˝eli do wniosku o zobowiàzanie
osoby nadu˝ywajàcej alkoholu do podj´cia leczenia odwykowego nie zosta∏a do∏àczona opinia bieg∏ego, przewodniczàcy posiedzenia, przed wyznaczeniem rozprawy, zarzàdza poddanie osoby, której post´powanie dotyczy, odpowiednim badaniom i dor´czenie jej odpisu wniosku.
23

Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie trybu powo∏ywania bieg∏ych, zasad
sporzàdzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badaƒ w przedmiocie uzale˝nienia od alkoholu, Dz. U. nr 183, poz. 1895; dalej jako: „Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia”.
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Jakkolwiek nie wynika to z art. 27 ust. 1 ustawy antyalkoholowej, zarzàdzenie
badaƒ osoby nadu˝ywajàcej alkoholu nast´puje zawsze w postaci postanowienia.
Takà bowiem form´ przybierajà wszelkie decyzje sàdu w kwestiach formalnych,
rozstrzygajàce o przebiegu post´powania i nieb´dàce orzeczeniami co do istoty
sprawy. Zarzàdzenia, które nie sà orzeczeniami w rozumieniu k.p.c., wydawane sà
nie przez sàd, lecz przez przewodniczàcego (art. 362 k.p.c. w zwiàzku z art. 13 § 2
k.p.c.). Dlatego ilekroç w ustawie jest mowa o zarzàdzeniu czegoÊ przez sàd, trzeba przez to rozumieç, ˝e sàd wydaje postanowienie, mocà którego coÊ zarzàdza.24
Paragraf 246 Regulaminu sàdowego jest w tym wzgl´dzie niekonsekwentny
i mylàcy. Wynika z niego bowiem, ˝e poddanie osoby, której post´powanie dotyczy, odpowiednim badaniom (tym samym poj´ciem pos∏uguje si´ art. 27 ust. 1
ustawy antyalkoholowej) mo˝e zarzàdziç przewodniczàcy posiedzenia. Tymczasem zarzàdzenie badaƒ uczestnika post´powania jest w rzeczywistoÊci dopuszczeniem dowodu z opinii bieg∏ych (wezwanie bieg∏ych w celu zasi´gni´cia ich opinii, w rozumieniu art. 278 § 1 k.p.c.), ta zaÊ decyzja procesowa zastrze˝ona zosta∏a dla sàdu i powinna nastàpiç w formie postanowienia, a nie zarzàdzenia przewodniczàcego posiedzenia. Z tej w∏aÊnie przyczyny, jak równie˝ z uwagi na fakt, ˝e
przepis ni˝szego rz´du (rozporzàdzenia) nie mo˝e byç niezgodny z aktem rangi
ustawowej, Regulamin sàdowy nie mo˝e stanowiç podstawy wydania przez przewodniczàcego zarzàdzenia o poddaniu osoby, której post´powanie dotyczy, odpowiednim badaniom.
Paragraf 246 Regulaminu sàdowego umo˝liwia wydanie postanowienia zarzàdzajàcego poddanie uczestnika post´powania badaniu przez bieg∏ych jeszcze
przed wyznaczeniem rozprawy. W tym wzgl´dzie omawiany przepis Regulaminu
sàdowego koresponduje z treÊcià art. 279 k.p.c., zezwalajàcego sàdowi na dopuszczenie dowodu z bieg∏ych na posiedzeniu niejawnym.
Postanowienie dowodowe, jako ˝e nie jest zaskar˝alne, nie podlega uzasadnieniu, a jeÊli wydane zosta∏o na posiedzeniu niejawnym – nale˝y je dor´czyç uczestnikom post´powania (art. 357 § 1 i § 2 k.p.c. w zwiàzku z art. 517 k.p.c.).
Szczegó∏owy tryb powo∏ywania bieg∏ych, zasad sporzàdzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badaƒ w przedmiocie uzale˝nienia od alkoholu
okreÊla wzmiankowane wy˝ej Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 r. Bieg∏ymi w przedmiocie uzale˝nienia od alkoholu sà: lekarz psychiatra
i psycholog, którzy odbyli szkolenie z zakresu diagnostyki uzale˝nienia, podstaw
terapii uzale˝nienia od alkoholu, orzecznictwa i metod krótkiej interwencji motywujàcej do terapii oraz szkolenie z zakresu aktualizacji wiedzy o uzale˝nieniu od alkoholu, metodach terapii i orzecznictwa. Badanie w celu wydania opinii w przedmiocie uzale˝nienia od alkoholu, bieg∏y przeprowadza w zakresie swojej specjalnoÊci,
w warunkach zapewniajàcych bezpieczeƒstwo oraz poszanowanie godnoÊci oso24

K. Ko∏akowski [w:] K. Piasecki [red.], op. cit., tom I, s. 1303.
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by badanej. Opinie w przedmiocie uzale˝nienia od alkoholu wydajà wspólnie,
po przeprowadzonych badaniach, lekarz psychiatra oraz psycholog. W celu sporzàdzenia opinii w przedmiocie uzale˝nienia od alkoholu nale˝y: oceniç dane z dost´pnej dokumentacji; oceniç stan somatyczny i psychiczny na podstawie osobistego badania; oceniç wyniki badaƒ laboratoryjnych; zleciç niezb´dne konsultacje
specjalistyczne i badania diagnostyczne. Je˝eli uczestnik post´powania odmawia
poddania si´ badaniu, utrudnia jego przeprowadzenie lub z innych powodów nie
jest mo˝liwe ustalenie wniosków diagnostycznych, bieg∏y ogranicza swoje czynnoÊci do mo˝liwych w danej sytuacji i wzmiankuje o zaistnia∏ych okolicznoÊciach
w sporzàdzonej opinii.
Poniewa˝ zgodnie z wymogami Rozporzàdzenia Ministra Zdrowia, wydanie opinii w przedmiocie uzale˝nienia od alkoholu powinno byç poprzedzone mi´dzy innymi ocenà stanu somatycznego i psychicznego na podstawie osobistego badania, w razie uchylania si´ uczestnika post´powania od poddania si´ badaniu
przez bieg∏ego, sàd mo˝e zarzàdziç przymusowe doprowadzenie go przez organ
Policji. Je˝eli zarzàdzenie przymusowego doprowadzenia dotyczy ˝o∏nierza, wykonuje je ˚andarmeria Wojskowa lub wojskowy organ porzàdkowy (art. 30 ust. 1
i ust. 2 ustawy antyalkoholowej).
Po przeprowadzeniu badaƒ przez lekarza psychiatr´, rzadziej przez psychologa, mo˝e okazaç si´, ˝e wydanie stanowczej i pe∏nej opinii w przedmiocie uzale˝nienia uczestnika post´powania od alkoholu oraz wskazania odpowiedniego dla
niego rodzaju zak∏adu leczenia odwykowego nie b´dzie mo˝liwe bez obserwacji
osoby nadu˝ywajàcej alkoholu i dodatkowych czynnoÊci diagnostycznych, które
mogà byç wykonane wy∏àcznie w zak∏adzie leczniczym.
Sàd mo˝e, je˝eli na podstawie opinii bieg∏ego uzna to za niezb´dne, zarzàdziç
oddanie badanej osoby pod obserwacj´ w zak∏adzie leczniczym na czas nie d∏u˝szy ni˝ 2 tygodnie. W wyjàtkowych wypadkach, na wniosek zak∏adu, sàd mo˝e
przed∏u˝yç okres obserwacji do 6 tygodni (art. 27 ust. 2 ustawy antyalkoholowej).
Badanie po∏àczone z oddaniem pod obserwacj´ przeprowadza si´ w zak∏adach
lecznictwa odwykowego (§ 4 ust. 3 Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia).
Postanowienie zarzàdzajàce oddanie osoby badanej pod obserwacj´ w zak∏adzie leczniczym musi znajdowaç uzasadnienie w opinii bieg∏ych, którym zlecono
jej sporzàdzenie. W tym celu powinni oni, jak si´ wydaje, z∏o˝yç „wst´pnà” opini´ („na podstawie opinii”), w której przedstawiliby zakres i wyniki dotychczas
przeprowadzonych badaƒ, poczynione na ich podstawie ustalenia oraz uzasadnili koniecznoÊç obserwacji uczestnika w zak∏adzie leczniczym. Za oddaniem
osoby badanej pod obserwacj´ w zak∏adzie leczniczym powinny przemawiaç
szczególne okolicznoÊci, Êwiadczàce o tym, ˝e ˝aden bieg∏y psychiatra (lub psycholog) nie by∏by w stanie wydaç pe∏nej i stanowczej opinii w przedmiocie uzale˝nienia danej osoby od alkoholu i wskazania rodzaju zak∏adu leczniczego bez
dodatkowych badaƒ.
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Okres obserwacji zosta∏ ograniczony do 2 tygodni, a jedynie wyjàtkowo,
na wniosek zak∏adu leczniczego, dopuszczalne jest jego przed∏u˝enie do 6 tygodni. Powinien to byç czas niezb´dny, a zarazem wystarczajàcy na przeprowadzenie obserwacji i wykonanie dodatkowych badaƒ, koniecznych do wydania opinii.
Nie jest prawid∏owe wskazywanie w postanowieniu o oddaniu osoby badanej
na obserwacj´ nieokreÊlonego czasu jej trwania („do 2 tygodni”, „do 6 tygodni”).
JeÊli oznaczony precyzyjnie w pierwszym postanowieniu (datà albo okresem liczonym w dniach, tygodniach) czas obserwacji oka˝e si´ niewystarczajàcy ze wzgl´du na wystàpienie wyjàtkowych (a wi´c niezale˝nych od bieg∏ych lub zak∏adu leczniczego) okolicznoÊci, wówczas mo˝liwe b´dzie jego przed∏u˝enia na dalszy czas
oznaczony.
Maksymalny, szeÊciotygodniowy termin obserwacji to okres ∏àczny, uwzgl´dniajàcy obserwacj´ „do 2 tygodni”, zatem niedopuszczalna jest obserwacja trwajàca
ponad 6 tygodni (do 8 tygodni), uwzgl´dniajàca nast´pujàce po sobie okresy
do dwóch i do szeÊciu tygodni. Âwiadczy o tym treÊç art. 27 ust. 2 ustawy antyalkoholowej, w którym mowa jest o „przed∏u˝eniu” trwajàcej obserwacji.
Na zakoƒczenie tego wàtku rozwa˝aƒ nale˝y zauwa˝yç, ˝e nawet w przypadku zaistnienia okolicznoÊci warunkujàcych oddanie osoby badanej pod obserwacje w zak∏adzie leczniczym oraz przed∏u˝enie obserwacji, wydanie postanowienia zarzàdzajàcego obserwacj´ albo przed∏u˝ajàcego jà jest prawem („Sàd mo˝e”), nie zaÊ obowiàzkiem sàdu. Rozstrzygajàc w tej kwestii sàd powinien
uwzgl´dniç i rozwa˝yç ca∏okszta∏t okolicznoÊci sprawy tak, aby nie dosz∏o
do bezprawnego naruszenia dóbr osobistych uczestnika post´powania, poprzez
poddanie go nieuzasadnionej obserwacji w zak∏adzie leczniczym lub jej bezpodstawne przed∏u˝enie.
Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy antyalkoholowej, przed wydaniem postanowienia zarzàdzajàcego oddanie badanej osoby pod obserwacj´ w zak∏adzie leczniczym, jak równie˝ przed∏u˝ajàcego okres obserwacji sàd wys∏uchuje osob´, której
post´powanie dotyczy.
Na postanowienie zarzàdzajàce oddanie pod obserwacj´ do zak∏adu leczenia
odwykowego przys∏uguje za˝alenie (art. 27 ust. 4 ustawy antyalkoholowej). Choç
nie wynika to jednoznacznie z treÊci art. 27 ust. 4 ustawy antyalkoholowej, za˝alenie przys∏uguje nie tylko na postanowienie oddajàce uczestnika post´powania
na obserwacj´ w zak∏adzie leczniczym, ale równie˝ na postanowienie przed∏u˝ajàce trwajàcà obserwacj´ do 6 tygodni. Ka˝de bowiem z tych orzeczeƒ powoduje dotkliwe skutki dla osoby poddanej obserwacji, drastycznie wkraczajàc w sfer´ jej
wolnoÊci w sytuacji, gdy post´powanie o zobowiàzanie do poddania si´ leczeniu
odwykowemu jest dopiero w toku. Ponadto skoro zaskar˝alne jest postanowienie
o poddaniu uczestnika post´powania obserwacji w zak∏adzie leczenia odwykowego na okres do dwóch tygodni, to tym bardziej mo˝na ˝àdaç kontroli zasadnoÊci
przed∏u˝enia trwajàcej obserwacji ponad ten okres. Przed∏u˝enie obserwacji jest
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bowiem w istocie jej dalszym (za) stosowaniem, o skutkach jeszcze bardziej dotkliwych, ze wzgl´du na wyd∏u˝ajàcy si´ czas trwania. Art. 27 ust. 4 ustawy antyalkoholowej wymaga w tej kwestii doprecyzowania, tak aby dopuszczalnoÊç za˝alenia
na postanowienie przed∏u˝ajàce obserwacj´ do 6 tygodni wynika∏a wprost z treÊci
tego przepisu i nie zmusza∏a do zabiegów interpretacyjnych.
W razie uchylania si´ osoby nadu˝ywajàcej alkoholu od poddania si´ obserwacji w zak∏adzie leczniczym, sàd mo˝e zarzàdziç przymusowe doprowadzenie przez
organ Policji (art. 30 ust. 1 ustawy antyalkoholowej). Orzekanie w przedmiocie
przymusowego doprowadzenia osoby nadu˝ywajàcej alkoholu na badanie przez
bieg∏ych albo obserwacj´ w zak∏adzie leczniczym stanowi kwesti´ incydentalnà,
rozpoznawanà przez sàd w toku post´powania w sprawie zobowiàzania osoby
uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu.
Ani ustawa antyalkoholowa, ani Kodeks post´powania cywilnego nie rozstrzygajà, czy postanowienia: oddajàce osob´ badanà pod obserwacj´ w zak∏adzie
leczniczym, przed∏u˝ajàce prowadzonà obserwacj´, zarzàdzajàce przymusowe
doprowadzenie osoby nadu˝ywajàcej alkoholu na badanie przez bieg∏ych lub
na obserwacj´ mogà byç wydane na posiedzeniu niejawnym.
Regu∏à w post´powaniu cywilnym jest, ˝e rozpoznawanie spraw odbywa si´
jawnie, chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej (art. 9 k.p.c.). Zasada jawnoÊci wyra˝a si´ przede wszystkim w tym, i˝ poza wyjàtkami wprost wynikajàcymi
z treÊci przepisów, posiedzenia sàdowe sà jawne, a sàd orzekajàcy rozpoznaje
sprawy na rozprawie (art. 148 § 1 k.p.c.). O posiedzeniach jawnych zawiadamia si´
strony i osoby zainteresowane przez wezwanie lub og∏oszenie podczas posiedzenia (art. 149 § 2 zdanie 1 k.p.c.). Przeciwieƒstwem posiedzenia jawnego, podczas
którego wst´p na sal´ sàdowà majà – poza stronami i osobami wezwanymi – tylko
osoby pe∏noletnie (publicznoÊç), jest posiedzenie niejawne, dost´pne wy∏àcznie
dla osób wezwanych (art. 152 k.p.c.).
Analiza przepisów Kodeksu post´powania cywilnego uzasadnia tez´, ˝e rozpoznawanie spraw przez sàdy odbywa si´ na posiedzeniach jawnych. Szczególnym
rodzajem posiedzenia jawnego jest rozprawa, która w przypadkach wskazanych
w ustawie mo˝e mieç charakter obligatoryjny. Z kolei rozpoznanie sprawy albo
kwestii incydentalnej na posiedzeniu niejawnym jest mo˝liwe tylko wówczas, gdy
przepis szczególny wprost na to zezwala.
Formu∏owana wy˝ej ogólna zasada dotyczy procesu, jednak przez zastosowanie art. 13 § 2 k.p.c. obowiàzuje równie˝ w post´powaniu nieprocesowym,
z uwzgl´dnieniem odmiennoÊci przewidzianych w art. 514 k.p.c. Zgodnie z dyspozycjà ostatniego z powo∏anych przepisów w post´powaniu nieprocesowym rozprawa odbywa si´ w wypadkach wskazanych w ustawie. W innych wypadkach wyznaczenie rozprawy zale˝y od uznania sàdu. Mimo niewyznaczenia rozprawy sàd
przed rozstrzygni´ciem sprawy mo˝e wys∏uchaç uczestników na posiedzeniu sàdowym lub za˝àdaç od nich oÊwiadczeƒ na piÊmie. Jednak˝e nawet w wypadkach,
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gdy ustawa wymaga przeprowadzenia rozprawy, sàd mo˝e, bez wzywania zainteresowanych do udzia∏u w sprawie, oddaliç wniosek na posiedzeniu niejawnym, je˝eli z treÊci wniosku wynika oczywisty brak uprawnienia wnioskodawcy.
Przepis art. 514 § 1 k.p.c. modyfikuje treÊç art. 148 § 1 k.p.c. w zwiàzku z art. 13
§ 2 k.p.c. w ten sposób, ˝e formu∏uje zasad´ rozpoznawania spraw w post´powaniu
nieprocesowym na posiedzeniu jawnym, nie zaÊ na rozprawie, jak to ma miejsce
w procesie. TreÊç omawianego przepisu nie uzasadnia natomiast wniosku, ˝e sprawy prowadzone w trybie nieprocesowym rozpoznaje si´ na posiedzeniu niejawnym,
tworzàc z wyjàtku w procesie regu∏´ post´powania nieprocesowego. Gdyby tak by∏o, ustawodawca wprost nazwa∏by posiedzenia sàdowe, o których mowa w art. 514
§ 1 k.p.c. posiedzeniami niejawnymi, tak jak to uczyni∏ w § 2 tego˝ artyku∏u.
W piÊmiennictwie wyra˝ono sprzeczne poglàdy na temat wyk∏adni art. 514
k.p.c. Z. Âwieboda stwierdzi∏, ˝e „posiedzenia sàdowe w post´powaniu nieprocesowym mogà byç jawne i niejawne. Posiedzenia jawne wyznaczane sà z regu∏y jako rozprawy. W przypadku, gdy ustawa nie przewiduje, ˝e dana sprawa ma byç
rozpoznana na rozprawie, sàd rozpoznaje spraw´ na posiedzeniu niejawnym. Sàd
bowiem na posiedzeniu niejawnym rozstrzyga nie tylko kwestie formalne, ale mo˝e wydàç postanowienie rozstrzygajàce co do istoty sprawy.”25 Z kolei P. Ryski i T.
Zembrzuski uwa˝ajà, i˝ „z treÊci art. 514 k.p.c. mo˝na wysnuç wniosek, ˝e zasada
jawnoÊci przy rozpatrywaniu spraw w post´powaniu nieprocesowym nie jest wy∏àczona. Wskazany przepis odnosi si´ wy∏àcznie do kwestii wyznaczania rozprawy.
Artyku∏ 148 § 1 k.p.c. w cz´Êci stwierdzajàcej, ˝e posiedzenia sàdowe sà jawne stosuje si´ równie˝, przez art. 13 § 2 k.p.c. odpowiednio do post´powania nieprocesowego, a zatem wszystkie sprawy, co do których ustawa milczy, nale˝y rozpoznawaç na posiedzeniu jawnym.” Z tym ostatnim stanowiskiem koresponduje poglàd
P. Telengi: „Je˝eli rozprawa nie odbywa si´, sàd powinien spraw´ co do istoty rozpoznawaç na posiedzeniu sàdowym jawnym. Obowiàzek taki wynika jednoznacznie z art. 9 k.p.c., który jako przepis ogólny ma bezpoÊrednie zastosowanie do ka˝dego post´powania sàdowego. Natomiast wyjàtkowo, z mocy szczególnych przepisów, sàd mo˝e na posiedzeniu niejawnym wydaç orzeczenie merytoryczne (np.
art. 514 § 2 k.p.c., 6261 § 1 k.p.c.) lub niemerytoryczne (np. art. 355 § 2 k.p.c.
w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c.). W literaturze i orzecznictwie spotykany jest tak˝e poglàd, ˝e posiedzenie sàdu, o którym mowa w art. 514 § 1, a które ma miejsce w braku wyznaczenia rozprawy, to posiedzenie niejawne sàdu.”26
Podsumowujàc powy˝sze rozwa˝ania nale˝y stwierdziç, ˝e de lege lata postanowienia sàdu: oddajàce osob´ badanà na obserwacj´ w zak∏adzie leczniczym,
przed∏u˝ajàce prowadzonà obserwacj´, zarzàdzajàce przymusowe doprowadzenie osoby nadu˝ywajàcej alkoholu na badanie przez bieg∏ych lub na obserwacj´
powinny zostaç wydane na posiedzeniu jawnym. Poglàd powy˝szy mo˝na dodat25
26

Z. Âwieboda [w:] K. Piasecki [red.], op. cit., tom II, s. 34.
P. Telenga, Komentarz do art. 514 kodeksu post´powania cywilnego, [w:] A. Jakubecki [red.], op. cit.
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kowo uzasadniç tym, ˝e przed wydaniem postanowienia zarzàdzajàcego oddanie
badanej osoby pod obserwacj´ w zak∏adzie leczniczym, jak równie˝ przed∏u˝ajàcego okres obserwacji sàd wys∏uchuje osob´, której post´powanie dotyczy
(art. 27 ust. 3 ustawy antyalkoholowej). Niewàtpliwie wyznaczenie posiedzenia
jawnego w powy˝szych kwestiach komplikuje czynnoÊci sàdu i wyd∏u˝a post´powanie, zaÊ w przypadku zarzàdzenia przymusowego doprowadzenia osoby nadu˝ywajàcej alkoholu na badanie przez bieg∏ych lub na obserwacj´ wydaje si´ nadto niecelowe (mo˝e utrudniç albo uniemo˝liwiç doprowadzenie), jednak obecnie
brak normatywnych podstaw do rozstrzygania powy˝szych kwestii incydentalnych na posiedzeniu niejawnym. De lege ferenda nale˝y natomiast postulowaç,
aby wzmiankowane orzeczenia sàd móg∏ wydàç na posiedzeniu niejawnym, a to
ze wzgl´du na koniecznoÊç usprawnienia post´powania, tym bardziej ˝e tryb nieprocesowy w którym rozpoznaje si´ sprawy o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej
od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu, okreÊla si´ jako mniej sformalizowany od procesu.

4. Rozpoznanie sprawy na rozprawie
Zgodnie z art. 29 ustawy antyalkoholowej orzeczenie o obowiàzku poddania si´
leczeniu zapada po przeprowadzeniu rozprawy, która powinna odbyç si´ w terminie jednego miesiàca od dnia wp∏ywu wniosku. Miesi´czny termin, zakreÊlony
na wyznaczenie rozprawy, ma charakter instrukcyjny.
Wobec braku przepisu szczególnego, w post´powaniu o zobowiàzanie osoby
uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zak∏adzie lecznictwa odwykowego orzeka jeden s´dzia bez udzia∏u ∏awników (art. 509 k.p.c.).
Sprawa o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu wkracza g∏´boko w sfer´ ˝ycia prywatnego uczestnika. Ze wzgl´du na przes∏anki wydania orzeczenia o przymusowym leczeniu odwykowym,
w trakcie rozprawy zazwyczaj roztrzàsane sà sprawy osobiste i rodzinne osoby
nadu˝ywajàcej alkoholu, fakty dra˝liwe, wstydliwe a nierzadko intymne, mogàce
wywo∏aç zgorszenie. Poniewa˝ ogólne przepisy o post´powaniu nieprocesowym
nie regulujà problematyki odbycia posiedzenia przy drzwiach zamkni´tych, nale˝y
w tej kwestii si´gnàç do odpowiednio stosowanych przepisów o procesie. Najistotniejsze praktyczne znaczenie mo˝e mieç obligatoryjne zarzàdzenie przez sàd ca∏oÊci lub cz´Êci posiedzenia przy drzwiach zamkni´tych, je˝eli publiczne rozpoznanie sprawy zagra˝a∏oby moralnoÊci (art. 153 § 1 k.p.c. w zwiàzku z art. 13 § 2
k.p.c.), jak te˝ mo˝liwoÊç zarzàdzenia posiedzenia przy drzwiach zamkni´tych
na wniosek uczestnika, gdy wskazane przez niego przyczyny oka˝à si´ w ocenie
sàdu uzasadnione lub jeÊli roztrzàsane byç majà szczegó∏y ˝ycia rodzinnego
(art. 153 § 2 k.p.c. w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c.).
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W post´powaniu nieprocesowym niestawiennictwo uczestników nie tamuje rozpoznania sprawy, a przepisów o wyroku zaocznym nie stosuje si´ (art. 513 k.p.c.).
Tym samym nie jest dopuszczalne zawieszenie post´powania z powodu niestawiennictwa (art. 177 § 1 pkt 5 k.p.c.). Na sàdzie cià˝y obowiàzek badania istotnych
dla rozstrzygni´cia okolicznoÊci faktycznych, chocia˝by na rozprawie nie pojawi∏
si´ ˝aden z jej uczestników. Jednak˝e art. 513 k.p.c. nie wy∏àcza stosowania
art. 214 § 1 k.p.c. w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c., dlatego w przypadku stwierdzenia
nieprawid∏owoÊci w dor´czeniu wezwania albo ustalenia, ˝e nieobecnoÊç uczestnika zosta∏a wywo∏ana nadzwyczajnym wydarzeniem lub innà znanà sàdowi przeszkodà, której nie mo˝na przezwyci´˝yç, sàd ma obowiàzek odroczyç rozpraw´.
˚aden przepis szczególny, zamieszczony w Kodeksie post´powania cywilnego
lub ustawie antyalkoholowej nie stanowi, aby w post´powaniu o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu udzia∏ tej osoby na rozprawie by∏ obowiàzkowy, jak równie˝ nie nak∏ada na sàd obowiàzku wys∏uchania uczestnika przed wydaniem postanowienia co do istoty sprawy. Wobec
powy˝szego stosuje si´ art. 513 k.p.c.
Przepis art. 27 ust. 3 ustawy antyalkoholowej w brzmieniu: Przed wydaniem postanowienia sàd wys∏uchuje osob´, której post´powanie dotyczy, odnosi si´
do kwestii incydentalnych, a mianowicie wydania postanowienia zarzàdzajàcego
oddanie osoby pod obserwacj´ w zak∏adzie leczniczym oraz przed∏u˝enia trwajàcej obserwacji do 6 tygodni. W ka˝dym innym przypadku wys∏uchanie uczestnika
post´powania b´dzie prawem, nie zaÊ obowiàzkiem sàdu. Zwa˝ywszy jednak
na specyfik´ post´powania w sprawie o zobowiàzanie osoby nadu˝ywajàcej alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu, osobisty kontakt sàdu z uczestnikiem
post´powania w trakcie rozprawy mo˝e mieç du˝e znaczenie dla weryfikacji ustaleƒ bieg∏ych, zawartych w sporzàdzonej przez nich opinii. W sytuacji, gdy sàd uzna
obecnoÊç uczestnika post´powania na rozprawie za koniecznà (celem przes∏uchania go w trybie informacyjnym – art. 212 k.p.c. w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c. lub
przeprowadzenia dowodu z jego zeznaƒ – art. 299 k.p.c i n. w zwiàzku z art. 13 § 2
k.p.c., a tak˝e gdy uzna, ˝e udzia∏ uczestnika w rozprawie mo˝e pozytywnie wp∏ynàç na zmian´ jego postawy i przysz∏e leczenie odwykowe), w razie jego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa mo˝na na podstawie art. 30 ustawy antyalkoholowej wydaç postanowienie, zarzàdzajàce przymusowe doprowadzenie uczestnika
przez organ Policji (a gdy sprawa dotyczy ˝o∏nierza – przez ˚andarmeri´ Wojskowà lub wojskowy organ porzàdkowy).
Przeprowadzanie dowodów w post´powaniu nieprocesowym nie ró˝ni si´
od czynnoÊci dowodowych w procesie. Art. 515 k. p. c wprowadza jedynie uproszczenia w zakresie dowodu z zeznaƒ Êwiadków i opinii bieg∏ych, stanowiàc i˝ sàd
mo˝e, stosownie do okolicznoÊci, przes∏uchaç Êwiadków i bieg∏ych bez przyrzeczenia oraz w nieobecnoÊci uczestników, mo˝e równie˝ za˝àdaç od osób, które nie
sà uczestnikami, z∏o˝enia wyjaÊnieƒ na piÊmie.
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W sprawach o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´
leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zak∏adzie lecznictwa odwykowego
przeprowadzenie dowodu z opinii psychologa i psychiatry na okolicznoÊç uzale˝nienia uczestnika od alkoholu i rodzaju zak∏adu leczenia odwykowego jest obligatoryjne, chyba ˝e opinia bieg∏ych obu wy˝ej wymienionych specjalnoÊci, spe∏niajàca wymogi okreÊlone w Rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia, zosta∏a sporzàdzona na etapie post´powania przed gminnà komisjà rozwiàzywania problemów
alkoholowych (albo prokuratorem) i znajduje si´ w dokumentacji do∏àczonej
do wniosku.
Poniewa˝ katalog Êrodków dowodowych w post´powaniu cywilnym nie jest zamkni´ty, fakt uzale˝nienia uczestnika od alkoholu, powodujàcy rozk∏ad ˝ycia rodzinnego, demoralizacj´ ma∏oletnich, uchylanie si´ od pracy albo systematyczne
zak∏ócanie spokoju lub porzàdku publicznego mo˝e zostaç wykazany w ka˝dy nie
zabroniony prawem sposób. Poza tradycyjnymi dowodami, takimi jak dokumenty
publiczne i prywatne, opinie bieg∏ych, zeznania Êwiadków, ogl´dziny, istotnych dla
rozstrzygni´cia sprawy okolicznoÊci mo˝na dowieÊç mniej rozpowszechnionymi
Êrodkami – np. film, fotografia, p∏yty lub taÊmy dêwi´kowe oraz inne przyrzàdy
utrwalajàce albo przenoszàce obrazy i dêwi´ki (art. 308 k.p.c.). Nie jest równie˝ wykluczone zarzàdzenie przez sàd przeprowadzenia wywiadu Êrodowiskowego. Sàd
mo˝e bowiem si´gnàç do tego Êrodka dowodowego w ka˝dej rozpoznawanej
przez siebie sprawie, a nie tylko w sprawach ma∏˝eƒskich (art. 434 k.p.c.) i opiekuƒczych (art. 5701 k.p.c.).27

5. Postanowienie koƒczàce post´powanie w sprawie, jego
skutecznoÊç i zaskar˝alnoÊç
Orzeczenia sàdu w post´powaniu nieprocesowym zapadajà w formie postanowieƒ (art. 516 k.p.c.). W odró˝nieniu od postanowieƒ o charakterze formalnym, dotyczàcych przebiegu post´powania a nie jego przedmiotu, postanowienia koƒczàce post´powanie nieprocesowe zwyk∏o si´ nazywaç postanowieniami co do istoty
sprawy. Poza postanowieniami orzekajàcymi co do istoty sprawy, do postanowieƒ
koƒcowych zalicza si´ zaskar˝alne za˝aleniem postanowienia umarzajàce post´powanie oraz odrzucajàce wniosek. W piÊmiennictwie i orzecznictwie przewa˝a
stanowisko o dopuszczalnoÊci wydawania w post´powaniu nieprocesowym postanowieƒ wst´pnych (art. 318 k.p.c. w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c.) i postanowieƒ cz´Êciowych (art. 317 k.p.c. w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c.). Niepodzielny charakter
sprawy o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu
odwykowemu przemawia jednak przeciwko mo˝liwoÊci orzekania o cz´Êci ˝àda27

Szerzej na temat wywiadu Êrodowiskowego w post´powaniu cywilnym: T. ˚yznowski [w:] K. Piasecki
[red.], op. cit., tom II, s. 1604-1605 i powo∏ana tam literatura.
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nia. Poniewa˝ w post´powaniu o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu
do poddania si´ leczeniu odwykowemu nie chodzi o Êwiadczenie, orzekanie o samej tylko zasadnoÊci ˝àdania czyni∏oby dalsze post´powanie bezprzedmiotowym.
Uwzgl´dniajàc wniosek gminnej komisji rozwiàzywania problemów alkoholowych lub prokuratora, sàd orzeka o zastosowaniu obowiàzku poddania si´ leczeniu w zak∏adzie lecznictwa odwykowego, podajàc najwa˝niejsze dane osobowe
uczestnika post´powania oraz wskazujàc rodzaj zak∏adu: „(…) postanawia zobowiàzaç ..., syna ..., urodzonego ..., zamieszka∏ego w ... do poddania si´ leczeniu
w stacjonarnym/niestacjonarnym zak∏adzie leczenia odwykowego.”
Ju˝ w 2001 r. Trybuna∏ Konstytucyjny sygnalizowa∏ wàtpliwoÊci, jakie wywo∏uje
nieprecyzyjna regulacja materialnoprawnych przes∏anek przymusowego leczenia
odwykowego osób uzale˝nionych od alkoholu oraz brak przes∏anek doboru poszczególnych form tego leczenia: „Na∏o˝enie obowiàzku leczenia odwykowego
na osob´ spe∏niajàcà przes∏anki ustawowe pozostawione zosta∏o uznaniu sàdu.
Ustawa nie okreÊla równie˝ zasad wyboru zak∏adu lecznictwa odwykowego. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie sà ogólne zasady konstytucyjne, a w szczególnoÊci konstytucyjna zasada proporcjonalnoÊci, wyznaczajàca granice ingerencji
w sfer´ praw jednostki w sytuacjach, w których obowiàzujàce prawo pozostawia organowi w∏adzy publicznej tzw. luz decyzyjny.”28 Jak dotàd zastrze˝enia wyra˝one
przez Trybuna∏ Konstytucyjny nie spotka∏y si´ z reakcjà ustawodawcy, tymczasem
brak kryteriów doboru zak∏adu leczenia odwykowego stanowi istotny mankament
ustawy antyalkoholowej, poniewa˝ utrudnia kontrol´ opinii bieg∏ych oraz decyzji
sàdu w zakresie rodzaju placówki leczniczej.
W postanowieniu zobowiàzujàcym osob´ uzale˝nionà od alkoholu do poddania
si´ leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zak∏adzie leczenia odwykowego
nie okreÊla si´ czasu trwania obowiàzku, poniewa˝ trwa on tak d∏ugo, jak tego wymaga cel leczenia, nie d∏u˝ej jednak ni˝ 2 lata od chwili uprawomocnienia si´ postanowienia (art. 34 ust. 1 ustawy antyalkoholowej). Orzeczony przez sàd obowiàzek
poddania si´ osoby uzale˝nionej od alkoholu leczeniu w stacjonarnym zak∏adzie leczenia odwykowego wygasa z up∏ywem 2 lat od chwili uprawomocnienia si´ postanowienia, chyba ˝e przed up∏ywem tego terminu sàd zmieni∏ postanowienie w zakresie rodzaju zak∏adu leczenia odwykowego albo orzek∏ o ustaniu tego obowiàzku.29
Orzekajàc o obowiàzku poddania si´ leczeniu odwykowemu sàd mo˝e ustanowiç na czas trwania tego obowiàzku nadzór kuratora (art. 31 ust. 1 ustawy antyalkoholowej).
Ustanowienie nadzoru kuratora nad osobà zobowiàzanà do poddania si´ leczeniu odwykowemu mo˝e nastàpiç tylko w postanowieniu koƒcowym uwzgl´dniajà28

29

Uzasadnienie wyroku Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2001 r., sygn. P 6/2001, OTK 2001,
nr 8, poz. 248.
Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 26 marca 1986 r., sygn. III CZP 72/85, OSNC 1986, nr 12, poz. 191; por.
uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 22 czerwca 1984 r., sygn. III CZP 17/84, OSNC 1984, nr 12, poz. 208.
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cym wniosek („orzekajàc o obowiàzku”), niezale˝nie od zastosowanego rodzaju
zak∏adu leczenia odwykowego („poddania si´ leczeniu odwykowemu”).
Zasady i tryb wykonywania nadzoru kuratora nad osobà zobowiàzanà do poddania si´ leczeniu odwykowemu okreÊla Rozporzàdzenie Ministrów SprawiedliwoÊci oraz Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 7 maja 1983 r.30 Zgodnie z jego treÊcià,
nadzór nad osobami, w stosunku do których orzeczony zosta∏ prawomocnie obowiàzek poddania si´ leczeniu odwykowemu, wykonujà kuratorzy sàdowi – zawodowi i spo∏eczni, sprawujàcy swe funkcje w sprawach nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci wydzia∏ów rodzinnych i nieletnich sàdów rejonowych. Wykonywanie nadzoru powinno byç powierzane kuratorom majàcym odpowiednie przygotowanie w zakresie
post´powania z osobami uzale˝nionymi od alkoholu. Sàd zaznajamia kuratora
z treÊcià orzeczenia oraz udziela informacji i wskazówek niezb´dnych do prawid∏owego wykonywania nadzoru, zw∏aszcza wynikajàcych z zebranej dokumentacji
i opinii bieg∏ego. Poza obowiàzkami wymienionymi w 9 punktach § 5 rozporzàdzenia, kurator sprawujàcy nadzór jest uprawniony do sk∏adania do sàdu wniosków
w sprawie zmiany postanowienia co do rodzaju zak∏adu leczenia odwykowego
oraz w sprawie orzeczenia ustania obowiàzku poddania si´ leczeniu, a tak˝e zawiadamiania sàdu o potrzebie podj´cia innych niezb´dnych czynnoÊci.
Sàd oddala wniosek o zastosowanie wobec osoby nadu˝ywajàcej alkoholu
obowiàzku poddania si´ leczeniu w zak∏adzie lecznictwa odwykowego je˝eli:
– stwierdzi brak legitymacji wnioskodawcy, co nastàpi∏oby wówczas, gdy wniosek
o wszcz´cie post´powania nie pochodzi∏by od gminnej komisji rozwiàzywania
problemów alkoholowych albo prokuratora. W praktyce, ze wzgl´du na treÊç
§ 245 Regulaminu sàdowego, nigdy nie powinno dojÊç do oddalenia wniosku
z tej przyczyny;
– stwierdzi brak przes∏anek uzasadniajàcych zastosowanie obowiàzku poddania
si´ leczeniu w zak∏adzie lecznictwa odwykowego, okreÊlonych w art. 24 w zwiàzku z art. 26 ust. 1 ustawy antyalkoholowej. Przes∏anki, o których mowa w tych
przepisach to: 1) uzale˝nienie od alkoholu; 2) rozk∏ad ˝ycia rodzinnego, demoralizacja ma∏oletnich, uchylanie si´ od pracy albo systematyczne zak∏ócanie spokoju lub porzàdku publicznego, spowodowane nadu˝ywaniem alkoholu.
Zobowiàzanie do poddania si´ leczeniu odwykowemu nie zosta∏o uzale˝nione
od istnienia na∏ogu, lecz od wspó∏wyst´powania z nim innych, uwarunkowanych
alkoholizmem zjawisk destruktywnych w stosunku do ˝ycia rodzinnego i spo∏ecznego. Nie wystarcza samo stwierdzenia uzale˝nienia uczestnika post´powania
od alkoholu. Ustawa antyalkoholowa wyczerpujàco wymienia bowiem zjawiska,
które – jeÊli ∏àczà si´ z alkoholizmem, jako jego nast´pstwa – uprawniajà do przymusowego leczenia alkoholika. Je˝eli zatem osoba uzale˝niona od alkoholu nie
30

Rozporzàdzenie Ministrów SprawiedliwoÊci oraz Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 7 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania nadzoru nad osobami, w stosunku do których orzeczony zosta∏ obowiàzek
poddania si´ leczeniu odwykowemu, Dz. U. nr 25, poz. 110.
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powoduje swoim post´powaniem rozk∏adu ˝ycia rodzinnego, nie demoralizuje ma∏oletnich, nie uchyla si´ od pracy albo nie zak∏óca systematycznie spokoju lub porzàdku publicznego, nie mo˝e zostaç poddana przymusowemu leczeniu, bez
wzgl´du na stopieƒ zaawansowania choroby alkoholowej.31
Umorzenie post´powania w sprawie o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu nastàpi wówczas, gdy wnioskodawca skutecznie cofnà∏ wniosek albo wydanie orzeczenia co do istoty sprawy sta∏o si´ z innych przyczyn zb´dne lub niedopuszczalne. Umorzenie post´powania
z powodu cofni´cia wniosku mo˝e nastàpiç na posiedzeniu niejawnym (art. 355 § 1
i § 2 k.p.c. w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c.).
Cofni´cie wniosku w post´powaniu nieprocesowym zosta∏o uregulowane
w art. 512 § 1 i § 2 k.p.c.: Po rozpocz´ciu posiedzenia albo po z∏o˝eniu przez któregokolwiek z uczestników oÊwiadczenia na piÊmie cofni´cie wniosku jest skuteczne tylko wtedy, gdy inni uczestnicy nie sprzeciwili si´ temu w terminie wyznaczonym. Cofni´cie wniosku o wszcz´cie post´powania jest bezskuteczne w sprawie,
której wszcz´cie mog∏o nastàpiç z urz´du. Ponadto doktryna oraz judykatura zgodnie opowiadajà si´ za odpowiednim stosowaniem w przypadku cofni´cia wniosku
w post´powaniu nieprocesowym art. 203 k.p.c. w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c., dotyczàcego warunków dopuszczalnoÊci cofni´cia pozwu.32
Poniewa˝ post´powania o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu
do poddania si´ leczeniu odwykowemu nie wszczyna si´ z urz´du, cofni´cie
wniosku przez wnioskodawc´ co do zasady jest dopuszczalne (art. 512 § 2 a contrario k.p.c.). Wniosek mo˝e byç cofni´ty bez zezwolenia uczestnika a˝ do rozpocz´cia rozprawy (art. 203 § 1 k.p.c. w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c.). Cofni´cie wniosku po rozpocz´ciu rozprawy albo po z∏o˝eniu przez któregokolwiek z uczestników oÊwiadczenia na piÊmie jest skuteczne tylko wtedy, gdy nie sprzeciwi∏ si´ temu uczestnik i mo˝e nastàpiç do chwili wydania postanowienia co do istoty sprawy. Sàd mo˝e uznaç cofni´cie wniosku za niedopuszczalne, je˝eli okolicznoÊci
sprawy wskazujà, ˝e czynnoÊç ta by∏aby sprzeczna z prawem lub zasadami
wspó∏˝ycia spo∏ecznego albo zmierza do obejÊcia prawa (art. 203 § 4 k.p.c.
w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c.).
Poza cofni´ciem wniosku, post´powanie nale˝y umorzyç w razie Êmierci
uczestnika oraz podj´cia przez niego dobrowolnego leczenia odwykowego.
W przypadku Êmierci uczestnika post´powania wydanie postanowienia co do istoty sprawy sta∏o si´ niedopuszczalne, gdy˝ zobowiàzanie do poddania si´ leczeniu odwykowemu dotyczyç mo˝e zindywidualizowanej osoby ˝yjàcej. Z kolei
w przypadku podj´cia przez uczestnika dobrowolnego leczenia odwykowego,
31

32

A. Strzembosz, Koncepcja cz∏owieka w ustawodawstwie ostatnich lat s∏u˝àcym ograniczeniu indywidualnej
patologii spo∏ecznej, KoÊció∏ i Prawo 1989, tom 6, s. 171-173.
Z. Âwieboda [w:] K. Piasecki [red.], op. cit., tom II, s. 31-32; P. Telenga, Komentarz do art. 512 kodeksu
post´powania cywilnego [w:] A. Jakubecki [red.], op. cit.
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orzekanie o zastosowaniu wobec niego obowiàzku poddania si´ leczeniu w zak∏adzie lecznictwa odwykowego by∏oby zb´dne, poniewa˝ cel post´powania zosta∏
ju˝ osiàgni´ty.
Umorzenie post´powania o zobowiàzanie osoby uzale˝nionej od alkoholu do
poddania si´ leczeniu odwykowemu na podstawie art. 355 § 1 k.p.c. w zwiàzku
z art. 13 § 2 k.p.c. mo˝e równie˝ nastàpiç w sytuacjach, obj´tych treÊcià § 247 Regulaminu sàdowego. Gdy po wszcz´ciu post´powania o zastosowanie obowiàzku poddania si´ leczeniu w zak∏adzie lecznictwa odwykowego jego uczestnik rozpoczà∏ odbywanie kary pozbawienia wolnoÊci, umieszczono go w zak∏adzie poprawczym albo
w schronisku dla nieletnich i zosta∏ tam zakwalifikowany do leczenia odwykowego,
wydanie przez sàd merytorycznego orzeczenia na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy antyalkoholowej sta∏o si´ zb´dne, wobec czego post´powanie nale˝y umorzyç.
Je˝eli przepis szczególny inaczej nie stanowi, postanowienie orzekajàce co
do istoty sprawy staje si´ skuteczne, a je˝eli wymaga wykonania – tak˝e wykonalne, po uprawomocnieniu si´ (art. 521 § 1 k.p.c.). Orzeczenie sàdu staje si´ prawomocne, je˝eli nie przys∏uguje co do niego Êrodek odwo∏awczy lub inny Êrodek zaskar˝enia (art. 363 § 1 k.p.c. w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c.).
Postanowienia sàdu w post´powaniu nieprocesowym mogà byç wykonalne lub
tylko skuteczne. Wykonalne sà te postanowienia, które nadajà si´ do realizacji
w drodze egzekucji sàdowej, to jest orzeczenia obejmujàce obowiàzek Êwiadczenia. Ka˝de postanowienie wykonalne jest równie˝ skuteczne. Orzeczenia o charakterze ustalajàcym lub konstytutywnym z istoty swojej nie nadajà si´ do wykonania
w toku egzekucji. Z chwilà uprawomocnienia stajà si´ wi´c jedynie skuteczne. Postanowieniom skutecznym sàd nie nadaje klauzuli wykonalnoÊci, a jedynie stwierdza ich prawomocnoÊç.33
Zwa˝ywszy, ˝e ani ustawa antyalkoholowa, ani Kodeks post´powania cywilnego w przepisach regulujàcych post´powanie w sprawach z zakresu prawa osobowego nie przewidujà natychmiastowej skutecznoÊci orzeczeƒ, postanowienie zobowiàzujàce osob´ uzale˝nionà od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu staje si´ skuteczne po uprawomocnieniu.
Od wydanych w post´powaniu nieprocesowym postanowieƒ sàdu pierwszej instancji orzekajàcych co do istoty sprawy przys∏uguje apelacja. Zasady jej wnoszenia
sà takie same jak w procesie, z tà ró˝nica, ˝e w post´powaniu nieprocesowym uczestnik obecny na posiedzeniu, na którym og∏oszono orzeczenie, mo˝e zrzec si´ jego dor´czenia (art. 517 k.p.c.). Dla uczestnika, który zrzek∏ si´ dor´czenia, termin do wniesienia Êrodka odwo∏awczego biegnie od og∏oszenia postanowienia (art. 519 k.p.c.).
Regulacja zawarta w art. 517 k.p.c. i 519 k.p.c. s∏u˝y skróceniu okresu oczekiwania na uprawomocnienie si´ postanowieƒ, wydawanych na posiedzeniach jawnych. Uczestnik, który zrzek∏ si´ dor´czenia orzeczenia traci prawo ˝àdania spo33

Z. Âwieboda [w:] K. Piasecki [red.], op. cit, tom II, s. 57-59.
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rzàdzenia jego uzasadnienia, nie zostaje jednak pozbawiony mo˝liwoÊci zaskar˝enia wydanego postanowienia, przy czym termin do wniesienia Êrodka odwo∏awczego biegnie dla niego od dnia og∏oszenia i wynosi tydzieƒ w przypadku za˝alenia
(art. 394 § 2 k.p.c. w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c.), zaÊ w razie apelacji – dwa tygodnie (art. 369 § 1 i § 2 k.p.c. w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c.). Skutki zrzeczenia si´
dor´czenia postanowienia dotyczà wy∏àcznie tego uczestnika, który z∏o˝y∏ oÊwiadczenie w tym przedmiocie.
Od wydanego przez sàd drugiej instancji postanowienia co do istoty sprawy
oraz od postanowienia w przedmiocie odrzucenia wniosku i umorzenia post´powania koƒczàcych post´powanie w sprawie – w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego i spadkowego – przys∏uguje skarga kasacyjna do Sàdu Najwy˝szego, chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej (art. 5191 § 1 k.p.c.).
Wskazane w art. 26 ust. 2 ustawy antyalkoholowej sprawy dotyczàce obowiàzku
poddania si´ leczeniu w zak∏adzie lecznictwa odwykowego sà, w rozumieniu
art. 5191 § 1 k.p.c., sprawami z zakresu prawa osobowego, w których przys∏uguje
skarga kasacyjna.34
Stosownie do treÊci przepisu art. 523 k.p.c., prawomocne postanowienie orzekajàce co do istoty sprawy nie mo˝e byç zmienione ani uchylone, chyba ˝e przepis szczególny stanowi inaczej. Jednak˝e prawomocne postanowienie oddalajàce
wniosek sàd mo˝e zmieniç w razie zmiany okolicznoÊci sprawy. Pod poj´ciem
„okolicznoÊci sprawy” nale˝y rozumieç stan faktyczny decydujàcy o oddaleniu
wniosku, a nie ocen´ prawnà tego stanu faktycznego.35
Prawomocne postanowienie zobowiàzujàce osob´ uzale˝nionà od alkoholu
do poddania si´ leczeniu odwykowemu nie mo˝e byç uchylone, lecz mo˝e zostaç
cz´Êciowo zmienione, o czym stanowi art. 34 ust. 2 ustawy antyalkoholowej:
W czasie trwania obowiàzku poddania si´ leczeniu sàd mo˝e na wniosek kuratora,
po zasi´gni´ciu opinii zak∏adu leczàcego, bàdê na wniosek zak∏adu leczàcego
zmieniaç postanowienia w zakresie rodzaju zak∏adu leczenia odwykowego.
Z dniem 16 listopada 2001 r. art. 34 ust. 2 ustawy antyalkoholowej straci∏ moc obowiàzujàcà w zakresie, w jakim wy∏àcza uprawnienie osoby zobowiàzanej do poddania si´ leczeniu odwykowemu do z∏o˝enia wniosku o zmian´ przez sàd postanowienia w przedmiocie rodzaju zak∏adu leczenia odwykowego.36
34

35

36

Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 19 grudnia 2001 r., sygn. IV CZ 207/01, LEX nr 52756; Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 11 paêdziernika 2001 r., sygn. II CZ 100/01, LEX nr 52474.
Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 21 marca 1973 r., sygn. III CRN 429/72, OSPiKA 1973, nr 10,
poz. 196.
Wyrok Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2001 r., sygn. akt P 6/2001, OTK 2001, nr 8, poz. 248.
„Artyku∏ 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi w zakresie, w jakim wy∏àcza uprawnienie osoby zobowiàzanej do poddania si´ leczeniu odwykowemu do z∏o˝enia wniosku o zmian´ przez sàd postanowienia w przedmiocie rodzaju zak∏adu leczenia odwykowego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1, art. 77 ust. 2 w zw. z art. 2 i art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.
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Ustawa nie okreÊla przes∏anek rozstrzygni´cia w przedmiocie zmiany rodzaju zak∏adu leczenia odwykowego, co nale˝y oceniç negatywnie. W zwiàzku z powy˝szym sàd powinien kierowaç si´ dotychczasowymi rezultatami leczenia
i prognozà co do zachowania abstynencji przez uczestnika post´powania. Równie˝ w tym przypadku granic´ ingerencji sàdu w sfer´ praw i wolnoÊci jednostki
b´dzie stanowiç zasada proporcjonalnoÊci i poszanowania niezbywalnej godnoÊci cz∏owieka.
W toku wczeÊniejszych rozwa˝aƒ by∏a mowa o tym, ˝e obowiàzek poddania
si´ leczeniu trwa tak d∏ugo, jak tego wymaga cel leczenia, nie d∏u˝ej jednak ni˝
dwa lata od chwili uprawomocnienia si´ postanowienia. Wraz z up∏ywem tego
okresu obowiàzek poddania si´ leczeniu odwykowemu wygasa, chocia˝by nawet cel leczenia nie zosta∏ osiàgni´ty. O ustaniu obowiàzku poddania si´ leczeniu przed up∏ywem dwuletniego okresu decyduje sàd na wniosek osoby zobowiàzanej, zak∏adu leczàcego, kuratora, prokuratora lub z urz´du, po zasi´gni´ciu opinii zak∏adu, w którym osoba leczona przebywa (art. 34 ust. 4 ustawy antyalkoholowej). Orzeczenie o ustaniu obowiàzku poddania si´ leczeniu odwykowemu nie jest uchyleniem postanowienia w rozumieniu art. 523 k.p.c., ani jego
zmianà, skoro w postanowieniu o zobowiàzaniu osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu nie oznacza si´ czasu trwania na∏o˝onego obowiàzku.
Nasuwa si´ konkluzja, ˝e prawomocne postanowienie o zobowiàzaniu osoby
uzale˝nionej od alkoholu mo˝e byç zmienione jedynie w ograniczonym zakresie, wynikajàcym z art. 34 ust. 2 ustawy antyalkoholowej. W pozosta∏ej natomiast cz´Êci pozytywne postanowienie wià˝e sàd, tworzàc stan powagi rzeczy
osàdzonej.
Z kolei postanowienia rozstrzygajàce co do istoty sprawy oddalajàce wniosek (negatywne), wià˝à sàd i korzystajà z przymiotu powagi rzeczy osàdzonej,
je˝eli nie zasz∏a zmiana okolicznoÊci sprawy. Odmienna od dokonanej uprzednio ocena stanu faktycznego stanowiàcego podstaw´ rozstrzygni´cia nie uzasadnia zmiany prawomocnego postanowienia oddalajàcego wniosek. JeÊli
w stosunku do ustalonego we wczeÊniejszym post´powaniu stanu faktycznego
nie zasz∏a ˝adna zasadnicza zmiana, ponownie z∏o˝ony wniosek o zobowiàzanie tej samej osoby do poddania si´ leczeniu odwykowemu, oparty na tych samych okolicznoÊciach, podlega odrzuceniu (art. 199 § 1 pkt 2 k.p.c. w zwiàzku
z art. 13 § 2 k.p.c.).
Autorzy sprawozdania z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi za rok 2005 zwrócili uwag´ na niew∏aÊciwe rozumienie instytucji sàdowego zobowiàzania osób uzale˝nionych od alkoholu do poddania si´
leczeniu odwykowemu. Szereg nieporozumieƒ dotyczy ich zdaniem celu i oczekiwanej skutecznoÊci omawianej procedury. Funkcjà spo∏ecznà instytucji zobowiàza-
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nia do leczenia jest motywowanie do podj´cia terapii odwykowej. Zobowiàzanie to
nie ma charakteru przymusu prawnego. Przymus stosowany jest na etapie doprowadzenia osoby uzale˝nionej od alkoholu na badanie przez bieg∏ego, na rozpraw´
w sàdzie i do zak∏adu leczniczego na podj´cie kuracji. Nie ma jednak mo˝liwoÊci
prawnych ani organizacyjnych zatrzymania pacjenta w zak∏adzie leczenia odwykowego wbrew jego woli.37
˚adna instytucja prawa, nawet najbardziej surowa i restrykcyjna, nigdy nie zmusi osoby uzale˝nionej od alkoholu do podj´cia odpowiedniej terapii, poniewa˝ leczenie odwykowe wymaga aktywnego wspó∏dzia∏ania pacjenta, b´dàcego rezultatem stanowczej woli przezwyci´˝enia choroby za pomocà odpowiedniej terapii.
Dlatego celem post´powania w sprawie zobowiàzania osoby uzale˝nionej od alkoholu do poddania si´ leczeniu odwykowemu nie jest, jakby si´ mog∏o wydawaç, jedynie wydanie orzeczenia, legalizujàcego przyj´cie uczestnika post´powania
do zak∏adu leczenia odwykowego wbrew jego woli, ale przede wszystkim uzmys∏owienie mu stanu choroby, wagi i skutków problemu alkoholowego oraz potrzeby
i mo˝liwoÊci wyjÊcia z na∏ogu.

37

Sprawozdanie z realizacji ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi za rok 2005,
Warszawa 2006, s. 67.
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Status dziecka w post´powaniu o przysposobienie
Status dziecka w post´powaniu o przysposobienie jest wyznaczony przepisami
Dzia∏u II Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego oraz przepisami dotyczàcymi post´powania nieprocesowego w spawach o przysposobienie w art. od 585 do 589 Kodeksu post´powania cywilnego.
Sàd opiekuƒczy orzeka o przysposobieniu w trybie nieprocesowym, zawsze
po przeprowadzeniu rozprawy, rozprawa jest bowiem obligatoryjna.
Zgodnie z art. 1141 k.r.o. przysposobienie mo˝na orzec wobec osoby ma∏oletniej i tylko dla jej dobra.
Nale˝y wyraziç opini´, ˝e nawet w obliczu spe∏nienia wszystkich innych, licznych przes∏anek ustawowych, ostatnio wymieniona przes∏anka, ma znaczenie rozstrzygajàce dla ustalenia czy przysposobienie nastàpi, czy te˝ nie.
Poj´cie dobra osoby ma∏oletniej (przysposabianej) obejmuje bowiem mo˝liwoÊç uzyskania przez t´ osob´ godziwych warunków wychowania oraz utrzymania. Przes∏anka ta dotyczy zatem, zarówno sfery majàtkowej (warunków materialnych niezb´dnych do prawid∏owego rozwoju dziecka) jak i sfery niematerialnej.
Istotne jest, aby pomi´dzy przysposabianym i przysposabiajàcym zaistnia∏y w∏aÊciwe relacje, wÊród których za najwa˝niejsze nale˝y uznaç, powstanie takich
wi´zi uczuciowych, jak pomi´dzy rodzicami, a dzieçmi. Olbrzymie znaczenie dla
podejmowanych przez Sàd postanowieƒ ma okreÊlenie jakoÊci tych wi´zi; ich
g∏´bokoÊç i trwa∏oÊç.
By ocena wyra˝ana, w tym wzgl´dzie mog∏a byç miarodajna, wspomniane wy˝ej akty prawne wymagajà spe∏nienia okreÊlonych warunków.
W tym kontekÊcie nale˝y zauwa˝yç, ˝e Sàd mo˝e orzec przysposobienie, gdy
osoba przysposabiajàca ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych i kwalifikacje
osobiste, które uzasadniajà przekonanie, ˝e b´dzie nale˝ycie wywiàzywa∏a si´
z obowiàzków przysposabiajàcego. Ponadto mi´dzy przysposabiajàcym, a przysposabianym powinna istnieç odpowiednia ró˝nica wieku.
Natomiast gdyby orzeczenie przysposobienia, mia∏o spowodowaç zmian´ dotychczasowego miejsca zamieszkania przysposabianego w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce zamieszkania w innym paƒstwie, to mo˝e ono nastàpiç wówczas
gdy tylko w ten sposób mo˝na zapewniç przysposabianemu odpowiednie Êrodowisko zast´pcze. Tak okreÊlony wymóg oznacza, ˝e sàd rodzinny musi dokonaç
ustalenia, i˝ dla dziecka, które ma byç przysposobione, odpowiednim Êrodowiskiem rodzinnym jest rodzina adopcyjna, a nie inne formy zast´pczego Êrodowiska
wychowawczego, jak np. rodzina zast´pcza. Ustalenia w tej mierze powinny okre-
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Êlaç wszelkie istotne okolicznoÊci dotyczàce dziecka, np. wiek, stan rozwoju psychicznego, stan zdrowia, historia rodzinna, zwiàzki emocjonalne z pokrewieƒstwem i rówieÊnikami, ocena wi´zi z otoczeniem np. Êrodowiskiem szkolnym.
Po dokonaniu powy˝szych ustaleƒ sàd ma obowiàzek skontrolowania czy mo˝liwe jest przysposobienie dziecka w Polsce. Przepis art. 1142 § 1 k.r.o. kreuje bowiem
zasad´ pierwszeƒstwa przysposobienia „krajowego” przed przysposobieniem „zagranicznym”. Zgodnie z uchwa∏à SN z dnia 12 czerwca 1992 r., III CZP 48/921 „przysposobienie dziecka polskiego zwiàzane z przeniesieniem do innego kraju mo˝e
nastàpiç, je˝eli nie ma mo˝liwoÊci umieszczenia go na równorz´dnych warunkach
w rodzinie zast´pczej lub adopcyjnej na terenie Polski”.
Sàd opiekuƒczy zatem sprawdza czy dziecko zosta∏o zakwalifikowane do adopcji zagranicznej zgodnie z rozporzàdzeniem Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie oÊrodków adopcyjno – opiekuƒczych2.
Przepisy powy˝szego rozporzàdzenia stanowià, i˝ dziecko mo˝e byç zakwalifikowane do przysposobienia, gdy jego sytuacja prawna na to pozwala. Je˝eli ten
warunek zostanie spe∏niony dziecko jest umieszczane w wojewódzkim banku
danych o dzieciach oczekujàcych na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej oraz o rodzicach zg∏aszajàcych gotowoÊç przyj´cia dziecka. Je˝eli w ciàgu jednego miesiàca od umieszczenia informacji o dziecku w banku danych nie uda si´ pozyskaç dla dziecka
osób zg∏aszajàcych gotowoÊç przysposobienia, wówczas informacje dotyczàce
dziecka sà niezw∏ocznie przekazywane do banków danych prowadzonych w innych województwach.
Dziecko mo˝e zostaç zakwalifikowane do adopcji zagranicznej o ile wspomniane wy˝ej banki danych w terminie kolejnego miesiàca nie pozyskajà dla dziecka
osób gotowych do jego przysposobienia.
Kolejnà istotnà przes∏ankà do spe∏nienia jest wyznaczenie przez sàd opiekuƒczy okresu preadopcyjnego (art. 1201 k.r.o.). Zasada ta w tej kwestii nie dopuszcza
˝adnych wyjàtków. Jednak˝e wed∏ug art. 1201 § 3 k.r.o. zawsze miejscem osobistej
stycznoÊci przysposabiajàcego z przysposabianym w okresie preadopcyjnym musi byç albo miejsce dotychczasowego zamieszkania przysposabianego albo inna miejscowoÊç na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
We wspomnianym okresie sàd w ramach sprawowanego nadzoru na bie˝àco
oraz regularnie sprawdza czy okres osobistej stycznoÊci przebiega prawid∏owo, zaznajamia si´ z post´powaniem przysposabiajàcego, bada sk∏adane przez niego
sprawozdania, udziela mu wskazówek oraz ˝àda wyjaÊnieƒ, sprawdza tak˝e warunki bytowe dziecka, jego post´py w nauce, brak konfliktów itp.
Do zadaƒ sàdu opiekuƒczego nale˝y równie˝ ocena informacji dotyczàcych warunków Êrodowiskowych i kwalifikacji wychowawczych kandydatów na rodziców
1
2

OSN 1992, Nr 10, poz. 179.
Dz.U. Nr 14, poz. 132.
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adopcyjnych, a tak˝e opinia o nich wyra˝ona przez zagraniczny podmiot przygotowujàcy do przysposobienia oraz opinia polskiego oÊrodka adopcyjno – wychowawczego lub Rodzinnego OÊrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego.
Przedstawione tu liczne wymogi w zasadniczy sposób kszta∏tujà pozycj´, jak
i status dziecka poddanego przepisom „zagranicznej” procedury adopcyjnej.
Zwraca uwag´, i˝ status ten jest g∏ównie okreÊlony przez przepis art. 1201 § 3 k.r.o.,
który nak∏ada obowiàzek wyznaczenia okresu osobistej stycznoÊci przysposabiajàcego z przysposabianym przed wydaniem orzeczenia o przysposobieniu. Pozosta∏e, a wymienione wczeÊniej zadania licznych instytucji sà jedynie konsekwencjà
przyj´cia powy˝szego rozwiàzania. Dotyczy to w szczególnoÊci realizacji wielu
uprawnieƒ nadzorczych sàdu rodzinnego w stosunku do tych instytucji, jak i samego kandydata na rodzica adopcyjnego w procesie kontroli wyst´powania przes∏anki dobra dziecka.
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e tak wysokiego standardu troski o dziecko, przepisy dotyczàce jego pozycji w „krajowym” procesie adopcyjnym nie przewidujà.
W tym wypadku bowiem przed orzeczeniem przysposobienia sàd opiekuƒczy jedynie mo˝e okreÊliç sposób i okres osobistej stycznoÊci przysposabiajàcego z przysposabianym, zatem nie jest zwiàzany tym wymogiem w sposób obligatoryjny.
W przypadku nie skorzystania przez sàd z tej mo˝liwoÊci, powsta∏ego w ten
sposób braku nie b´dzie w stanie wype∏niç dyspozycja przepisu art. 586 § 4 k.p.c.,
nakazujàca przed wydaniem orzeczenia zasi´gania opinii oÊrodka adopcyjno
– opiekuƒczego lub innej specjalistycznej placówki.
Powy˝sze stwierdzenie pozostaje aktualne tak˝e w sytuacji, gdy dla wydania takiej opinii przez oÊrodek adopcyjno – opiekuƒczy lub innà specjalistycznà placówk´, procedury okreÊlajàce dzia∏alnoÊç oÊrodka wymagajà pewnego okresu osobistej stycznoÊci przysposabiajàcego z przysposabianym. Decyzja o okreÊleniu sposobu i d∏ugoÊci oraz miejscu poddania dziecka i kandydata na rodzica adopcyjnego okreÊlonym badaniom i statuujàcym je procedurom nie ma bowiem waloru niezale˝nego orzeczenia sàdowego. W takiej sytuacji wp∏yw zarówno osób poddanych badaniom, jak i sàdu na indywidualne ustalenia dotyczàce wszystkich istotnych elementów okresu preadopcyjnego nie jest nale˝ycie zagwarantowany.
Majàc na wzgl´dzie treÊç art. 72 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
– „Dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy w∏adz
publicznych” nale˝y wyraziç przekonanie, ˝e zarówno opieka jak i pomoc jaka ze
strony w∏adz publicznych jest kierowana do osoby dziecka powinna byç utrzymana na tym samym poziomie, z poszanowaniem konstytucyjnej zasady równoÊci
obywateli wobec prawa (art. 32 Konstytucji).
Wyra˝ajàc przeÊwiadczenie, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç orzeczeƒ sàdowych
wydawana w post´powaniu o przysposobienie krajowe jest poprzedzona postanowieniami okreÊlajàcymi sposób i okres osobistej stycznoÊci przysposabiajàcego
z przysposabianym, tym bardziej nie znajduj´ uzasadnienia dla utrzymywania
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na gruncie ustawowym dualizmu w statusie prawnym dziecka adoptowanego, a co
za tym idzie dwóch ró˝nych standardów opieki i pomocy w∏adz publicznych wobec
dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej.
Kolejnym istotnym zagadnieniem, na które pragn´ zwróciç uwag´ omawiajàc
status dziecka w post´powaniu o przysposobienie, jest realizacja konstytucyjnego
prawa dziecka (art. 72 ust 3 Konstytucji) do wys∏uchania go a w miar´ mo˝liwoÊci
uwzgl´dnienia jego zdania w toku ustalania praw dziecka przez organy w∏adzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko.
W toku post´powania o przysposobienie konkretyzacja tego obowiàzku jest zawarta w art. 118 k.r.o., który stanowi, i˝ do przysposobienia jest potrzebna zgoda
przysposabianego, który ukoƒczy∏ lat 13. natomiast je˝eli przysposabiany nie
ukoƒczy∏ lat 13, a mo˝e pojàç znaczenie przysposobienia sàd opiekuƒczy powinien go wys∏uchaç.
Nale˝y podkreÊliç, i˝ z ca∏à pewnoÊcià jest to przepis dobry, pozwala bowiem
na podmiotowe traktowanie dziecka, nawet takiego, które nie ukoƒczy∏o jeszcze
13 roku ˝ycia. Jednak˝e dla pe∏nego zmaterializowania si´ woli ustawodawcy, niezb´dne jest zapewnienie jak najlepszych warunków by dziecko w sposób ca∏kowicie swobodny mog∏o wyraziç swojà prawdziwà wol´, nie obarczonà w procesie jej
formu∏owania i wypowiadania ˝adnymi wadami. Nie potrzeba uzasadniaç, jak wielkie znaczenie dla dalszego ˝ycia dziecka i jego ewentualnych rodziców adopcyjnych majà z∏o˝one wówczas przez dziecko oÊwiadczenia.
W tym kontekÊcie, zwracajà naszà uwag´ przepisy art. 185a i 185b Kodeksu
post´powania karnego, których ostateczne brzmienie zosta∏o nadane nowelà
z 3 czerwca 2005 r.3, a które wesz∏y w ˝ycie w dniu 29 sierpnia 2005 r. Jak wiadomo, przepisy te w sprawach przez nie okreÊlonych, obligujà Sàd do jednorazowego przes∏uchania nieletniego pokrzywdzonego lub nieletniego Êwiadka, przy czym
czynnoÊç ta musi si´ odbyç przy jednoczesnej obecnoÊci psychologa, a prokurator, obroƒca oraz pe∏nomocnik pokrzywdzonego majà prawo wziàç udzia∏ w przes∏uchaniu. Ponadto z przes∏uchania sporzàdzany jest zapis dêwi´ku i obrazu
za pomocà urzàdzeƒ utrwalajàcych zarówno dêwi´k jak i obraz.
Przes∏uchanie takie powinno odbywaç si´ nie na sali sàdowej lecz w pokojach
które w jak najwi´kszym stopniu zbli˝one sà do naturalnego Êrodowiska dziecka,
odpowiednio w tym celu wyposa˝one i pomalowane. Ratio legis takiego rozwiàzania jest oczywiste. Z jednej strony chodzi o odebranie od nieletniego wiarygodnych
zeznaƒ, z drugiej zaÊ o niwelowanie skutków traumy psychologicznej, jaka wià˝e
si´ z przypominaniem przykrych dla dziecka zdarzeƒ.
Nawiàzujàc do wys∏uchania dziecka jakie jest powinnoÊcià sàdu w post´powaniu o przysposobienie, wydaje si´, ˝e wprowadzenie podobnego standardu jak wy˝ej przedstawiony znajduje tak˝e mocne uzasadnienie.
3

Dz.U. Nr 141, poz. 1181.
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Poza przytoczonà wczeÊniej argumentacjà dotyczàcà wagi wyra˝anej przez
dziecko zgody i sk∏adanych przez nie wyjaÊnieƒ, a co za tym idzie koniecznoÊcià
stworzenia takich warunków, by minimalizowaç ryzyko wy∏àczenia Êwiadomego albo swobodnego powzi´cia decyzji i wyra˝enia woli, istotny jest wzglàd na spo∏eczne znaczenie instytucji przysposobienia (adopcji). Tak˝e z tego punktu widzenia
wa˝ne jest zapewnienie odpowiednich do rangi tej instytucji warunków, które poczàtkujà jej zaistnienie i nawiàzanie relacji prawnorodzinnych.
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PRAWO RODZINNE W EUROPIE
Konwencja w sprawie kontaktów z dzieçmi
PREAMBU¸A
Paƒstwa cz∏onkowskie Rady Europy i inni sygnatariusze niniejszej konwencji,
majàc na uwadze Europejskà Konwencj´ z 20 maja 1980r. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ dotyczàcych pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy
nad dzieckiem;
majàc na uwadze Konwencj´ haskà z 25 paêdziernika 1980r. w sprawie cywilnych
aspektów mi´dzynarodowego uprowadzenia dziecka i Konwencj´ haskà z 19 paêdziernika 1996 r. o jurysdykcji, prawie w∏aÊciwym, uznawaniu, wykonywaniu orzeczeƒ i wspó∏pracy w odniesieniu do odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej i Êrodków ochrony dziecka;
majàc na uwadze rozporzàdzenie Rady nr 2000/1347/WE z 29 maja 2000r.
w sprawie jurysdykcji, uznawania i wykonywania orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich i odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej za wspólne dzieci;
uznajàc, ˝e zgodnie z postanowieniami rozmaitych mi´dzynarodowych instrumentów prawnych Rady Europy, jak i art. 3 Konwencji Narodów Zjednoczonych
z 20 listopada 1989r. o prawach dziecka, interes dziecka b´dzie uwzgl´dniany
na pierwszym miejscu;
Êwiadome potrzeby dalszych postanowieƒ w celu zabezpieczenia kontaktów
mi´dzy dzieckiem a jego rodzicami i innymi osobami majàcymi rodzinne zwiàzki
z dzieçmi, chronionych przez art. 8 Konwencji z 4 listopada 1950r. o ochronie praw
cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci;
uwzgl´dniajàc art. 9 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka
przewidujàcy prawo dziecka, które jest odseparowane od jednego lub obojga rodziców, do utrzymywania regularnych, osobistych zwiàzków i bezpoÊredniego kontaktu z obojgiem rodziców, chyba ˝e jest to sprzeczne z interesami dziecka;
bioràc pod uwag´ art. 10 ust. 2 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach
dziecka, który przewiduje prawo dziecka, którego rodzice majà miejsca pobytu
w ró˝nych Paƒstwach, do regularnego utrzymywania z ka˝dym z rodziców wi´zi
emocjonalnych i bezpoÊrednich kontaktów;
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przekonane o koniecznoÊci uznania, ˝e nie tylko rodzice, ale i dzieci posiadajà
prawa;
godzàc si´ w konsekwencji na zastàpienie poj´cia stycznoÊci z dzieçmi poj´ciem kontaktu z dzieçmi;
majàc na uwadze Europejskà Konwencj´ o wykonywaniu praw dzieci i koniecznoÊç popierania Êrodków, majàcych na celu pomoc dla dzieci w sprawach dotyczàcych kontaktu z rodzicami i innymi osobami majàcymi rodzinne zwiàzki z dzieçmi;
zgadzajàc si´, ˝e dzieci potrzebujà kontaktu nie tylko z obojgiem rodziców, ale
tak˝e i z innymi osobami majàcymi rodzinne zwiàzki z dzieçmi oraz ˝e dla rodziców
i tych innych osób wa˝ne jest utrzymywanie kontaktu z dzieçmi, stosownie do dobra dziecka;
dostrzegajàc koniecznoÊç sprzyjania przyj´ciu przez Paƒstwa wspólnych zasad
odnoszàcych si´ do kontaktu z dzieçmi, w szczególnoÊci w celu umo˝liwienia zastosowania mi´dzynarodowych regulacji prawnych w tej dziedzinie;
uznajàc, ˝e Êrodki zapewniajàce wykonywanie zagranicznych orzeczeƒ odnoszàcych si´ do kontaktów z dzieçmi b´dà prawdopodobnie skuteczniejsze, je˝eli
zasady, na których oparte sà te zagraniczne orzeczenia, sà oparte na zasadach podobnych do przyj´tych w paƒstwie, w którym te zagraniczne orzeczenia sà wykonywane;
uznajàc, w przypadkach, gdy dzieci i rodzice i inne osoby majàce rodzinne
zwiàzki z dzieçmi ˝yjà w ró˝nych paƒstwach, potrzeb´ zach´cania w∏adz sàdowych do cz´stszego stosowania kontaktów transgranicznych i zwi´kszenia zaufania wszystkich zainteresowanych osób, ˝e po up∏ywie okresu takiego kontaktu
dzieci powrócà do miejsca sta∏ego zamieszkania;
zwracajàc uwag´, ˝e ustanowienie skutecznych zabezpieczeƒ i dodatkowych
gwarancji powinno zapewniç powrót dzieci, w szczególnoÊci po up∏ywie okresu
kontaktu transgranicznego;
zwracajàc uwag´, ˝e konieczna jest dodatkowa, mi´dzynarodowa regulacja
prawna w celu zapewnienia rozwiàzaƒ odnoszàcych si´ w szczególnoÊci do transgranicznych kontaktów z dzieçmi;
pragnàc nawiàzania wspó∏pracy mi´dzy wszystkimi organami centralnymi i innymi organami w celu popierania i poprawy kontaktu mi´dzy dzieçmi i ich rodzicami

90

Rodzina i Prawo Nr 7-8 2008

Konwencja w sprawie kontaktów z dzieçmi

i innymi osobami majàcymi rodzinne zwiàzki z dzieçmi, a w szczególnoÊci popierania wspó∏pracy sàdowej w sprawach dotyczàcych kontaktów transgranicznych;
uzgodni∏y, co nast´puje:

ROZDZIA¸ 1 – CELE KONWENCJI I DEFINICJE
Artyku∏ 1 – Cele konwencji
Celami konwencji sà:
a. okreÊlenie ogólnych zasad stosowanych przy wydawaniu orzeczeƒ dotyczàcych kontaktu;
b. ustanowienie stosownych zabezpieczeƒ i gwarancji zapewniajàcych prawid∏owe wykonanie takiego kontaktu i bezzw∏oczny powrót dzieci po up∏ywie okresu
kontaktu;
c. nawiàzanie wspó∏pracy mi´dzy organami centralnymi, w∏adzami sàdowymi i innymi organami w celu popierania i poprawy kontaktu mi´dzy dzieçmi i ich rodzicami lub innymi osobami majàcymi rodzinne zwiàzki z dzieçmi.
Artyku∏ 2 – Definicje
Dla celów niniejszej konwencji:
a. „kontakt” oznacza
i. pobyt dziecka przez okreÊlony czas albo jego spotkanie z osobà wymienionà w art. 4 lub 5, z którà dziecko stale nie mieszka;
ii. ka˝dà form´ komunikacji mi´dzy dzieckiem i takà osobà;
iii. dostarczanie takiej osobie informacji o dziecku, albo dziecku o tej osobie.
b. „orzeczenie dotyczàce kontaktu” oznacza decyzj´ organu sàdowego dotyczàcà kontaktu, w∏àcznie z porozumieniem dotyczàcym kontaktu, które zosta∏o zatwierdzone przez w∏aÊciwy organ sàdowy lub które zosta∏o sporzàdzone lub zarejestrowane jako urz´dowo poÊwiadczony dokument i jest wykonalne;
c. „dziecko” oznacza osob´, która nie ukoƒczy∏a 18 lat lub wieku, do którego orzeczenie dotyczàce kontaktu mo˝e byç wydane lub wykonywane w umawiajàcym
si´ paƒstwie;
d. „zwiàzki rodzinne” oznaczajà bliskie zwiàzki, takie jak mi´dzy dzieckiem a jego
dziadkami lub rodzeƒstwem, wynikajàce z mocy prawa lub z relacji która de facto ma charakter rodzinny.
e. „organ sàdowy” oznacza sàd lub organ administracyjny majàcy równowa˝ne
uprawnienia.

Rodzina i Prawo Nr 7-8 2008

91

ROZDZIA¸ 2 – OGÓLNE ZASADY ZNAJDUJÑCE ZASTOSOWANIE
DO ORZECZE¡ DOTYCZÑCYCH KONTAKTU
Artyku∏ 3 – Stosowanie zasad
Umawiajàce si´ paƒstwa wprowadzà takie Êrodki prawne i inne, które b´dà konieczne do zapewnienia, ˝e organy sàdowe b´dà stosowaç zasady zawarte w tym
rozdziale przy wydawaniu, zmianie, zawieszaniu lub uchylaniu orzeczeƒ dotyczàcych kontaktów.
Artyku∏ 4 – Kontakt mi´dzy dzieckiem a jego rodzicami
1. Dziecko i rodzice majà prawo uzyskania i utrzymywania ze sobà regularnych
kontaktów.
2. Ograniczenie lub wykluczenie takich kontaktów mo˝liwe jest tylko gdy jest to
niezb´dne dla dobra dziecka.
3. Gdy utrzymywanie nienadzorowanego kontaktu z jednym z jego rodziców
nie jest zgodne z dobrem dziecka, nale˝y rozwa˝yç mo˝liwoÊç zastosowania nadzorowanego kontaktu osobistego lub innych form kontaktu z tym rodzicem.
Artyku∏ 5 – Kontakt mi´dzy dzieckiem a osobami innymi ni˝ jego rodzice
1. Stosownie do dobra dziecka, mogà byç ustanowione kontakty mi´dzy
dzieckiem i osobami innymi ni˝ jego rodzice, majàcymi rodzinne zwiàzki
z dzieckiem.
2. Paƒstwa mogà rozszerzyç to postanowienie w celu obj´cia nim innych osób ni˝
wymienione w ust. 1, a w przypadku takiego rozszerzenia Paƒstwa mogà swobodnie zadecydowaç, które z form kontaktu okreÊlonych w art. 2 pkt a, b´dà
stosowane.
Artyku∏ 6 – Prawo dziecka do informacji, konsultacji i wyra˝ania swoich opinii
1. Dziecko, uwa˝ane przez prawo wewn´trzne za posiadajàce dostateczne rozeznanie, ma prawo, o ile nie jest to oczywiÊcie sprzeczne z jego dobrem, do:
– otrzymania wszystkich istotnych informacji,
– uwzgl´dnienia go w konsultacji,
– wyra˝ania swoich opinii.
2. Nale˝y przywiàzywaç odpowiednià wag´ do tych opinii oraz dajàcych si´ ustaliç ˝yczeƒ i uczuç dziecka.
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Artyku∏ 7 – Rozstrzyganie sporów dotyczàcych kontaktu
Przy rozstrzyganiu sporów dotyczàcych kontaktu organ sàdowy powinien podjàç w∏aÊciwe Êrodki:
a. aby zapewniç, ˝e oboje rodzice b´dà Êwiadomi znaczenia dla ich dziecka
i ka˝dego z nich, nawiàzania i utrzymywania regularnych kontaktów z ich
dzieckiem;
b. aby zach´caç rodziców i inne osoby majàce rodzinne zwiàzki z dzieckiem
do zawierania polubownych porozumieƒ w sprawie kontaktu, w szczególnoÊci poprzez mediacj´ lub inne Êrodki rozstrzygania sporów;
c. aby przed podj´ciem decyzji zapewniç posiadanie wystarczajàcych informacji, w szczególnoÊci uzyskanych od osób, którym przys∏uguje odpowiedzialnoÊç rodzicielska, dla podj´cia decyzji zgodnej z dobrem dziecka, a gdy zachodzi taka potrzeba uzyskaç dalsze informacje z innych odpowiednich êróde∏ lub od innych w∏aÊciwych osób.
Artyku∏ 8 – Porozumienia dotyczàce kontaktu
1. Umawiajàce si´ paƒstwa powinny zach´caç, w sposób jaki uznajà za odpowiedni,
rodziców i inne osoby majàce rodzinne zwiàzki z dzieckiem, aby przy zawieraniu lub
zmianie porozumieƒ dotyczàcych kontaktu z dzieckiem przestrzega∏y zasad wskazanych w art. 4-7. Zalecane jest, aby te porozumienia by∏y sporzàdzane na piÊmie.
2. Z wyjàtkiem gdy prawo krajowe stanowi inaczej, organy sàdowe powinny
na wniosek potwierdzaç porozumienie dotyczàce kontaktu z dzieckiem, chyba
˝e jest ono sprzeczne z dobrem dziecka.
Artyku∏ 9 – Wykonanie orzeczeƒ dotyczàcych kontaktów
Umawiajàce si´ paƒstwa podejmà wszelkie w∏aÊciwe Êrodki dla zapewnienia
wykonania orzeczeƒ dotyczàcych kontaktów.
Artyku∏ 10 – Zabezpieczenia i gwarancje dotyczàce kontaktu
1. Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo wprowadzi i b´dzie propagowaç stosowanie zabezpieczeƒ i gwarancji. Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo zakomunikuje poprzez
swój organ centralny Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy w terminie trzech
miesi´cy od wejÊcia w ˝ycie niniejszej konwencji w stosunku do tego paƒstwa
przynajmniej trzy kategorie zabezpieczeƒ i gwarancji, które b´dà dost´pne w jego prawie krajowym obok zabezpieczeƒ i gwarancji wymienionych w art. 4
ust. 3 i art. 14 ust. 1 lit. b niniejszej konwencji. Zmiany w zakresie dost´pnych
zabezpieczeƒ i gwarancji b´dà komunikowane niezw∏ocznie.
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2. Gdy wymagajà tego okolicznoÊci sprawy, organ sàdowy mo˝e w ka˝dym czasie zastrzec dla orzeczenia dotyczàcego kontaktów zabezpieczenia i gwarancje
tak w celu zapewnienia wykonania orzeczenia jak i w celu spowodowania, ˝e
po up∏ywie okresu kontaktu dziecko powróci do miejsca zwyk∏ego pobytu czy
te˝ nie zostanie bezprawnie wywiezione.
a. zabezpieczenia i gwarancje wykonania orzeczenia mogà w szczególnoÊci
zawieraç:
– nadzór nad kontaktami;
– zobowiàzanie osoby do pokrycia kosztów podró˝y i pobytu dziecka
i – jeÊli to uzasadnione – innej osoby towarzyszàcej dziecku;
– kaucja sk∏adana przez osob´, pod której pieczà dziecko stale pozostaje,
dla zapewnienia, ˝e nie przeszkodzi osobie ubiegajàcej si´ o kontakt
z dzieckiem w realizacji tego kontaktu;
– na∏o˝enie kary pieni´˝nej na osob´, pod której pieczà dziecko stale pozostaje, w sytuacji odmowy przez t´ osob´ zastosowania si´ do postanowieƒ orzeczenia dotyczàcego kontaktu.
b. zabezpieczenia i gwarancje dla zapewnienia powrotu dziecka lub zapobie˝enia jego bezprawnemu wywiezieniu mogà w szczególnoÊci obejmowaç:
– przekazanie paszportów lub dokumentów to˝samoÊci i – jeÊli to w∏aÊciwe
-dokumentu wskazujàcego, ˝e osoba ubiegajàca si´ o kontakt powiadomi∏a w∏aÊciwà w∏adz´ konsularnà o takim przekazaniu w czasie kontaktu;
– gwarancje finansowe;
– zabezpieczenia na majàtku;
– zobowiàzania lub przyrzeczenia wobec sàdu;
– zobowiàzanie osoby realizujàcej kontakt z dzieckiem, do regularnego
zg∏aszania si´ wraz z dzieckiem przed w∏aÊciwy organ, taki jak urzàd
ds. m∏odzie˝y, posterunek policji – w miejscu, gdzie kontakt ma byç
realizowany;
– zobowiàzanie osoby ubiegajàcej si´ o kontakty do przedstawienia dokumentu wydanego przez Paƒstwo, w którym kontakt ma byç realizowany,
poÊwiadczajàcego uznanie i stwierdzenie wykonalnoÊci orzeczenia dotyczàcego odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej lub kontaktów lub te˝ obu tych
orzeczeƒ, albo przed wydaniem orzeczenia dotyczàcego kontaktu albo
przed jego rozpocz´ciem;
– na∏o˝enie warunków w odniesieniu do miejsca kontaktu i – jeÊli to w∏aÊciwe – zg∏oszenie zakazu opuszczania przez dziecko paƒstwa, w którym
kontakt ma byç zrealizowany, do krajowego lub mi´dzynarodowego systemu informacyjnego.
3. Wszelkie takie zabezpieczenia i gwarancje powinny mieç form´ pisemnà lub
byç potwierdzone na piÊmie i powinny stanowiç cz´Êç orzeczenia dotyczàcego
kontaktu lub potwierdzonego porozumienia.
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4. JeÊli zabezpieczenia i gwarancje majà byç wykonane w innym umawiajàcym si´
paƒstwie, organ sàdowy b´dzie stosowa∏ przede wszystkim takie zabezpieczenia i gwarancje, jakie mogà byç wykonane w tamtym umawiajàcym si´ paƒstwie.

ROZDZIAL III – ÂRODKI DLA WSPIERANIA I POPRAWY KONTAKTÓW TRANSGRANICZNYCH
Artyku∏ 11 – Organy centralne
1. Ka˝de umawiajàce si´ paƒstwo wyznaczy organ centralny, który spe∏nia funkcje
przewidziane przez konwencj´ w odniesieniu do spraw kontaktów transgranicznych.
2. Paƒstwa federacyjne i paƒstwa, w których obowiàzuje wi´cej ni˝ jeden system
prawny, lub które majà terytoria autonomiczne, zachowujà prawo do wyznaczenia kilku organów centralnych i okreÊlajà ich kompetencje. Gdy paƒstwo wyznacza kilka organów centralnych, wyznaczy ono organ centralny, do którego mo˝na kierowaç wszelkà korespondencj´ w celu dalszego przekazania jej w∏aÊciwemu organowi centralnemu.
3. Nale˝y zawiadomiç Sekretarza Generalnego Rady Europy o wszelkich decyzjach podj´tych na podstawie niniejszego artyku∏u.
Artyku∏ 12 – Obowiàzki organów centralnych
Organy centralne umawiajàcych si´ paƒstw b´dà:
a. wspó∏pracowaç ze sobà i popieraç wspó∏prac´ mi´dzy w∏aÊciwymi organami
w swoich paƒstwach, w∏àczajàc organy sàdowe, dla osiàgni´cia celów Konwencji. Powinny one dzia∏aç z ca∏à niezb´dnà w takich sprawach starannoÊcià;
b. w celu u∏atwienia wdra˝ania konwencji przekazywaç, na wniosek, informacje o przepisach dotyczàcych w∏adzy rodzicielskiej, w tym kontaktów, bardziej szczegó∏owe informacje co do zabezpieczeƒ i gwarancji w uzupe∏nieniu informacji ju˝ przekazanych stosownie do art. 10 ust. 1, a tak˝e
o dost´pnych us∏ugach (w tym us∏ugach prawnych, op∏acanych ze Êrodków publicznych lub innych), jak równie˝ o zmianach w zakresie tych
przepisów i us∏ug;
c. podejmowaç wszelkie niezb´dne dzia∏ania dla ujawnienia miejsca, w którym
dziecko przebywa;
d. zapewniaç przekazywanie wniosków w∏aÊciwych organów o udzielenie informacji w kwestiach prawnych lub faktycznych dotyczàcych toczàcego si´ post´powania;
e. wzajemnie informowaç si´ o wszelkich problemach, jakie mogà wyniknàç
przy stosowaniu niniejszej Konwencji, a tak˝e, w miar´ mo˝liwoÊci, usuwaç
przeszkody w jej stosowaniu.
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Artyku∏ 13 – Wspó∏praca mi´dzynarodowa
1. Organy sàdowe, organy centralne, organy socjalne i inne organy zainteresowanych umawiajàcych si´ paƒstw, dzia∏ajàc w zakresie swoich kompetencji,
wspó∏pracujà w odniesieniu do post´powaƒ dotyczàcych kontaktów transgranicznych.
2. W szczególnoÊci, organy centralne pomagajà organom sàdowym umawiajàcych si´ paƒstw w komunikowaniu si´ ze sobà i uzyskiwaniu informacji i pomocy, jakie mogà byç im potrzebne do osiàgni´cia celów tej konwencji.
3. W sprawach transgranicznych organy centralne pomagajà dzieciom, rodzicom
i innym osobom majàcym rodzinne zwiàzki z dzieckiem, w szczególnoÊci we
wszcz´ciu post´powania dotyczàcego kontaktów transgranicznych.
Artyku∏ 14 – Uznawanie i wykonywanie orzeczeƒ dotyczàcych kontaktów
transgranicznych
1. Umawiajàce si´ paƒstwa zapewnià, zgodnie z odpowiednimi instrumentami
mi´dzynarodowymi, o ile majà one zastosowanie:
a. system uznawania i wykonania orzeczeƒ dotyczàcych kontaktu i pieczy
nad dzieckiem wydanych w innych umawiajàcych si´ paƒstwach;
b. procedur´, w której orzeczenia dotyczàce kontaktu i pieczy nad dzieckiem
wydane w innych umawiajàcych si´ paƒstwach, mogà zostaç uznane i uzyskaç stwierdzenie wykonalnoÊci zanim dojdzie do kontaktu w paƒstwie wezwanym.
2. JeÊli umawiajàce si´ paƒstwo uzale˝nia uznanie lub wykonanie zagranicznego
orzeczenia od istnienia umowy mi´dzynarodowej lub wzajemnoÊci, mo˝e uwa˝aç niniejszà Konwencj´ jako podstaw´ prawnà dla uznania lub wykonania zagranicznego orzeczenia.
Artyku∏ 15 – Tryb wykonywania orzeczeƒ dotyczàcych kontaktów transgranicznych
Organ sàdowy umawiajàcego si´ paƒstwa, w którym ma byç wykonane orzeczenie dotyczàce kontaktu transgranicznego wydane w innym umawiajàcym si´
paƒstwie, mo˝e przy uznawaniu lub stwierdzaniu wykonalnoÊci takiego orzeczenia,
albo w ka˝dym póêniejszym czasie, okreÊliç lub przystosowaç warunki jego wykonania, jak równie˝ zwiàzane z nim zabezpieczenia lub gwarancje, je˝eli jest to konieczne, aby umo˝liwiç realizacj´ kontaktu, pod warunkiem ˝e zasadnicze elementy orzeczenia sà zachowane, bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci zmiany okolicznoÊci i uzgodnienia dokonane przez osoby zainteresowane. W ˝adnym wypadku
nie mo˝e orzeczenie zagraniczne podlegaç ocenie co do jego istoty.

96

Rodzina i Prawo Nr 7-8 2008

Konwencja w sprawie kontaktów z dzieçmi

Artyku∏ 16 – Powrót dziecka
1. W przypadku, gdy po up∏ywie okresu kontaktu transgranicznego opartego
na orzeczeniu dotyczàcym kontaktu, dziecko nie powraca, w∏aÊciwe organy,
na wniosek, zapewnià natychmiastowy powrót dziecka przez zastosowanie odpowiednich instrumentów mi´dzynarodowych, jeÊli znajdujà zastosowanie,
zastosowanie prawa wewn´trznego i – jeÊli to w∏aÊciwe – poprzez wykonanie
zabezpieczeƒ i gwarancji przewidzianych w orzeczeniu dotyczàcym kontaktu.
2. Decyzja o powrocie dziecka powinna byç wydana, jeÊli tylko mo˝liwe, w terminie szeÊciu tygodni od daty z∏o˝enia wniosku.
Artyku∏ 17 – Koszty
Z wyjàtkiem kosztów powrotu, umawiajàce si´ paƒstwa zobowiàzujà si´ nie obcià˝aç wnioskodawcy kosztami ˝adnych czynnoÊci podj´tych na podstawie tej
konwencji przez organy centralne tych paƒstw w imieniu wnioskodawcy.
Artyku∏ 18 – J´zyk
1. Z zastrze˝eniem innych szczególnych uzgodnieƒ pomi´dzy zainteresowanymi
organami centralnymi:
a. zawiadomienia kierowane do organu centralnego paƒstwa wezwanego sporzàdza si´ w j´zyku urz´dowym lub jednym z j´zyków urz´dowych tego paƒstwa albo do∏àcza si´ do nich t∏umaczenia na taki j´zyk;
b. organ centralny paƒstwa wezwanego powinien jednak przyjàç zawiadomienie sporzàdzone w j´zyku angielskim lub francuskim albo z do∏àczonym t∏umaczeniem na jeden z tych j´zyków.
2. Zawiadomienia kierowane przez organ centralny paƒstwa wezwanego, w tym
tak˝e wyniki przeprowadzonych czynnoÊci wyjaÊniajàcych, mogà byç sporzàdzone w j´zyku urz´dowym lub jednym z j´zyków urz´dowych tego paƒstwa albo w j´zyku angielskim lub francuskim.
3. Jednak˝e umawiajàce si´ paƒstwo mo˝e, przez z∏o˝enie oÊwiadczenia Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, wy∏àczyç stosowanie albo j´zyka francuskiego albo angielskiego na podstawie przepisów ust´pów 1 i 2 niniejszego artyku∏u, we wszelkich wnioskach, korespondencji lub innych dokumentach wysy∏anych do jego organów centralnych.

ROZDZIA¸ IV – STOSUNEK DO INNYCH INSTRUMENTÓW
Artyku∏ 19 – Stosunek do Europejskiej konwencji o uznawaniu i wykonywaniu
orzeczeƒ dotyczàcych pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy
nad dzieckiem
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Nie stosuje si´ art. 11 ust. 2 i 3 Europejskiej konwencji z dnia 20 maja 1980r.
(ETS Nr 105) o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ dotyczàcych pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, w stosunkach mi´dzy Paƒstwami-Stronami tej konwencji, które sà równie˝ Stronami niniejszej konwencji.
Artyku∏ 20 – Stosunek do innych instrumentów
1. Konwencja ta nie ma wp∏ywu na inne instrumenty mi´dzynarodowe, których
stronami sà lub stanà si´ umawiajàce si´ paƒstwa i które zawierajà postanowienia dotyczàce spraw regulowanych niniejszà konwencjà. W szczególnoÊci konwencja ta nie uchybia stosowaniu nast´pujàcych mi´dzynarodowych instrumentów prawnych:
a. konwencji haskiej z 5 paêdziernika 1961r. o w∏aÊciwoÊci organów i prawie
w∏aÊciwym w zakresie ochrony ma∏oletnich,
b. europejskiej konwencji z 20 maja 1980r. o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ dotyczàcych pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy
nad dzieckiem, z zastrze˝eniem art. 19 powy˝ej,
c. konwencji haskiej z 25 paêdziernika 1980r. dotyczàcej cywilnych aspektów
uprowadzenia dziecka za granic´,
d. konwencji haskiej z 19 paêdziernika 1996r. o jurysdykcji, prawie w∏aÊciwym,
uznawaniu, wykonywaniu orzeczeƒ i wspó∏pracy w odniesieniu do odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej i Êrodków ochrony dziecka,
2. Konwencja nie stoi na przeszkodzie zawieraniu przez Strony umów mi´dzynarodowych uzupe∏niajàcych lub rozwijajàcych postanowienia niniejszej Konwencji albo rozszerzajàcych zakres ich stosowania.
3. Umawiajàce si´ paƒstwa, które sà cz∏onkami Wspólnoty Europejskiej, w swoich
wzajemnych stosunkach stosujà zasady prawa wspólnotowego i tym samym
nie stosujà zasad wynikajàcych z niniejszej Konwencji, za wyjàtkiem przypadków, w których prawo wspólnotowe nie reguluje okreÊlonego zagadnienia.

ROZDZIA¸ V – ZMIANY KONWENCJI
Artyku∏ 21 – Zmiany
1. Ka˝da propozycja zmiany tej konwencji sk∏adana przez stron´ b´dzie przedstawiona Sekretarzowi Generalnemu i przekazana przez niego wszystkim Paƒstwom cz∏onkowskim Rady Europy, sygnatariuszom, stronom, Wspólnocie Europejskiej, paƒstwom zaproszonym do podpisania tej konwencji zgodnie z postanowieniami art. 22 i paƒstwom zaproszonym do przystàpienia do tej konwencji zgodnie z postanowieniami art. 23.
2. Ka˝da propozycja zmiany sk∏adana przez stron´ b´dzie przedstawiona Euro-
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pejskiemu Komitetowi ds. Wspó∏pracy Prawnej (CDJC), który przed∏o˝y Komitetowi Ministrów swojà opini´ o proponowanej zmianie.
3. Komitet Ministrów rozwa˝y proponowanà zmian´ i opini´ przed∏o˝onà przez
CDJC i po konsultacji ze stronami niniejszej konwencji, które nie sà cz∏onkami
Rady Europy, mo˝e przyjàç zmian´.
4. Tekst zmiany przyj´tej przez Komitet Ministrów zgodnie z postanowieniami ust´pu 3 niniejszego artyku∏u b´dzie przekazany stronom do przyj´cia.
5. Ka˝da zmiana przyj´ta zgodnie z postanowieniami ust´pu 3 niniejszego artyku∏u wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie jednego miesiàca od dnia, kiedy wszystkie strony poinformowa∏y Sekretarza Generalnego o przyj´ciu zmiany.

ROZDZIA¸ VI – PRZEPISY KO¡COWE
Artyku∏ 22 – Podpisanie i wejÊcie w ˝ycie
1. Konwencja jest otwarta do podpisu dla Paƒstw cz∏onkowskich Rady Europy i innych paƒstw, które uczestniczy∏y w pracach nad nià oraz dla Wspólnoty Europejskiej.
2. Konwencja podlega ratyfikacji, przyj´ciu lub zatwierdzeniu. Dokumenty ratyfikacyjne, przyj´cia lub zatwierdzenia sk∏ada si´ Sekretarzowi Generalnemu Rady
Europy.
3. Konwencja wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie trzech miesi´cy od dnia wyra˝enia przez trzy paƒstwa, w tym przynajmniej
dwa paƒstwa cz∏onkowskie Rady Europy, zgody na zwiàzanie si´ niniejszà konwencjà, zgodnie z postanowieniami poprzedniego ust´pu.
4. W odniesieniu do ka˝dego paƒstwa, o którym mowa w ust. 1, a tak˝e Wspólnoty Europejskiej, które nast´pnie wyra˝à zgod´ na zwiàzanie si´ niniejszà konwencjà, wchodzi ona w ˝ycie pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie trzech miesi´cy od dnia z∏o˝enia dokumentu ratyfikacyjnego, przyj´cia lub
zatwierdzenia.
Artyku∏ 23- Przystàpienie do konwencji
1. Po wejÊciu w ˝ycie niniejszej konwencji Komitet Ministrów Rady Europy po konsultacji ze stronami mo˝e zaprosiç do przystàpienia do konwencji paƒstwo nie
b´dàce cz∏onkiem Rady Europy, które nie uczestniczy∏o w pracach nad konwencjà. Decyzj´ o zaproszeniu podejmuje si´ wi´kszoÊcià g∏osów, o której mowa w art. 20 lit. d) statutu Rady Europy, przy jednog∏oÊnej zgodzie przedstawicieli umawiajàcych si´ paƒstw, uprawnionych do zasiadania w Komitecie.
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2. W stosunku do paƒstwa przyst´pujàcego konwencja wchodzi w ˝ycie pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie trzech miesi´cy od dnia z∏o˝enia
dokumentu przystàpienia Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy.
Artyku∏ 24 – Zakres terytorialny
1. Ka˝de paƒstwo lub Wspólnota Europejska, w czasie podpisywania konwencji
albo sk∏adania dokumentów ratyfikacyjnych, przyj´cia, zatwierdzenia lub przystàpienia, mo˝e okreÊliç terytorium lub terytoria, na których stosuje si´ postanowienia niniejszej konwencji.
2. Ka˝da strona konwencji, w dowolnym terminie póêniejszym, mo˝e, przez z∏o˝enie oÊwiadczenia Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy, rozszerzyç zakres
stosowania niniejszej konwencji na inne terytorium lub terytoria, wskazane
w oÊwiadczeniu. W stosunku do takiego terytorium konwencja wchodzi w ˝ycie
pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie trzech miesi´cy od dnia
przyj´cia przez Sekretarza Generalnego takiego oÊwiadczenia.
3. Ka˝de oÊwiadczenie z∏o˝one zgodnie z przepisami ust´pów poprzedzajàcych,
w odniesieniu do któregokolwiek terytorium wskazanego w oÊwiadczeniu, mo˝e zostaç cofni´te przez z∏o˝enie zawiadomienia Sekretarzowi Generalnemu.
Cofni´cie wywiera skutek pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego po up∏ywie
trzech miesi´cy od dnia przyj´cia przez Sekretarza Generalnego takiego zawiadomienia.
Artyku∏ 25 – Zastrze˝enia
W stosunku do niniejszej konwencji nie mo˝na sk∏adaç ˝adnych zastrze˝eƒ.
Artyku∏ 26 – Wypowiedzenie
1. Ka˝da strona mo˝e w ka˝dym czasie wypowiedzieç niniejszà konwencj´ w drodze zawiadomienia Sekretarza Generalnego Rady Europy.
2. Wypowiedzenie wywiera skutek pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego
po up∏ywie trzech miesi´cy od dnia otrzymania zawiadomienia przez Sekretarza
Generalnego.
Artyku∏ 27 – Zawiadomienia
Sekretarz Generalny Rady Europy zawiadamia paƒstwa cz∏onkowskie Rady Europy, paƒstwa sygnatariuszy, paƒstwa strony, Wspólnot´ Europejskà, ka˝de paƒstwo,
które zosta∏o zaproszone do podpisania tej konwencji zgodnie z art. 22 i ka˝de paƒstwo zaproszone do przystàpienia do niniejszej konwencji zgodnie z art. 23, o:
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a) podpisaniu konwencji;
b) z∏o˝eniu dokumentów ratyfikacyjnych, przyj´cia, zatwierdzenia lub przystàpienia;
c) dacie wejÊcia w ˝ycie konwencji, zgodnie z jej art. 22 i 23;
d) zmianie przyj´tej zgodnie art. 21 i dacie wejÊcia w ˝ycie takiej zmiany;
e) oÊwiadczeniu z∏o˝onym zgodnie z postanowieniem art. 18;
f) wypowiedzeniu z∏o˝onym zgodnie z postanowieniami art. 26;
g) wszelkich innych czynnoÊciach, zawiadomieniach i oÊwiadczeniach,
w szczególnoÊci dokonanych na podstawie art. 10 i 11 niniejszej konwencji.
Na dowód powy˝szego ni˝ej podpisani, w∏aÊciwie do tego upe∏nomocnieni,
podpisali niniejszà konwencj´.
Sporzàdzono w Strasburgu, dnia 15 maja 2003 r. w j´zykach angielskim i francuskim, przy czym oba teksty sà jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu,
który zostanie z∏o˝ony w archiwum Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przeka˝e jego uwierzytelnione odpisy ka˝demu paƒstwu cz∏onkowskiemu Rady
Europy i innym paƒstwom, które uczestniczy∏y w pracach nad tà konwencjà,
Wspólnocie Europejskiej i ka˝demu innemu paƒstwu zaproszonemu do przystàpienia do niniejszej konwencji.
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Czy Polska powinna przystàpiç do Konwencji
w sprawie kontaktów z dzieçmi?
Konwencja w sprawie kontaktów z dzieçmi zosta∏a opracowana w ramach Rady
Europy przez Komitet Ekspertów Prawa Rodzinnego (CJFA), dzia∏ajàcy pod auspicjami Europejskiego Komitetu Wspó∏pracy Prawnej (CDCJ) i przyj´ta przez Komitet Ministrów RE w dniu 3 maja 2002 r. Konwencja ta zosta∏a otwarta do podpisu
na sesji Komitetu Ministrów Rady Europy w dniu 15 maja 2003 r. w Strasburgu.
Dotychczas Konwencj´ podpisa∏o 17 paƒstw (w tym Polska) a ratyfikowa∏o tylko
5 paƒstw (Albania, Czechy, Rumunia, San Marino, Ukraina).
WejÊcie w ˝ycie Konwencji nastàpi∏o pierwszego dnia miesiàca nast´pujàcego
po up∏ywie trzech miesi´cy od dnia, w którym zgod´ na zwiàzanie si´ Konwencjà
wyrazi∏y trzy paƒstwa, to jest 1 wrzeÊnia 2005 r.
Impulsem do podj´cia prac nad Konwencjà by∏o zalecenie sformu∏owane
w trakcie III Konferencji Prawa Rodzinnego w Kadyksie (20-22 kwietnia 1995 r.),
skierowane do Rady Europy, dotyczàce rozwa˝enia poprawy mi´dzynarodowego
instrumentarium prawnego stosowanego w sytuacjach, gdy kontakt z dzieckiem
ma charakter transgraniczny. W szczególnoÊci wskazano na koniecznoÊç mi´dzynarodowej wspó∏pracy w celu stworzenia systemu zabezpieczeƒ i gwarancji powrotu dziecka po okresie takiego kontaktu.
Potrzeba stworzenia regulacji w tym zakresie wynika∏a z otwarcia granic i zwiàzanego z tym nasilenia migracji. Poniewa˝ zjawisku temu towarzyszà nie zawsze
pozytywne spo∏ecznie, niemniej obiektywne i niewàtpliwe zmiany w podejÊciu
do instytucji rodziny, polegajàce generalnie rzecz ujmujàc na braku stabilnoÊci rodziny, zachodzi potrzeba zabezpieczenia wi´zi i kontaktu dziecka odseparowanego od jednego z rodziców na skutek np. rozpadu rodziny, w szczególnoÊci, gdy rodzic i dziecko mieszkajà w ró˝nych krajach.
Prawo do takiego kontaktu, le˝àce zarówno po stronie rodziców, jak i po stronie
dziecka, zosta∏o jednoznacznie i dobitnie wyra˝one w art. 9 Konwencji Narodów
Zjednoczonych o prawach dziecka, której stronà jest Polska. Prawo to jest te˝ przedmiotem licznych orzeczeƒ Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka wydanych na tle
art. 8 Konwencji Rady Europy o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci.
Orzecznictwo wspomnianego Trybuna∏u stanowi∏o jednoczeÊnie przes∏ank´
do rozwa˝enia, czy nie nale˝y poszerzyç kr´gu osób, które mogà ubiegaç si´
o prawo kontaktu z dzieckiem i w stosunku do których kontakt taki móg∏by byç
ustalony z punktu widzenia praw (interesu) dziecka.
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Ta przes∏anka doprowadzi∏a do proklamowania w Konwencji prawa do ubiegania si´ o ustalenie kontaktów równie˝ innych osób, które mogà ten wniosek uzasadniç rodzinnymi zwiàzkami z dzieckiem, czy to wynikajàcymi z prawa (w zasadzie chodzi tu o pokrewieƒstwo), czy to z faktycznych relacji niezwiàzanych z pokrewieƒstwem. O ile jednak prawo rodziców ma wynikaç z mocy samego prawa,
o tyle uprawnienia innych osób – dopiero z konstytutywnego orzeczenia sàdu. Ponadto Konwencja pozostawia paƒstwom mo˝liwoÊç jeszcze dalej idàcego poszerzenia kr´gu osób, których mogà dotyczyç kontakty z dzieckiem.
Nowatorskie jest rozszerzenie poj´cia kontaktów. Poj´cie to w rozumieniu projektowanej konwencji obejmuje nie tylko osobistà stycznoÊç (w tym poza miejscem
zamieszkania dziecka), ale tak˝e kontakt telefoniczny, przez poczt´ elektronicznà
itp., przy czym ten ostatni nie zast´puje lecz uzupe∏nia kontakty bezpoÊrednie, zaÊ
zastàpiç je mo˝e jedynie w wyjàtkowych, uzasadnionych wypadkach. Wreszcie tak˝e mieÊci si´ w tym poj´ciu obowiàzek informowania osoby uprawnionej o dziecku
i dziecka o tej osobie. Jako zasad´ konwencja przewiduje prawo do nienadzorowanego kontaktu, jednak˝e – gdy le˝a∏oby to w interesie dziecka – mo˝na by∏oby ustanowiç nadzór nad kontaktami lub inne ich formy ni˝ kontakt bezpoÊredni.
Dla zapewnienia kontaktów oraz zabezpieczenia powrotu dziecka po okresie
kontaktu Konwencja proponuje paƒstwom wprowadzenie stosownych gwarancji
– przedstawiajàc ca∏y katalog mo˝liwych Êrodków, z których paƒstwo – strona winno implementowaç co najmniej trzy.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e przedstawione powy˝ej regulacje majà zastosowanie
do wszelkich kontaktów z dzieckiem, w szczególnoÊci jednak do kontaktów transgranicznych. Tym samym Konwencja ma za cel zarówno harmonizacj´ prawa (podniesienie standardów praw wewn´trznych w omawianej problematyce), jak i u∏atwienie i zabezpieczenie stosunków prawnych majàcych charakter transgraniczny.
W tym ostatnim zakresie Konwencja przewiduje nadto uproszczone i efektywne formy wspó∏pracy specjalnie w tym celu ustanowionych przez paƒstwa organów centralnych. Nie wymaga to wszak˝e tworzenia ca∏kiem nowych struktur – w Polsce
wystarczy∏oby, jak si´ wydaje, wzmocnienie i rozbudowa organu centralnego powo∏anego dla celów Konwencji haskiej dotyczàcej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka (ze wzgl´du na zwiàzek merytoryczny: projektowana Konwencja nawiàzuje zresztà do Êrodków przewidzianych w tej Konwencji).
Ewentualne przystàpienie Polski do Konwencji wymaga∏oby jednak wprowadzenia istotnych zmian w prawie polskim. Niezale˝nie zresztà od omawianej Konwencji dostrzec mo˝na w naszym prawie niedostatek regulacji w zakresie kontaktów
z dzieckiem, którego skutkiem jest koniecznoÊç uzupe∏niania tego braku przez
orzecznictwo sàdowe.
W prawie polskim brak jest przede wszystkim pozytywnej proklamacji prawa rodziców z jednej strony (prawo to jest wywodzone a contrario z normy okreÊlajàcej
podstawy do ograniczenia lub pozbawienia prawa do kontaktu – art. 113 kodeksu
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rodzinnego i opiekuƒczego) i z drugiej strony – byç mo˝e wa˝niejszej – odpowiadajàcego prawu rodziców prawa samego dziecka do takiego kontaktu (znaczenie
dwustronnego postrzegania prawa do kontaktów roÊnie wraz ze wzrostem znaczenia praw dziecka w ˝yciu spo∏ecznym i nie mo˝e byç pomijane w Êwietle wià˝àcej
Polsk´ Konwencji o prawach dziecka). Ca∏kowicie brak jest w polskim prawie tak˝e
wyraênych podstaw prawnych do ustanawiania prawa innych osób do kontaktu
z dzieckiem, co dotyczy nawet jego krewnych – w tym zakresie orzecznictwo Sàdu
Najwy˝szego odwo∏a∏o si´ wszak˝e do prawa po stronie dziecka (art. 109 k.r.o.). Nie
istnieje równie˝ norma zezwalajàca na tymczasowe wstrzymanie kontaktów. Zastosowanie w tym zakresie art. 109 k.r.o. wydawa∏o si´ niemo˝liwe wobec kategorycznego sformu∏owania art. 113 § 2 k.r.o., który pozwala ograniczyç kontakty z rodzicami jedynie w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zast´pczej lub placówce
opiekuƒczej. Niemniej jednak ostatnio Sàd Najwy˝szy w uchwale 7 s´dziów z dnia 8
marca 2006 r. (sygn. akt CZP 98/05) uzna∏, ˝e „Przepis art. 113 § 1 k.r.o. nie wy∏àcza
udzielenia na podstawie art. 755 §1 k.p.c. zabezpieczenia przez zakazanie rodzicom
niepozbawionym w∏adzy rodzicielskiej osobistej stycznoÊci z dzieckiem.”1
W systemie polskiego prawa rodzinnego brak jest tak˝e jednolitego trybu post´powania w sprawach o kontakty (a to w konsekwencji ró˝nych podstaw prawnych: w przypadku sporu mi´dzy rodzicami w kwestii kontaktów – art. 97 §2 k.r.o.,
w pozosta∏ych przypadkach – art. 109 k.r.o.). Brak jest te˝ podstaw prawnych
do ustanawiania zabezpieczeƒ i gwarancji, o których mowa w Konwencji. Z tych
wszystkich wzgl´dów dla spe∏nienia wymagaƒ Konwencji niezb´dne by∏yby zmiany zarówno w Kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym, jak i w Kodeksie post´powania
cywilnego (Konwencja nie daje mo˝liwoÊci sk∏adania zastrze˝eƒ, przy pomocy których mo˝na by ewentualnie kszta∏towaç zakres zwiàzania si´ nià). Wprowadzenie
takich zmian jest ze wszech miar uzasadnione niezale˝nie od zwiàzania si´ Konwencjà. Dostrzegajàc takà potrzeb´ Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego zawar∏a w projekcie nowelizacji k.r.o. rozbudowane przepisy o kontaktach. Projekt
jest obecnie ponownie rozpatrywany przez Rzàd, choç zaawansowane by∏y ju˝
prace nad nim w Sejmie V kadencji (druk sejmowy 1166). Projekt obejmuje kompleksowà rewizj´ unormowaƒ Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego w zakresie stosunków prawnych mi´dzy rodzicami i dzieçmi a tak˝e stosownych regulacji procesowych w tym samym zakresie.2
W proponowanym art. 113 § 1 k.r.o. przewiduje si´, ˝e tak˝e w odniesieniu
do dziecka utrzymywanie kontaktów powinno byç nie tylko jego prawem, ale i obowiàzkiem. Uj´cie tych kontaktów tylko w kategorii prawa dziecka (tak np. czyni pra1

2

Powo∏ana uchwa∏a zosta∏a opublikowana w Kwartalniku Nr 3 (3) 2006, zaÊ glosa A. Kallausa w Kwartalniku Nr 1 (4) 2007.
Projekt by∏ opublikowany w numerze 2/2006 Kwartalnika, jego wersja uwzgl´dniajàca zmiany dokonane
w trakcie sejmowych prac legislacyjnych, jest dost´pna na stronach internetowych Sejmu (druk 2154).
Obecna wersja dost´pna jest na stronach internetowych Ministerstwa SprawiedliwoÊci www.ms.gov.pl.
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wo niemieckie) jest niezasadne z uwagi na to, ˝e prawo rodziców nie mia∏oby tutaj
swojego odpowiednika w postaci obowiàzku dziecka.
Projektowany przepis art. 113 § 2 k.r.o. zawiera katalog rodzajów kontaktów
z dzieckiem. Katalog ten ma charakter otwarty, ale zawiera najwa˝niejsze sk∏adniki kontaktów z dzieckiem i powinien u∏atwiç formu∏owanie rozstrzygni´cia sàdowego dotyczàcego tej materii.
W projektowanym art. 1131 k.r.o. wymienia si´ podstawowe zasady regulowania
sposobu utrzymywania kontaktów.
Art. 1132 k.r.o. zawiera przyk∏adowy katalog sposobów ograniczenia utrzymywania kontaktów z dzieckiem, który powinien u∏atwiç orzekanie w sprawach o kontakty.
W art. 1133-1135 k.r.o. proponuje si´ normy dotyczàce zakazu lub ograniczenia
utrzymywania kontaktów – przes∏ankà by∏oby dobro dziecka. Zakaz by∏by jednak
orzekany dopiero w przypadku powa˝nego zagro˝enia lub naruszenia dobra
dziecka (art. 1133 k.r.o.). Z kolei art. 1134 k.r.o. daje sàdowi opiekuƒczemu, orzekajàcemu w sprawie kontaktów z dzieckiem, kompetencj´ do zobowiàzania rodziców
do okreÊlonego post´powania, ze wskazaniem mo˝liwoÊci kierowania rodziców
do placówek lub specjalistów, zajmujàcych si´ terapià rodzinnà, poradnictwem lub
Êwiadczàcych rodzinie innà stosownà pomoc.
W sferze kontaktów dziecka z innymi ni˝ rodzice bliskimi mu osobami art. 1136
k.r.o. odsy∏a do odpowiedniego stosowania przepisów normujàcych kontakty
dziecka z rodzicami. W ramach tego odpowiedniego stosowania, a przede wszystkim w ramach oceny dobra dziecka, które jest podstawowà przes∏ankà orzekania
o kontaktach, orzecznictwo mia∏oby podstaw´ do zró˝nicowania uprawnienia innych osób (w zakresie intensywnoÊci i form kontaktu), które to uprawnienie z istoty rzeczy (w odniesieniu do dobra dziecka) nie jest tak silne jak prawo rodziców.
W art. 5821 k.p.c. proponuje si´ katalog zabezpieczeƒ wykonywania kontaktów
z dzieckiem, nawiàzujàcy do Êrodków wymienionych w art. 10 Konwencji.
Konwencja w sprawie kontaktów z dzieçmi i kwestia ewentualnej implementacji
jej postanowieƒ (postanowienia Konwencji raczej nie majà charakteru norm samowykonalnych) nie by∏y w Polsce przedmiotem szerszych analiz i dyskusji.3
Jak wynika z informacji wskazanej na wst´pie, przystàpienie do Konwencji nie
cieszy si´ zbytnim zainteresowaniem paƒstw, w tym nawet paƒstw-sygnatariuszy.
Byç mo˝e uzasadnieniem tej wstrzemi´êliwoÊci jest fakt obj´cia problematyki kontaktów Rozporzàdzeniem Rady (WE) 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. o jurysdykcji, uznawaniu i wykonywaniu orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich oraz
w sprawach odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej (okreÊlanym potocznie jako Bruksela 2 bis), które zastàpi∏o rozporzàdzenie 1347/2000/WE o jurysdykcji, uznawaniu
3

Por. jednak A. N. Schulz, Problematyka kontaktów z dzieckiem w Êwietle prawa polskiego i europejskiej Konwencji o kontaktach z dzieçmi z roku 2003, w „Prawa cz∏owieka, prawa rodziny” Poznaƒ 2003, s. 125-146.
R. Zegad∏o, Kontakty z dzieckiem. Wewn´trzne i mi´dzynarodowe przes∏anki modernizacji regulacji prawnej, MoP 2004 nr 4, s. 173.
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i wykonywaniu orzeczeƒ w sprawach ma∏˝eƒskich (okreÊlane jako Bruksela 2).
W sprawach odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, w tym kontaktów transgranicznych,
Rozporzàdzenie jest stosowane, je˝eli dziecko ma miejsce zwyk∏ego pobytu
w paƒstwie cz∏onkowskim UE a w innych sytuacjach tylko do uznawania i wykonywania w paƒstwie cz∏onkowskim orzeczeƒ o kontaktach wydanych w innym
paƒstwie cz∏onkowskim. Rozporzàdzenie reguluje kwestie jurysdykcji w sprawach
odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej, w tym kontaktów z dzieckiem, w sposób zbli˝ony do rozwiàzaƒ Konwencji haskiej z dnia 19 paêdziernika 1996 r. o w∏aÊciwoÊci,
prawie w∏aÊciwym, uznawaniu, wykonywaniu i wspó∏pracy w dziedzinie odpowiedzialnoÊci rodzicielskiej i Êrodków ochrony dzieci (Polska nie jest jeszcze stronà
tej Konwencji, podobnie jak wi´kszoÊç krajów UE), a nadto zawiera dalej idàce
szczególne rozwiàzania dla wykonywania orzeczeƒ w sprawach o kontakty wydanych w innym paƒstwie cz∏onkowskim, jak np. w art. 41, który przewiduje wykonywanie orzeczeƒ bez stwierdzania wykonalnoÊci, je˝eli orzeczenie zosta∏o certyfikowane przez s´dziego w paƒstwie wydania orzeczenia w sytuacjach i pod warunkami okreÊlonymi w tym przepisie.
Rozporzàdzenie wesz∏o w ˝ycie z dniem 1 maja 2005 roku.
Niemniej jednak funkcjonowanie wskazanego Rozporzàdzenia nie jest wystarczajàcym argumentem dla rezygnacji z omawianej Konwencji, poniewa˝ Konwencja w przewa˝ajàcej mierze dotyczy innych aspektów (okreÊlenie standardów dla
regulacji krajowych, mi´dzynarodowa wspó∏praca organów centralnych) ni˝ obj´te Rozporzàdzeniem (jurysdykcja, wykonanie orzeczeƒ). Byç mo˝e wi´c nie bez
znaczenia jest obawa przed zwiàzaniem si´ ustanowionymi w Konwencji standardami oraz przed obowiàzkami, które mog∏yby wynikaç z postanowieƒ o wspó∏pracy mi´dzynarodowej (art. 11-13), w szczególnoÊci mam tu na myÊli obowiàzki, które mogà wynikaç z art. 13 ust. 3.
Ewentualne zwiàzanie si´ Polski Konwencjà nale˝a∏oby postrzegaç jako konsekwencj´ ju˝ wià˝àcych Polsk´ instrumentów mi´dzynarodowych (m. in. Konwencji
Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka, Konwencji Rady Europy o wykonywaniu praw dzieci), a tak˝e jako realizacj´ art. 72 Konstytucji RP. Przede wszystkim
jednak celowoÊç takiego przystàpienia wynika z potrzeb ˝ycia spo∏ecznego
(zw∏aszcza w kontekÊcie korzystania przez obywateli polskich ze swobody transgranicznego ruchu osobowego).
Mechanizm uproszczonego wykonywania orzeczeƒ o kontaktach, przewidziany
w art. 41 powo∏anego Rozporzàdzenia (WE) 2201/2003, mo˝e – wbrew pozorom –
znaleêç nik∏e zastosowanie. Zgodnie bowiem z art. 8 Rozporzàdzenia, jurysdykcj´
ma sàd paƒstwa, w którym dziecko ma miejsce zwyk∏ego pobytu. W tym samym
paƒstwie – miejsca zwyk∏ego pobytu dziecka – nastàpi z regu∏y wykonanie orzeczenia. A zatem nie b´dzie potrzeby wykonania w innym paƒstwie ni˝ paƒstwo,
z którego orzeczenie pochodzi i zaÊwiadczenie, o którym mowa w art. 41 Rozporzàdzenia, nie znajdzie zastosowania. Znacznie rzadsze b´dà orzeczenia, które po-

106

Rodzina i Prawo Nr 7-8 2008

Czy Polska powinna przystàpiç do Konwencji...

zwolà na zabranie dziecka na czas kontaktu do innego paƒstwa, np. paƒstwa,
w którym mieszka osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem. Wtedy mechanizm
z art. 41 Rozporzàdzenia mo˝e okazaç si´ przydatny, ale to te˝ wàtpliwe, bo najwa˝niejsze jest wtedy zagwarantowanie powrotu dziecka, a do tego potrzebne jest
raczej uznanie i wykonanie orzeczenia o pieczy nad dzieckiem i o miejscu zamieszkania dziecka.
Omawiana Konwencja nie zmienia zasady w∏aÊciwoÊci wed∏ug miejsca zwyk∏ego pobytu dziecka. Niemniej jednak w wi´kszym zakresie zabezpiecza interesy zarówno osoby uprawnionej, jak i zobowiàzanej do umo˝liwienia kontaktu, nie mówiàc ju˝ o dobru dziecka. Chodzi tu zarówno o normy wymagajàce harmonizacji
prawa materialnego, jak i o normy dotyczàce wspó∏pracy organów centralnych
(w tym art. 13 ust. 3 zobowiàzujàcy do wsparcia osoby poszukujàcej kontaktu we
wszczynaniu stosownych procedur – tak˝e przed obcym sàdem), a wreszcie tak˝e
o zabezpieczenia i gwarancje przewidziane w art. 10 Konwencji.
B´dàca w toku procesu legislacyjnego nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego oraz Kodeksu post´powania cywilnego zapewni zgodnoÊç polskiego
systemu prawnego z wymaganiami Konwencji. Dlatego te˝ wszystko przemawia
za tym, aby Polska zwiàza∏a si´ Konwencjà. Jest to wa˝ne równie˝ politycznie, bowiem b´dzie Êwiadczyç o wadze, jakà Polska przywiàzuje do ochrony praw dziecka. B´dzie to nie mniej znaczàce ni˝ zwiàzanie si´ wczeÊniejszà Konwencjà Rady
Europy o wykonywaniu praw dzieci. Poparcie dla obu tych Konwencji jest wyrazem
zaanga˝owania Polski w te przedsi´wzi´cia, które majà na uwadze rzeczywiste dobro dziecka. Tym bardziej jest to istotne, ˝e znacznie wi´cej kontrowersji b´dzie
w odniesieniu do najnowszego projektu Rady Europy w zakresie prawa rodzinnego – projektu nowej Konwencji o przysposobieniu dzieci, która mia∏aby zastàpiç
Konwencj´ z 1967 r. Nie ma bowiem wàtpliwoÊci, ˝e zawarta w tym projekcie akceptacja dla mo˝liwoÊci adopcji przez pary homoseksualne jest nie do przyj´cia
przez Polsk´.4
Ze wszystkich wymienionych wzgl´dów opowiadam si´ za podj´ciem dzia∏aƒ
zmierzajàcych do ratyfikacji Konwencji w sprawie kontaktów.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 Konwencji, paƒstwa przyst´pujàce do Konwencji wskazujà organ centralny do realizacji zadaƒ z zakresu wspó∏pracy mi´dzynarodowej
okreÊlonych w art. 12 i 13. Funkcje organu centralnego nale˝a∏oby powierzyç Ministerstwu SprawiedliwoÊci, które obecnie pe∏ni funkcj´ organu centralnego w zakresie innych konwencji dotyczàcych mi´dzynarodowego obrotu prawnego w sprawach rodzinnych.

4

Podj´cie prac nad projektem nowej konwencji nie by∏o decyzjà Komitetu Ekspertów Rady Europy ds. Prawa Rodzinnego (CJFA) lecz decyzjà politycznà podj´tà w zwierzchnim organie (CDCJ).
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ROZPORZÑDZENIE NR 1393/2007
PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 13 listopada 2007 r.
dotyczàce dor´czania w paƒstwach cz∏onkowskich dokumentów sàdowych
i pozasàdowych w sprawach cywilnych i handlowych („dor´czanie dokumentów”)
oraz uchylajàce rozporzàdzenie Rady (WE) nr 1348/2000
PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzgl´dniajàc Traktat ustanawiajàcy Wspólnot´ Europejskà, w szczególnoÊci
jego art. 61 lit. c) i art. 67 ust. 5 tiret drugie, uwzgl´dniajàc wniosek Komisji,
uwzgl´dniajàc opini´ Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo∏ecznego (1), stanowiàc zgodnie z procedurà okreÊlonà w art. 251 Traktatu (2), a tak˝e majàc
na uwadze, co nast´puje:
(1) Unia postawi∏a sobie za cel utrzymanie i rozwój unijnej przestrzeni wolnoÊci,
bezpieczeƒstwa i sprawiedliwoÊci, a w jej obr´bie zapewnienie swobodnego
przep∏ywu osób.
W celu stworzenia takiej przestrzeni Wspólnota przyjmuje mi´dzy innymi Êrodki
z zakresu wspó∏pracy sàdowej w sprawach cywilnych, niezb´dne do prawid∏owego funkcjonowania rynku wewn´trznego.
(2) Prawid∏owe funkcjonowanie rynku wewn´trznego wymaga poprawy i przyspieszenia przep∏ywu mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi dokumentów sàdowych
i pozasàdowych dotyczàcych spraw cywilnych lub handlowych w ramach procedury dor´czania tych dokumentów.
(3) W akcie z dnia 26 maja 1997 r. (3) Rada przedstawi∏a konwencj´ w sprawie dor´czania w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej dokumentów sàdowych
i pozasàdowych w sprawach cywilnych i handlowych i zaleci∏a, by paƒstwa
cz∏onkowskie przyj´∏y jà zgodnie ze swoimi przepisami konstytucyjnymi. Konwencja ta nie wesz∏a w ˝ycie. Nale˝y jednak nadal mieç na uwadze wyniki negocjacji w sprawie jej zawarcia.
(4) W dniu 29 maja 2000 r. Rada przyj´∏a rozporzàdzenie (WE) nr 1348/2000
w sprawie dor´czania w paƒstwach cz∏onkowskich sàdowych i pozasàdowych
dokumentów w sprawach cywilnych i handlowych (4). G∏ówna treÊç tego rozporzàdzenia opiera si´ na postanowieniach konwencji.
(5) W dniu 1 paêdziernika 2004 r. Komisja przyj´∏a sprawozdanie na temat stosowania rozporzàdzenia (WE) nr 1348/2000. W sprawozdaniu stwierdzono, ˝e stosowanie rozporzàdzenia (WE) nr 1348/2000 – od chwili wejÊcia w ˝ycie w 2001 r.
– wp∏yn´∏o na ogólnà popraw´ i przyspieszenie procedury przekazywania dokumentów mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi i dor´czania tych dokumentów, choç
niektóre przepisy nie sà jeszcze stosowane w sposób w pe∏ni zadowalajàcy.

108

Rodzina i Prawo Nr 7-8 2008

Rozporzàdzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady...

(6) Skuteczne i szybkie procedury sàdowe w sprawach cywilnych wymagajà przekazywania dokumentów sàdowych i pozasàdowych w szybkim i bezpoÊrednim
trybie mi´dzy wyznaczonymi przez paƒstwa cz∏onkowskie organami lokalnymi.
Paƒstwa cz∏onkowskie mogà wyraziç zamiar wyznaczenia tylko jednej jednostki przekazujàcej lub przyjmujàcej dokumenty albo jednej jednostki odpowiedzialnej za obie te funkcje na okres pi´ciu lat. Decyzja taka mo˝e byç przed∏u˝ana co pi´ç lat.
(7) Kryterium szybkoÊci przekazu upowa˝nia do wykorzystania wszelkich w∏aÊciwych Êrodków, pod warunkiem ˝e spe∏nione sà pewne warunki dotyczàce czytelnoÊci i wiarygodnoÊci otrzymanego dokumentu. Bezpieczeƒstwo przekazu
wymaga, aby do przekazywanego dokumentu do∏àczyç standardowy formularz, który ma zostaç wype∏niony w j´zyku urz´dowym lub w jednym z j´zyków
urz´dowych miejsca dor´czenia lub w innym j´zyku dopuszczonym przez dane
paƒstwo cz∏onkowskie.
(8) Niniejsze rozporzàdzenie nie powinno mieç zastosowania do dor´czania dokumentów upowa˝nionemu przedstawicielowi strony w paƒstwie cz∏onkowskim,
w którym toczy si´ post´powanie, niezale˝nie od miejsca zamieszkania tej strony.
(9) Dor´czenie dokumentu powinno nastàpiç jak najszybciej, a w ka˝dym razie
przed up∏ywem miesiàca od dnia jego wp∏yni´cia do jednostki przyjmujàcej.
(10) W celu zapewnienia skutecznoÊci niniejszego rozporzàdzenia mo˝liwoÊç odmowy dor´czenia dokumentów powinna zostaç ograniczona do sytuacji wyjàtkowych.
(11) Aby u∏atwiç przekazywanie dokumentów mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi
i dor´czanie tych dokumentów, nale˝y stosowaç standardowe formularze za∏àczone do niniejszego rozporzàdzenia.
(12) Jednostka przyjmujàca powinna poinformowaç odbiorc´ na piÊmie, wykorzystujàc w tym celu standardowy formularz, ˝e mo˝e on odmówiç przyj´cia dor´czanego dokumentu w momencie dor´czenia lub zwróciç go do jednostki przyjmujàcej w ciàgu tygodnia, je˝eli dokument ten nie zosta∏ sporzàdzony w j´zyku, który odbiorca rozumie, lub w j´zyku urz´dowym lub w jednym z j´zyków
urz´dowych miejsca dor´czenia. Je˝eli adresat skorzysta∏ z prawa do odmowy
przyj´cia dokumentu, zasada ta ma równie˝ zastosowanie w przypadku kolejnych dor´czeƒ. Niniejsze zasady dotyczàce odmowy przyj´cia dokumentu powinny mieç równie˝ zastosowanie w przypadku dor´czania dokumentów za poÊrednictwem przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych, poczty oraz
dor´czeƒ bezpoÊrednich. Powinno si´ wprowadziç regulacj´, zgodnie z którà
za dor´czenie dokumentu, który zosta∏ zwrócony, mo˝e zostaç uznane dor´czenie na adres t∏umaczenia tego dokumentu.
(13) Szybki przekaz zak∏ada, ˝e dokument zostanie dor´czony w ciàgu kilku dni
od jego wp∏yni´cia. Je˝eli jednak po up∏ywie miesiàca dokument nadal nie zosta∏ dor´czony, jednostka przyjmujàca powinna powiadomiç o tym jednostk´
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przekazujàcà. Up∏yw tego terminu nie powinien wiàzaç si´ z koniecznoÊcià
zwrotu dokumentu do jednostki przekazujàcej, je˝eli wcià˝ istnieje mo˝liwoÊç
jego dor´czenia w rozsàdnym terminie.
(14) Jednostka przyjmujàca powinna w dalszym ciàgu podejmowaç wszelkie niezb´dne dzia∏ania w celu dor´czenia dokumentu równie˝ wówczas, gdy dor´czenie nie by∏o mo˝liwe w ciàgu miesiàca, np. z powodu nieobecnoÊci pozwanego w miejscu zamieszkania w czasie urlopu lub z powodu jego nieobecnoÊci
w miejscu pracy w zwiàzku z wyjazdem s∏u˝bowym. Jednak˝e a˝eby uniknàç
sytuacji, w której obowiàzek podejmowania dzia∏aƒ przez jednostk´ przyjmujàcà w celu dor´czenia dokumentu by∏by nieograniczony w czasie, jednostka
przekazujàca powinna mieç mo˝liwoÊç wskazania w standardowym formularzu
terminu, po którego up∏ywie dor´czenie nie jest ju˝ wymagane.
(15) Ze wzgl´du na ró˝nice proceduralne mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi konkretny termin dor´czenia mo˝e byç ró˝ny w poszczególnych paƒstwach cz∏onkowskich.
Z uwagi na tego typu sytuacje oraz potencjalne trudnoÊci, jakie si´ z tym wià˝à,
niniejsze rozporzàdzenie powinno okreÊlaç system, w którym termin dor´czenia
ustala si´ na podstawie przepisów obowiàzujàcych w paƒstwie cz∏onkowskim,
do którego dokument jest adresowany. JeÊli jednak zgodnie z prawem danego
paƒstwa cz∏onkowskiego dokument nale˝y dor´czyç w pewnym okreÊlonym
terminie, termin który nale˝y braç pod uwag´ w odniesieniu do wnioskodawcy,
powinien byç terminem ustalonym w przepisach tego paƒstwa cz∏onkowskiego.
Ten system podwójnej daty istnieje jedynie w kilku paƒstwach cz∏onkowskich.
Paƒstwa cz∏onkowskie, które stosujà ten system, powiadamiajà o tym Komisj´,
która powinna opublikowaç t´ informacj´ w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej oraz udost´pniç jà w ramach europejskiej sieci sàdowej w sprawach cywilnych i handlowych, utworzonej decyzjà Rady 2001/470/WE (1).
(16) W celu u∏atwienia dost´pu do wymiaru sprawiedliwoÊci koszty wynikajàce
z czynnoÊci urz´dnika sàdowego lub w∏aÊciwej osoby na mocy prawa paƒstwa
cz∏onkowskiego, do którego adresowane sà dokumenty, powinny odpowiadaç
jednorazowej op∏acie w sta∏ej wysokoÊci ustalonej uprzednio przez to paƒstwo
cz∏onkowskie zgodnie z zasadami proporcjonalnoÊci i równego traktowania.
Wymóg dotyczàcy jednorazowej op∏aty w sta∏ej wysokoÊci nie powinien uniemo˝liwiaç paƒstwom cz∏onkowskim wprowadzenia ró˝nych op∏at za ró˝ne rodzaje dor´czenia, pod warunkiem ˝e paƒstwa te stosujà si´ do tych zasad.
(17) Ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie powinno mieç prawo do dor´czania dokumentów osobom zamieszka∏ym w innym paƒstwie cz∏onkowskim bezpoÊrednio drogà pocztowà —listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub równowa˝nà
przesy∏kà.
(18) Wszystkie osoby majàce interes prawny w post´powaniu sàdowym powinny
mieç mo˝liwoÊç dokonywania dor´czeƒ dokumentów sàdowych bezpoÊrednio
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przez urz´dników sàdowych, innych urz´dników lub inne w∏aÊciwe osoby w paƒstwie cz∏onkowskim, do którego adresowane sà dokumenty, je˝eli prawo tego
paƒstwa cz∏onkowskiego zezwala na tego typu bezpoÊredni sposób dor´czania.
(19) Komisja powinna sporzàdziç podr´cznik zawierajàcy informacje odpowiednie
do w∏aÊciwego stosowania niniejszego rozporzàdzenia, który powinien zostaç
udost´pniony w ramach europejskiej sieci sàdowej w sprawach cywilnych
i handlowych. Komisja i paƒstwa cz∏onkowskie powinny do∏o˝yç wszelkich staraƒ, aby zawarte w podr´czniku informacje by∏y aktualne i kompletne, zw∏aszcza je˝eli chodzi o dane kontaktowe jednostek przyjmujàcych i przekazujàcych.
(20) Przy ustalaniu okresów i terminów przewidzianych w niniejszym rozporzàdzeniu powinno si´ stosowaç przepisy rozporzàdzenia Rady (EWG, Euratom)
nr 1182/71 z dnia 3 czerwca 1971 r. okreÊlajàcego zasady majàce zastosowanie do okresów, dat i terminów (2).
(21) Ârodki niezb´dne do wykonania niniejszego rozporzàdzenia powinny zostaç
przyj´te zgodnie z decyzjà Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiajàcà warunki wykonywania uprawnieƒ wykonawczych przyznanych
Komisji (3).
(22) W szczególnoÊci Komisja powinna uzyskaç uprawnienia do aktualizowania zamieszczonych w za∏àcznikach standardowych formularzy lub do wprowadzania
do nich zmian technicznych. Poniewa˝ Êrodki te majà zasi´g ogólny i majà s∏u˝yç zmianie lub skreÊleniu innych ni˝ istotne elementów niniejszego rozporzàdzenia, muszà zostaç przyj´te zgodnie z procedurà regulacyjnà po∏àczonà
z kontrolà, przewidzianà w art. 5a decyzji 1999/468/WE.
(23) W stosunkach mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi b´dàcymi stronami umów
lub porozumieƒ dwustronnych lub wielostronnych, które obejmujà ten sam zakres zastosowania, a w szczególnoÊci protoko∏u za∏àczonego do konwencji
brukselskiej z dnia 27 wrzeÊnia 1968 r. (1) oraz konwencji haskiej z dnia 15 listopada 1965 r. (2), niniejsze rozporzàdzenie ma pierwszeƒstwo przed postanowieniami wymienionych aktów. Niniejsze rozporzàdzenie nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub zawieraniu przez paƒstwa cz∏onkowskie umów lub porozumieƒ majàcych na celu przyspieszenie lub uproszczenie przekazywania
dokumentów, pod warunkiem ˝e te umowy lub porozumienia sà zgodne z niniejszym rozporzàdzeniem.
(24) Informacje przekazywane na mocy niniejszego rozporzàdzenia powinny byç
obj´te odpowiednià ochronà. Kwestia ta jest regulowana dyrektywà 95/46/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 paêdziernika 1995 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przep∏ywu tych danych (3) oraz dyrektywà 2002/58/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczàcà przetwarzania danych
osobowych i ochrony prywatnoÊci w sektorze ∏àcznoÊci elektronicznej (dyrektywa o prywatnoÊci i ∏àcznoÊci elektronicznej) (4).
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(25 Najpóêniej 1 czerwca 2011 r., a nast´pnie raz na pi´ç lat Komisja powinna dokonywaç przeglàdu stosowania niniejszego rozporzàdzenia i w razie koniecznoÊci proponowaç odpowiednie zmiany.
(26) Poniewa˝ cele niniejszego rozporzàdzenia nie mogà byç osiàgni´te w wystarczajàcym stopniu przez paƒstwa cz∏onkowskie, natomiast z uwagi na skal´ lub rezultaty dzia∏ania, mo˝na je w wi´kszym stopniu osiàgnàç na poziomie wspólnotowym,
Wspólnota mo˝e przyjàç Êrodki zgodnie z zasadà pomocniczoÊci okreÊlonà w art. 5
Traktatu. Zgodnie z zasadà proporcjonalnoÊci okreÊlonà w tym artykule niniejsze
rozporzàdzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiàgni´cia tych celów.
(27) Aby zwi´kszyç dost´pnoÊç i czytelnoÊç przepisów, powinno si´ uchyliç rozporzàdzenie (WE) nr 1348/2000 i zastàpiç je niniejszym rozporzàdzeniem.
(28) Zgodnie z art. 3 protoko∏u w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii, który to protokó∏ jest za∏àczony do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà, Zjednoczone Królestwo i Irlandia
uczestniczà w przyj´ciu i stosowaniu niniejszego rozporzàdzenia.
(29) Zgodnie z art. 1 i 2 protoko∏u w sprawie stanowiska Danii, który to protokó∏ jest
za∏àczony do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà, Dania nie uczestniczy w przyj´ciu niniejszego rozporzàdzenia,
nie jest nim zwiàzana ani obj´ta zakresem jego zastosowania,
PRZYJMUJÑ NINIEJSZE ROZPORZÑDZENIE:

ROZDZIA¸ I – PRZEPISY OGÓLNE
Artyku∏ 1 – Zakres zastosowania
1. Niniejsze rozporzàdzenie ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych, w sytuacji gdy konieczne jest przekazanie dokumentu sàdowego lub pozasàdowego z jednego paƒstwa cz∏onkowskiego do drugiego, po to by go dor´czyç. Rozporzàdzenie nie obejmuje w szczególnoÊci spraw skarbowych, celnych czy administracyjnych ani odpowiedzialnoÊci paƒstwa za dzia∏ania i zaniechania podczas sprawowania w∏adzy publicznej (acta iure imperii).
2. Niniejsze rozporzàdzenie nie ma zastosowania, w przypadku gdy nie jest znany adres osoby, której nale˝y dor´czyç dokument.
3. W niniejszym rozporzàdzeniu termin „paƒstwo cz∏onkowskie” oznacza paƒstwa
cz∏onkowskie z wyjàtkiem Danii.
Artyku∏ 2 – Jednostki przekazujàce i przyjmujàce
1. Ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie wyznacza urz´dników paƒstwowych, organy lub
inne osoby, zwane dalej „jednostkami przekazujàcymi”, w∏aÊciwe do przekazy-
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wania dokumentów sàdowych lub pozasàdowych, które majà zostaç dor´czone w innym paƒstwie cz∏onkowskim.
2. Ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie wyznacza urz´dników paƒstwowych, organy lub
inne osoby, zwane dalej „jednostkami przyjmujàcymi”, w∏aÊciwe do przyjmowania dokumentów sàdowych lub pozasàdowych pochodzàcych z innego paƒstwa cz∏onkowskiego.
3. Paƒstwo cz∏onkowskie mo˝e wyznaczyç jednà jednostk´ przekazujàcà i jednà
jednostk´ przyjmujàcà albo jednà jednostk´ pe∏niàcà obie te funkcje. Paƒstwa
federalne, paƒstwa, w których obowiàzuje wi´cej ni˝ jeden system prawny, oraz
paƒstwa posiadajàce autonomiczne jednostki terytorialne mogà wyznaczyç
wi´cej ni˝ jednà jednostk´. Decyzja o wyznaczeniu jednostki obowiàzuje przez
okres pi´ciu lat; jej obowiàzywanie mo˝e byç przed∏u˝ane co pi´ç lat.
4. Ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie przekazuje Komisji nast´pujàce informacje:
a) nazwy i adresy jednostek przyjmujàcych, o których mowa w ust. 2 i 3;
b) obszar geograficzny obj´ty ich w∏aÊciwoÊcià miejscowà;
c) dost´pne sposoby odbioru dokumentów; oraz
d) j´zyki, w których mo˝na wype∏niaç standardowy formularz, zawarty w za∏àczniku I.
Paƒstwa cz∏onkowskie zg∏aszajà Komisji wszystkie póêniejsze zmiany tych informacji.
Artyku∏ 3 – Organ centralny
Ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie wyznacza organ centralny, który odpowiada za:
a) udzielanie informacji jednostkom przekazujàcym;
b) poszukiwanie rozwiàzaƒ w razie trudnoÊci przy przekazywaniu dokumentów,
które majà zostaç dor´czone;
c) przekazywanie – w wyjàtkowych wypadkach i na wniosek jednostki przekazujàcej – wniosku o dor´czenie dokumentu w∏aÊciwej jednostce przyjmujàcej.
Paƒstwa federalne, paƒstwa, w których obowiàzuje wi´cej ni˝ jeden system
prawny, oraz paƒstwa posiadajàce autonomiczne jednostki terytorialne mogà wyznaczyç wi´cej ni˝ jeden organ centralny.

ROZDZIA¸ II – DOKUMENTY SÑDOWE
Sekcja 1 – Przekazywanie i dor´czanie dokumentów sàdowych
Artyku∏ 4 – Przekazywanie dokumentów
1. Dokumenty sàdowe sà przekazywane bezpoÊrednio i jak najszybciej mi´dzy
jednostkami wyznaczonymi zgodnie z art. 2.
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2. Przekazywanie dokumentów, wniosków, potwierdzeƒ, dowodów odbioru, poÊwiadczeƒ i wszystkich innych aktów mi´dzy jednostkami przekazujàcymi i jednostkami przyjmujàcymi mo˝e odbywaç si´ za pomocà wszelkich w∏aÊciwych
Êrodków, pod warunkiem ˝e treÊç przyjmowanego dokumentu jest wierna i zgodna z treÊcià dokumentu, który zosta∏ wys∏any, a wszystkie widniejàce
na nim wpisy sà ∏atwe do odczytania.
3. Do przekazywanego dokumentu nale˝y do∏àczyç wniosek sporzàdzony
na standardowym formularzu, zawartym w za∏àczniku
I. Formularz ten musi byç wype∏niony w j´zyku urz´dowym paƒstwa cz∏onkowskiego, do którego przekazywane sà dokumenty, lub je˝eli w tym paƒstwie
cz∏onkowskim jest kilka j´zyków urz´dowych – w j´zyku urz´dowym lub jednym z j´zyków urz´dowych miejsca, w którym ma nastàpiç dor´czenie, lub
w innym j´zyku wskazanym jako dopuszczalny przez to paƒstwo cz∏onkowskie. Ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie wskazuje j´zyk urz´dowy lub j´zyki urz´dowe instytucji Unii Europejskiej inne ni˝ w∏asny, dopuszczone przez nie jako j´zyki, w których mo˝e byç wype∏niony formularz.
4. Przekazywane dokumenty i wszystkie inne przekazywane pisma sà zwolnione
z koniecznoÊci uwierzytelnienia oraz innych równowa˝nych formalnoÊci.
5. Je˝eli jednostka przekazujàca chce, by wraz z poÊwiadczeniem, o którym mowa w art. 10, zwrócono jej jeden egzemplarz dokumentu, przesy∏a dany dokument w dwóch egzemplarzach.
Artyku∏ 5 – T∏umaczenie dokumentów
1. Jednostka przekazujàca, której wnioskodawca oddaje dokument do przekazania, poucza wnioskodawc´, ˝e adresat mo˝e odmówiç przyj´cia dokumentu, je˝eli nie zosta∏ on sporzàdzony w jednym z j´zyków, o których mowa w art. 8.
2. Wszelkie koszty zwiàzane z t∏umaczeniem dokumentu poniesione przed jego
przekazaniem pokrywa wnioskodawca, bez uszczerbku dla ewentualnej póêniejszej decyzji sàdu lub w∏aÊciwego organu w sprawie obcià˝enia kosztami.
Artyku∏ 6 – Odbiór dokumentu przez jednostk´ przyjmujàcà
1. Po wp∏yni´ciu dokumentu jednostka przyjmujàca przesy∏a jednostce przekazujàcej najszybszym sposobem i w jak najkrótszym terminie, a w ka˝dym razie nie
póêniej ni˝ siedem dni od jego wp∏yni´cia, potwierdzenie odbioru na standardowym formularzu, zawartym w za∏àczniku I.
2. W przypadku gdy wniosek o dor´czenie nie mo˝e zostaç zrealizowany ze
wzgl´du na niekompletnoÊç przekazanych informacji lub dokumentów, jednostka przyjmujàca kontaktuje si´ najszybszym sposobem z jednostkà przekazujàcà w celu uzyskania brakujàcych informacji lub dokumentów.
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3. W przypadku gdy wniosek o dor´czenie wyraênie wykracza poza zakres zastosowania niniejszego rozporzàdzenia lub gdy z powodu niezgodnoÊci z warunkami formalnymi dor´czenie jest niemo˝liwe, wniosek i dokumenty sà zwracane jednostce przekazujàcej niezw∏ocznie po ich wp∏yni´ciu wraz z zawiadomieniem o ich zwrocie na standardowym formularzu, zawartym w za∏àczniku I.
4. JeÊli jednostka przyjmujàca, która otrzyma∏a dokument do dor´czenia, nie
jest w∏aÊciwa miejscowo do dokonania dor´czenia, przekazuje go wraz
z wnioskiem o dor´czenie do w∏aÊciwej miejscowo jednostki przyjmujàcej
w tym samym paƒstwie cz∏onkowskim, je˝eli wniosek spe∏nia warunki art. 4
ust. 3, i powiadamia o tym fakcie jednostk´ przekazujàcà, wype∏niajàc w tym
celu standardowy formularz, zawarty w za∏àczniku I. W∏aÊciwa miejscowo jednostka przyjmujàca powiadamia jednostk´ przekazujàcà o wp∏yni´ciu dokumentu zgodnie z ust. 1.
Artyku∏ 7 – Dor´czanie dokumentów
1. Jednostka przyjmujàca dor´cza dokument samodzielnie lub zleca jego dor´czenie albo zgodnie z prawem paƒstwa cz∏onkowskiego, do którego sà adresowane dokumenty, albo w szczególny sposób wskazany przez jednostk´ przekazujàcà, o ile jest on zgodny z prawem tego paƒstwa cz∏onkowskiego.
2. Jednostka przyjmujàca podejmuje wszelkie konieczne dzia∏ania, by dokument
zosta∏ dor´czony jak najszybciej, a w ka˝dym razie nie póêniej ni˝ miesiàc od jego wp∏yni´cia. JeÊli dor´czenie w ciàgu miesiàca nie by∏o mo˝liwe, jednostka
przyjmujàca:
a) powiadamia o tym niezw∏ocznie jednostk´ przekazujàcà, przesy∏ajàc odpowiednià informacj´ na standardowym formularzu, zawartym w za∏àczniku I i wype∏niajàc go zgodnie z warunkami okreÊlonymi w art. 10 ust. 2; oraz
b) w dalszym ciàgu podejmuje wszelkie niezb´dne dzia∏ania w celu dor´czenia
dokumentu, je˝eli dor´czenie w rozsàdnym terminie wydaje si´ mo˝liwe,
chyba ˝e jednostka przekazujàca wskaza∏a inaczej.
Artyku∏ 8 – Odmowa przyj´cia dokumentu
1. Jednostka przyjmujàca informuje adresata na standardowym formularzu, zawartym w za∏àczniku II o mo˝liwoÊci odmowy przyj´cia dor´czanego dokumentu w momencie dor´czenia lub poprzez zwrócenie go w ciàgu tygodnia do jednostki przyjmujàcej, je˝eli nie zosta∏ on sporzàdzony w jednym z j´zyków okreÊlonych poni˝ej ani nie do∏àczono do niego t∏umaczenia na jeden z nast´pujàcych j´zyków:
a) j´zyk, który adresat rozumie;
lub
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2.

3.

4.
5.

b) j´zyk urz´dowy paƒstwa cz∏onkowskiego, do którego adresowane sà dokumenty, lub je˝eli w tym paƒstwie cz∏onkowskim jest kilka j´zyków urz´dowych – j´zyk urz´dowy lub jeden z j´zyków urz´dowych miejsca, w którym
ma nastàpiç dor´czenie.
W przypadku gdy jednostka przyjmujàca zosta∏a powiadomiona, ˝e adresat odmówi∏ przyj´cia dokumentu zgodnie z ust. 1, niezw∏ocznie powiadamia o tym
jednostk´ przekazujàcà, przesy∏ajàc w tym celu poÊwiadczenie okreÊlone
w art. 10, i zwraca jej wniosek oraz dokumenty, które wymagajà t∏umaczenia.
Je˝eli adresat odmówi∏ przyj´cia dokumentu zgodnie z ust. 1, rozwiàzaniem takiej
sytuacji mo˝e byç, zgodnie z przepisami niniejszego rozporzàdzenia, dor´czenie
adresatowi t∏umaczenia dokumentu na jeden z j´zyków okreÊlonych w ust. 1.
W takim przypadku datà dor´czenia jest data dor´czenia dokumentu wraz z jego t∏umaczeniem zgodnie z prawem paƒstwa cz∏onkowskiego, do którego dokument jest adresowany. JeÊli jednak zgodnie z prawem paƒstwa cz∏onkowskiego dokument nale˝y dor´czyç w pewnym okreÊlonym terminie, data, którà
nale˝y braç pod uwag´ w odniesieniu do wnioskodawcy, powinna byç datà dor´czenia pierwotnego dokumentu, ustalonà zgodnie z art. 9 ust. 2.
Ust´py 1, 2 i 3 majà zastosowanie do przewidzianych w sekcji 2 sposobów
przekazywania i dor´czania dokumentów sàdowych.
Do celów ust. 1 przedstawiciele dyplomatyczni lub konsularni w przypadku dor´czenia zgodnie z art. 13 lub organ albo osoba w przypadku dor´czenia zgodnie z art. 14 informujà adresata o mo˝liwoÊci odmowy przyj´cia dokumentu oraz
o obowiàzku przes∏ania ka˝dego dokumentu, którego przyj´cia odmówi∏, odpowiednio do takiego przedstawiciela, organu lub osoby.

Artyku∏ 9 – Data dor´czenia
1. Nie naruszajàc art. 8, dat´ dor´czenia dokumentu na podstawie art. 7 okreÊla
si´ zgodnie z prawem paƒstwa cz∏onkowskiego, do którego taki dokument jest
adresowany.
2. JeÊli jednak zgodnie z prawem paƒstwa cz∏onkowskiego dokument nale˝y dor´czyç w pewnym okreÊlonym terminie, datà, którà nale˝y braç pod uwag´
w odniesieniu do wnioskodawcy, jest data ustalona w przepisach tego paƒstwa
cz∏onkowskiego.
3. Ust´py 1–2 majà zastosowanie do przewidzianych w sekcji 2 sposobów przekazywania i dor´czania dokumentów sàdowych.
Artyku∏ 10 – PoÊwiadczenie dor´czenia i kopia dor´czanego dokumentu
1. Po zakoƒczeniu formalnoÊci zwiàzanych z dor´czeniem dokumentu wystawia
si´ odpowiednie poÊwiadczenie na standardowym formularzu, zawartym w za-
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∏àczniku I, które jest nast´pnie przesy∏ane jednostce przekazujàcej wraz z kopià
dor´czonego dokumentu, jeÊli zastosowanie ma art. 4 ust. 5.
2. PoÊwiadczenie wype∏nia si´ w j´zyku urz´dowym lub w jednym z j´zyków urz´dowych paƒstwa cz∏onkowskiego, z którego pochodzi dokument, lub w innym
j´zyku, który zosta∏ wskazany przez to paƒstwo cz∏onkowskie jako dopuszczalny. Ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie wskazuje j´zyk urz´dowy lub j´zyki urz´dowe
instytucji Unii Europejskiej inne ni˝ w∏asny, dopuszczone przez nie jako j´zyki,
w których mo˝e byç wype∏niony formularz.
Artyku∏ 11 – Koszty dor´czenia
1. Dor´czenie dokumentów sàdowych pochodzàcych z innego paƒstwa cz∏onkowskiego nie wià˝e si´ z koniecznoÊcià uiszczenia lub zwrotu op∏at bàdê kosztów za us∏ugi Êwiadczone przez paƒstwo cz∏onkowskie, do którego takie dokumenty sà adresowane.
2. Wnioskodawca jest jednak zobowiàzany do zap∏acenia lub zwrotu kosztów
zwiàzanych z:
a) czynnoÊciami urz´dnika sàdowego lub innej w∏aÊciwej osoby na mocy prawa paƒstwa cz∏onkowskiego, do którego adresowane sà dokumenty;
b) wykorzystaniem szczególnej formy dor´czenia.
Koszty z tytu∏u czynnoÊci urz´dnika sàdowego lub osoby w∏aÊciwej z mocy
prawa paƒstwa cz∏onkowskiego, do którego adresowane sà dokumenty, powinny odpowiadaç jednorazowej op∏acie w sta∏ej wysokoÊci ustalonej uprzednio
przez to paƒstwo cz∏onkowskie zgodnie z zasadà proporcjonalnoÊci i równego
traktowania.
Paƒstwa cz∏onkowskie informujà Komisj´ o wysokoÊci takich sta∏ych op∏at.
Sekcja 2 – Inne sposoby przekazywania i dor´czania dokumentów sàdowych
Artyku∏ 12 – Przekazywanie dokumentów drogà konsularnà lub dyplomatycznà
W wyjàtkowych okolicznoÊciach ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie, chcàc przekazaç jednostkom innego paƒstwa cz∏onkowskiego wyznaczonym na mocy art. 2
lub 3 dokumenty sàdowe, które majà zostaç dor´czone, mo˝e skorzystaç z drogi
konsularnej lub dyplomatycznej.
Artyku∏ 13 – Dor´czanie dokumentów przez przedstawicieli dyplomatycznych
lub konsularnych
1. Ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie mo˝e dokonywaç dor´czenia dokumentów sàdowych osobom przebywajàcym na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego
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bez stosowania jakichkolwiek form przymusu bezpoÊrednio przez swoich
przedstawicieli dyplomatycznych lub konsularnych.
2. Ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie mo˝e oÊwiadczyç zgodnie z art. 23 ust. 1, ˝e nie
wyra˝a zgody na ten sposób dor´czania na swoim terytorium, chyba ˝e dokumenty majà zostaç dor´czone obywatelowi paƒstwa cz∏onkowskiego, z którego
dokumenty pochodzà.
Artyku∏ 14– Dor´czanie drogà pocztowà
Ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie mo˝e dor´czaç dokumenty sàdowe osobom zamieszka∏ym w innym paƒstwie cz∏onkowskim bezpoÊrednio drogà pocztowà – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub równowa˝nà przesy∏kà.
Artyku∏ 15– Dor´czanie bezpoÊrednie
Wszystkie osoby majàce interes prawny w post´powaniu sàdowym mogà dokonywaç dor´czeƒ dokumentów sàdowych bezpoÊrednio przez urz´dników sàdowych, innych urz´dników lub inne w∏aÊciwe osoby w paƒstwie cz∏onkowskim,
do którego adresowane sà dokumenty, je˝eli prawo tego paƒstwa cz∏onkowskiego
zezwala na tego typu bezpoÊredni sposób dor´czania.

ROZDZIA¸ III – DOKUMENTY POZASÑDOWE
Artyku∏ 16 – Przekazywanie
Dokumenty pozasàdowe mogà byç przekazywane do dor´czenia w innym paƒstwie cz∏onkowskim zgodnie z przepisami niniejszego rozporzàdzenia.

ROZDZIA¸ IV – PRZEPISY KO¡COWE
Artyku∏ 17 – Przepisy wykonawcze
Ârodki majàce s∏u˝yç zmianie innych ni˝ istotne elementów niniejszego rozporzàdzenia zwiàzane z aktualizacjà standardowych formularzy zawartych w za∏àcznikach I i II lub z wprowadzaniem do nich zmian technicznych przyjmuje si´
zgodnie z procedurà regulacyjnà po∏àczonà z kontrolà, o której mowa w art. 18
ust. 2.
Artyku∏ 18 – Komitet
1. Komisj´ wspiera komitet.
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2. W przypadku wszelkich odes∏aƒ do niniejszego ust´pu, zastosowanie majà art. 5a
ust. 1–4 i art. 7 decyzji 1999/468/WE, z uwzgl´dnieniem przepisów jej art. 8.
Artyku∏ 19 – Niewdanie si´ w spór przez pozwanego
1. W przypadku gdy konieczne by∏o przekazanie do dor´czenia w innym paƒstwie
cz∏onkowskim, zgodnie z przepisami niniejszego rozporzàdzenia, pozwu lub
równowa˝nego dokumentu, a pozwany nie wda∏ si´ w spór, orzeczenia nie wydaje si´ do czasu ustalenia:
a) ˝e dokument zosta∏ dor´czony w sposób przewidziany przez prawo paƒstwa
cz∏onkowskiego, do którego by∏ adresowany, wzgl´dem dokumentów wystawionych w post´powaniach krajowych w odniesieniu do osób znajdujàcych si´ na terytorium tego paƒstwa; lub
b) ˝e dokument zosta∏ wr´czony osobiÊcie pozwanemu lub oddany w miejscu
jego zamieszkania w inny sposób przewidziany w niniejszym rozporzàdzeniu;
oraz ˝e w ka˝dym z wy˝ej wymienionych wypadków zosta∏ dor´czony w czasie
pozwalajàcym pozwanemu na obron´.
2. Ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie mo˝e oÊwiadczyç, zgodnie z art. 23 ust. 1, ˝e jego sàdy, nie naruszajàc ust. 1, mogà wydaç orzeczenie, nawet jeÊli nie otrzymajà poÊwiadczenia dor´czenia, o ile spe∏nione sà nast´pujàce warunki:
a) dokument zosta∏ przekazany w jeden ze sposobów przewidzianych w niniejszym rozporzàdzeniu;
b) od daty przekazania dokumentu up∏ynà∏ okres nie krótszy ni˝ szeÊç miesi´cy, który s´dzia uznaje w danym przypadku za wystarczajàco d∏ugi;
c) pomimo nale˝ytych staraƒ nie uzyskano ˝adnego poÊwiadczenia od w∏aÊciwych w∏adz lub organów paƒstwa cz∏onkowskiego, do którego adresowane
by∏y dokumenty.
3. W nag∏ych przypadkach, bez wzgl´du na przepisy ust. 1 i 2, s´dzia mo˝e zarzàdziç Êrodki tymczasowe lub zabezpieczajàce.
4. W przypadku gdy konieczne by∏o przekazanie do dor´czenia w innym paƒstwie
cz∏onkowskim, zgodnie z przepisami niniejszego rozporzàdzenia, pozwu lub
równowa˝nego dokumentu, a przeciw pozwanemu, który nie wda∏ si´ w spór,
wydano orzeczenie, s´dzia mo˝e zwolniç pozwanego od skutku up∏ywu terminu odwo∏ania, je˝eli spe∏nione zosta∏y nast´pujàce warunki:
a) pozwany nie z w∏asnej winy nie zapozna∏ si´ z dokumentem w czasie umo˝liwiajàcym mu podj´cie obrony lub nie dowiedzia∏ si´ o orzeczeniu w czasie
umo˝liwiajàcym mu z∏o˝enie odwo∏ania; oraz
b) Êrodki pozwanego nie wydajà si´ bezpodstawne.
Wniosek o takie zwolnienie nale˝y z∏o˝yç w rozsàdnym terminie od chwili zapoznania si´ przez pozwanego z treÊcià orzeczenia. Ka˝de paƒstwo cz∏onkowskie
mo˝e oÊwiadczyç, zgodnie z art. 23 ust. 1, ˝e taki wniosek nie zostanie rozpatrzo-
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ny, je˝eli z∏o˝ono go po up∏ywie terminu okreÊlonego w zawiadomieniu, przy czym
termin ten nie mo˝e byç w ˝adnym wypadku krótszy ni˝ jeden rok, liczàc od dnia
wydania orzeczenia.
5. Ust´p 4 nie ma zastosowania do orzeczeƒ dotyczàcych statusu lub zdolnoÊci
prawnych osób.
Artyku∏ 20 – Zwiàzek z innymi umowami lub porozumieniami, których stronami
sà paƒstwa cz∏onkowskie
1. W kwestiach obj´tych zakresem zastosowania niniejszego rozporzàdzenia jego
przepisy sà nadrz´dne wobec postanowieƒ dwustronnych lub wielostronnych
umów lub porozumieƒ zawartych przez paƒstwa cz∏onkowskie, a w szczególnoÊci wobec art. IV protoko∏u do konwencji brukselskiej z 1968 r. oraz konwencji
haskiej z dnia 15 listopada 1965 r.
2. Niniejsze rozporzàdzenie nie stanowi przeszkody w utrzymywaniu lub zawieraniu przez poszczególne paƒstwa cz∏onkowskie umów lub porozumieƒ majàcych na celu przyspieszenie lub uproszczenie przekazywania dokumentów,
pod warunkiem ˝e te umowy lub porozumienia sà zgodne z niniejszym rozporzàdzeniem.
3. Paƒstwa cz∏onkowskie przesy∏ajà do Komisji:
a) kopie zawartych mi´dzy sobà umów lub porozumieƒ, o których mowa
w ust. 2, oraz projekty umów lub porozumieƒ, które zamierzajà zawrzeç; oraz
b) ka˝de wypowiedzenie tych umów lub porozumieƒ oraz wszelkie wprowadzone do nich zmiany.
Artyku∏ 21 – Pomoc prawna
Niniejsze rozporzàdzenie nie ma wp∏ywu na stosowanie art. 23 Konwencji dotyczàcej procedury cywilnej z dnia 17 lipca 1905 r., art. 24 Konwencji dotyczàcej procedury cywilnej z dnia 1 marca 1954 r. ani art. 13 Konwencji o u∏atwieniu dost´pu
do wymiaru sprawiedliwoÊci w stosunkach mi´dzynarodowych z dnia 25 paêdziernika 1980 r. w stosunkach mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi b´dàcymi stronami
tych konwencji.
Artyku∏ 22 – Ochrona przekazywanych informacji
1. Informacje, w tym dane osobowe, przekazywane na podstawie niniejszego rozporzàdzenia sà wykorzystywane przez jednostk´ przyjmujàcà wy∏àcznie do celów, w jakich zosta∏y przekazane.
2. Jednostki przyjmujàce zapewniajà poufnoÊç tych informacji zgodnie ze swoim
prawem krajowym.
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3. Ust´py 1 i 2 nie wp∏ywajà na przepisy krajowe przyznajàce osobom, których dotyczà dane, prawo do informacji na temat sposobu wykorzystywania danych
przekazanych na podstawie niniejszego rozporzàdzenia.
4. Niniejsze rozporzàdzenie pozostaje bez uszczerbku dla dyrektyw 95/46/WE
i 2002/58/WE.
Artyku∏ 23 – Przekazywanie informacji i publikacja
1. Paƒstwa cz∏onkowskie przekazujà Komisji informacje, o których mowa
w art. 2, 3, 4, 10, 11, 13, 15 i 19. Paƒstwa cz∏onkowskie informujà Komisj´ o tym,
czy zgodnie z ich prawem krajowym dokument nale˝y dor´czyç w okreÊlonym
terminie, o czym mowa w art. 8 ust. 3 i w art. 9 ust. 2.
2. Komisja publikuje w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej informacje przekazane zgodnie z ust. 1 z wyjàtkiem adresów i innych danych kontaktowych jednostek i organów centralnych oraz obszarów geograficznych obj´tych ich w∏aÊciwoÊcià.
3. Komisja sporzàdza, a nast´pnie regularnie aktualizuje podr´cznik zawierajàcy
informacje, o których mowa w ust. 1, i udost´pnia go w formie elektronicznej,
w szczególnoÊci w ramach europejskiej sieci sàdowej w sprawach cywilnych
i handlowych.
Artyku∏ 24 – Przeglàd
Najpóêniej 1 czerwca 2011 r., a nast´pnie raz na pi´ç lat Komisja przedstawia
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Spo∏ecznemu sprawozdanie na temat stosowania niniejszego rozporzàdzenia,
zwracajàc uwag´ w szczególnoÊci na skutecznoÊç dzia∏ania jednostek wyznaczonych na mocy art. 2 oraz na stosowanie w praktyce art. 3 lit. c) i art. 9. W razie potrzeby sprawozdaniu towarzyszà wnioski dotyczàce dostosowania niniejszego rozporzàdzenia do zmian w systemie powiadamiania.
Artyku∏ 25 – Uchylenie
1. Rozporzàdzenie (WE) nr 1348/2000 traci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.
2. Wszelkie odniesienia do uchylonego rozporzàdzenia traktuje si´ jako odniesienia do niniejszego rozporzàdzenia i odczytuje si´ je zgodnie z tabelà korelacji
zawartà w za∏àczniku III.
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Artyku∏ 26 – WejÊcie w ˝ycie
Niniejsze rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporzàdzenie stosuje
si´ od dnia 13 listopada 2008 r., z wyjàtkiem art. 23, który stosuje si´ od dnia
13 sierpnia 2008 r. Niniejsze rozporzàdzenie wià˝e w ca∏oÊci i jest bezpoÊrednio
stosowane w paƒstwach cz∏onkowskich zgodnie z Traktatem ustanawiajàcym
Wspólnot´ Europejskà. Sporzàdzono w Strasburgu dnia 13 listopada 2007 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego
H.-G. PÖTTERING
Przewodniczàcy
W imieniu Rady
M. LOBO ANTUNES
Przewodniczàcy
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Kodeks cywilny Republiki Litwy
z dnia 18 lipca 2000 r.
(wszed∏ w ˝ycie 1 lipca 2001 r.)
KSI¢GA TRZECIA
PRAWO RODZINNE
TYTU¸ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
DZIA¸ I
USTAWY PRAWA RODZINNEGO
Artyku∏ 3.1. Stosunki uregulowane w trzeciej ksi´dze kodeksu cywilnego Republiki Litwy
1. Postanowienia ksi´gi trzeciej kodeksu cywilnego Republiki Litwy okreÊlajà ogólne zasady regulacji prawnej stosunków rodzinnych i ustalajà podstawy i tryb zawarcia, trwania i ustania ma∏˝eƒstwa, prawa majàtkowe i osobiste niemajàtkowe ma∏˝onków, tryb ustalenia pochodzenia dzieci, wzajemne prawa i obowiàzki dzieci i rodziców oraz innych cz∏onków rodziny, przysposobienia, opieki i kurateli, podstawowe zasady rejestracji aktów stanu cywilnego.
2. Postanowienia innych ksiàg kodeksu cywilnego oraz innych ustaw cywilnych
stosuje si´ do stosunków rodzinnych w zakresie nie uregulowanym w postanowieniach niniejszej ksi´gi.
Artyku∏ 3.2. èród∏a prawa rodzinnego
1. Stosunki rodzinne reguluje Konstytucja Republiki Litwy, Kodeks cywilny i inne
ustawy, a tak˝e umowy mi´dzynarodowe wià˝àce Republik´ Litwy.
2. Rzàd Republiki Litwy i inne organy paƒstwowe mogà wydawaç akty prawne
w kwestiach prawa rodzinnego tylko w przypadkach i w zakresie przewidzianym
w niniejszym kodeksie i innych ustawach.
3. Normy zwyczajowe w stosunkach rodzinnych stosuje si´ jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawach. Je˝eli zachodzi kolizja pomi´dzy ustawà
i normà zwyczajowà stosuje si´ ustaw´.
Artyku∏ 3.3. Zasady regulacji prawnej stosunków rodzinnych
1. Regulacja prawna stosunków rodzinnych w Republice Litwy opiera si´ na zasadach monogamii, dobrowolnoÊci ma∏˝eƒstwa, równouprawnienia ma∏˝onków,
nadrz´dnoÊci ochrony i obrony praw dzieci, wychowania dzieci w rodzinie,
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wszechstronnej ochrony macierzyƒstwa oraz na innych zasadach regulacji
prawnej stosunków cywilnych.
2. Ustawy prawa rodzinnego i ich stosowanie majà umocniç znaczenie rodziny i jej
roli w spo∏eczeƒstwie, zapewniç wzajemnà odpowiedzialnoÊç cz∏onków rodziny
za utrzymanie i wychowanie dzieci, zapewniç wszystkim cz∏onkom rodziny nale˝yte korzystanie z ich praw, ochroniç niepe∏noletnie dzieci od wp∏ywu niepo˝àdanych dzia∏aƒ ze strony cz∏onków rodziny i innych osób.
Artyku∏ 3.4. Analogia ustawy lub prawa
1. Je˝eli stosunki rodzinne nie sà uregulowane przepisami niniejszej ksi´gi lub innych ksiàg kodeksu cywilnego, stosuje si´ do nich postanowienia innych ustaw
cywilnych, regulujàcych stosunki prawne o podobnym charakterze. Nie jest dopuszczalne stosowanie na zasadzie analogii przepisów szczególnych, ustanawiajàcych wyjàtki od zasad ogólnych.
2. Gdy nie ma mo˝liwoÊci stosowania analogii prawa, a tak˝e w przypadkach, gdy
kwestia jest pozostawiona do uznania sàdu, prawa i obowiàzki podmiotów stosunków rodzinnych ustala si´ kierujàc zasadami sprawiedliwoÊci, uczciwoÊci,
rozumnoÊci i innymi ogólnymi zasadami prawa.
3. Gdy nie istniejà imperatywne regulacje prawne, a tak˝e w przypadkach przewidzianych w niniejszym kodeksie lub w innych ustawach, podmioty stosunków
rodzinnych mogà ustaliç swoje prawa i obowiàzki w drodze wzajemnego porozumienia, kierujàc si´ zasadami ustalonymi w cz´Êci 2 niniejszego artyku∏u oraz
w artykule 3.3. niniejszego kodeksu.
Artyku∏ 3.5. Korzystanie z praw rodzinnych i ich ochrona
1. Osoby korzystajà z praw rodzinnych wed∏ug w∏asnego uznania i w sposób nieskr´powany, w tym z prawa do ochrony praw rodzinnych. Rezygnacja z prawa
rodzinnego lub korzystania z niego nie powoduje utraty tego prawa, za wyjàtkiem przypadków okreÊlonych w ustawach.
2. Korzystajàc z praw rodzinnych i wykonujàc obowiàzki rodzinne, osoby powinny
przestrzegaç ustaw, szanowaç zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego, zasady moralne oraz winny post´powaç uczciwie.
3. Zabrania si´ nadu˝ywania praw rodzinnych, tzn. zabrania si´ korzystania z nich w taki sposób i przy u˝yciu takich Êrodków, które narusza∏yby lub kr´powa∏y prawa lub
ustawowo chronione interesy innych osób lub czyni∏y szkod´ innym osobom. Je˝eli osoba nadu˝ywa prawa rodzinnego, sàd mo˝e odmówiç ochrony tego prawa.
4. Prawa rodzinne podlegajà ochronie przez sàd, instytucje opieki i kurateli oraz
inne organy paƒstwowe i spo∏eczne, w sposób okreÊlony w niniejszym kodeksie. Sàd i inne instytucje winny dà˝yç do polubownego rozstrzygni´cia sporu
przez strony – w drodze wzajemnego porozumienia, i we wszelki mo˝liwy sposób udzielaç pomocy stronom w osiàgni´ciu takiego porozumienia.
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Artyku∏ 3.6. Przedawnienie roszczenia
1. W stosunku do roszczeƒ powsta∏ych na tle stosunków rodzinnych, stosuje si´
przedawnienie roszczenia, za wyjàtkiem przypadków okreÊlonych w niniejszej
ksi´dze.
2. Tryb wyliczania, wstrzymania, umorzenia i wznowienia terminów przedawnienia
okreÊlajà przepisy ksi´gi pierwszej niniejszego kodeksu, o ile przepisy niniejszej
ksi´gi nie okreÊlajà innych zasad.

TYTU¸ II
MA¸˚E¡STWO
DZIA¸ II
ZAWARCIE MA¸˚E¡STWA
Rozdzia∏ pierwszy
Porozumienie o ma∏˝eƒstwie i jego skutki prawne
Artyku∏ 3.7. Poj´cie ma∏˝eƒstwa
1. Ma∏˝eƒstwo jest to sformalizowane w ustawowo okreÊlonym trybie dobrowolne porozumienie m´˝czyzny i kobiety o nawiàzaniu prawnych stosunków rodzinnych.
2. M´˝czyzna i kobieta, którzy w ustawowo okreÊlonym trybie zarejestrowali ma∏˝eƒstwo, sà ma∏˝onkami.
Artyku∏ 3.8. Porozumienie o zawarciu ma∏˝eƒstwa (zar´czyny)
1. Porozumienie o zawarciu ma∏˝eƒstwa nie jest wià˝àce i nie mo˝e byç wyegzekwowane w drodze przymusu, mo˝e jednak spowodowaç skutki prawne przewidziane w art. 3.9-3.11 niniejszego kodeksu.
2. Porozumienie o zawarciu ma∏˝eƒstwa mo˝e byç w formie ustnej lub pisemnej.
3. Podanie, z∏o˝one w ustalonej formie do urz´du stanu cywilnego o zarejestrowanie zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego uwa˝a si´ za publiczne porozumienie o zawarciu ma∏˝eƒstwa
Artyku∏ 3.9. Zwrot podarunków
1. Je˝eli ma∏˝eƒstwo nie zosta∏o zawarte, obie strony publicznego porozumienia
o zawarciu ma∏˝eƒstwa majà prawo ˝àdania zwrotu od drugiej ze stron wszystkiego, co jedna ze stron otrzyma∏a w podarunku od drugiej ze stron w zwiàzku
z przysz∏ym ma∏˝eƒstwem, za wyjàtkiem przypadków, gdy wartoÊç podarunków
nie przekracza jednego tysiàca litów i gdy strona, która otrzyma∏a podarunek,
zmar∏a przed zarejestrowaniem ma∏˝eƒstwa i ma∏˝eƒstwo nie zosta∏o zawarte ze
wzgl´du na Êmierç strony.
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2. W stosunku do roszczeƒ o zwrot podarunków stosuje si´ przepisy ksi´gi szóstej niniejszego kodeksu, regulujàce stosunki zwiàzane z nieuzasadnionym
wzbogaceniem lub otrzymaniem majàtku.
3. Roszczenie o zwrot podarunku mo˝e byç zg∏oszone z jednorocznym terminem
przedawnienia, liczonym od dnia odmowy zawarcia ma∏˝eƒstwa.
Artyku∏ 3.10. Odszkodowanie za straty
1. Strona porozumienia o zawarciu ma∏˝eƒstwa, która bez uzasadnionej przyczyny odmówi∏a zawarcia ma∏˝eƒstwa, winna zrekompensowaç drugiej ze stron
straty, doznane wskutek niewykonania porozumienia o zawarciu ma∏˝eƒstwa.
2. WielkoÊç strat stanowià faktyczne wydatki strony w zwiàzku z przygotowaniami
do zawarcia ma∏˝eƒstwa, a tak˝e faktyczne koszty wykonania zobowiàzaƒ,
zwiàzanych z przysz∏ym ma∏˝eƒstwem.
3. Je˝eli strona odmówi∏a zawarcia ma∏˝eƒstwa z wa˝nych przyczyn, powsta∏ych
z winy drugiej ze stron, strona winna takiemu stanowi rzeczy winna zrekompensowaç straty zgodnie z postanowieniami cz´Êci 1 i 2 niniejszego artyku∏u.
4. W stosunku do roszczeƒ o zrekompensowanie strat stosuje si´ jednoroczny termin przedawnienia, liczony od dnia odmowy zawarcia ma∏˝eƒstwa.
Artyku∏ 3.11. Odszkodowanie za straty niemajàtkowe
1. Je˝eli porozumienie o zawarciu ma∏˝eƒstwa by∏o publiczne, strona majàca prawo do odszkodowania za straty w myÊl artyku∏u 3.10 niniejszego kodeksu mo˝e tak˝e ˝àdaç odszkodowania za straty niemajàtkowe.
2. Roszczenie o zrekompensowanie straty niemajàtkowej mo˝e byç zg∏oszone
z jednorocznym terminem przedawnienia, liczonym od dnia odmowy zawarcia
ma∏˝eƒstwa.

Rozdzia∏ drugi
Warunki zawarcia ma∏˝eƒstwa
Artyku∏ 3.12. Zakaz zawierania ma∏˝eƒstw przez osoby tej samej p∏ci
Ma∏˝eƒstwo mo˝na zawrzeç jedynie z osobà p∏ci odmiennej.
Artyku∏ 3.13. DobrowolnoÊç ma∏˝eƒstwa
1. Ma∏˝eƒstwo zawiera si´ na zasadzie wolnej woli m´˝czyzny i kobiety.
2. Jakakolwiek groêba, przymus, oszustwo lub inne wady woli stanowià podstaw´
do uznania ma∏˝eƒstwa za niewa˝ne
Artyku∏ 3.14. Wiek wymagany dla zawarcia ma∏˝eƒstwa
1. Zezwala si´ na zawarcie ma∏˝eƒstwa osobom, które w dniu zawarcia ma∏˝eƒstwa ukoƒczy∏y osiemnaÊcie lat.
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2. Na wniosek osoby nie majàcej ukoƒczonych osiemnastu lat i zamierzajàcej zawrzeç
ma∏˝eƒstwo, sàd w post´powaniu uproszczonym ma prawo do obni˝enia wieku tej
osoby, wymaganego do zawarcia ma∏˝eƒstwa, lecz nie wi´cej ni˝ o trzy lata.
3. W przypadku cià˝y, sàd mo˝e zezwoliç na zawarcie ma∏˝eƒstwa osobie nie majàcej ukoƒczonych pi´tnastu lat.
4. Sàd, rozpatrujàc spraw´ o obni˝enie wieku wymaganego do zawarcia ma∏˝eƒstwa, winien w toku rozprawy winien wys∏uchaç opinii rodziców, opiekunów lub
kuratorów osoby zamierzajàcej zawrzeç ma∏˝eƒstwo, i mieç wzglàd na jej stan
psychiczny i psychologiczny, sytuacj´ majàtkowà i wa˝ne przyczyny, dla których niezb´dne jest obni˝enie wieku wymaganego do zawarcia ma∏˝eƒstwa.
Cià˝a stanowi wa˝nà przyczyn´ dla obni˝enia wieku wymaganego do zawarcia
ma∏˝eƒstwa.
5. Przy rozstrzyganiu kwestii obni˝enia wieku wymaganego do zawarcia ma∏˝eƒstwa, paƒstwowa instytucja ochrony praw dziecka winna z∏o˝yç opini´ o celowoÊci obni˝enia wieku wymaganego do zawarcia ma∏˝eƒstwa i czy jest ono
zgodne z interesem ma∏oletniego.
Artyku∏ 3.15. ZdolnoÊç do czynnoÊci prawnych
1. Osoba, która prawomocnym wyrokiem sàdowym zosta∏a ubezw∏asnowolniona,
nie mo˝e zawrzeç ma∏˝eƒstwa.
2. Je˝eli zostanie ujawnione, ˝e wszcz´to post´powanie o ubezw∏asnowolnienie
jednej z osób zamierzajàcych zawrzeç ma∏˝eƒstwo, rejestracja zawarcia ma∏˝eƒstwa winna byç od∏o˝ona do chwili uprawomocnienia si´ wyroku sàdowego
we wszcz´tym post´powaniu.
Artyku∏ 3.16. Zakaz naruszenia zasady monogamii
Osoba, która zawar∏a ma∏˝eƒstwo i nie usta∏o ono w ustawowo okreÊlonym trybie, nie mo˝e zawrzeç innego ma∏˝eƒstwa.
Artyku∏ 3.17. Zakaz zawierania ma∏˝eƒstw pomi´dzy najbli˝szymi krewnymi
Zabrania si´ zawierania ma∏˝eƒstw pomi´dzy rodzicami i dzieçmi, przybranymi
rodzicami i przysposobionymi dzieçmi, rodzeƒstwem – rzeczywistym lub nierzeczywistym, kuzynom z kuzynkami, wujom z siostrzenicami (bratanicami) i ciotkom
z siostrzeƒcami (brataƒcami).

Rozdzia∏ trzeci
Zawarcie ma∏˝eƒstwa
Artyku∏ 3.18. Wniosek o rejestracj´ zawarcia ma∏˝eƒstwa
Osoby, zamierzajàce zawrzeç ma∏˝eƒstwo, sk∏adajà wniosek o zarejestrowanie
zawarcia ma∏˝eƒstwa w trybie okreÊlonym w artykule 3.299 niniejszego kodeksu.
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Artyku∏ 3.19. Publiczne og∏oszenie wniosku o rejestracj´ zawarcia ma∏˝eƒstwa
Fakt z∏o˝enia wniosku o zarejestrowanie zawarcia ma∏˝eƒstwa podlega
publicznemu og∏oszeniu w trybie okreÊlonym w artykule 3.302 niniejszego kodeksu.
Artyku∏ 3.20. Potwierdzenie spe∏nienia warunków zawarcia ma∏˝eƒstwa
1. Osoby, zamierzajàce zawrzeç ma∏˝eƒstwo, sk∏adajàc wniosek o zarejestrowanie
zawarcia ma∏˝eƒstwa, winny pisemnie potwierdziç, ˝e zosta∏y spe∏nione wszystkie warunki zawarcia ma∏˝eƒstwa okreÊlone w artyku∏ach 3.12-3.17 niniejszego
kodeksu.
2. Urz´dnicy urz´du stanu cywilnego, przed zarejestrowaniem zawarcia ma∏˝eƒstwa, winni sprawdziç, czy zosta∏y spe∏nione wszystkie warunki zawarcia ma∏˝eƒstwa okreÊlone w artyku∏ach 3.12-3.17 niniejszego kodeksu.
Artyku∏ 3.21. Kontrola stanu zdrowia osób zamierzajàcych zawrzeç ma∏˝eƒstwo
1. Urz´dnicy urz´du stanu cywilnego proponujà osobom, zamierzajàcym zawrzeç
ma∏˝eƒstwo, które z∏o˝y∏y wniosek o zarejestrowanie zawarcia ma∏˝eƒstwa, dokonanie kontroli stanu zdrowia i dostarczenie przed dniem rejestracji zawarcia
ma∏˝eƒstwa dokumentu o stanie zdrowia, wydanego przez instytucj´ uprawnionà przez Rzàd w ustalonej formie.
2. Nieprzed∏o˝enie dokumentu o stanie zdrowia nie stanowi przeszkody do zarejestrowania zawarcia ma∏˝eƒstwa.
3. Je˝eli jedna z osób, zamierzajàcych zawrzeç ma∏˝eƒstwo, nie poinformuje drugiej o fakcie, ˝e cierpi ona na chorob´ wenerycznà lub AIDS, stanowi to podstaw´ do uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa.
Artyku∏ 3.22. OÊwiadczenie dotyczàce przeszkód w zawarciu ma∏˝eƒstwa
1. Jakakolwiek zainteresowana osoba ma prawo do pisemnego poinformowania
urz´du stanu cywilnego, który og∏osi∏ o wniosku o zarejestrowanie zawarcia
ma∏˝eƒstwa, ˝e zachodzà okolicznoÊci stanowiàce przeszkod´ w zawarciu ma∏˝eƒstwa, wymienionà w niniejszej ksi´dze.
2. Urz´dnik urz´du stanu cywilnego, po otrzymaniu oÊwiadczenia o zaistnieniu
przeszkód w zawarciu ma∏˝eƒstwa, odk∏ada rejestracj´ zawarcia ma∏˝eƒstwa,
i zobowiàzuj´ osob´, która z∏o˝y∏a oÊwiadczenie, aby w terminie trzech dni dostarczy∏a pisemne dowody faktów opisanych w oÊwiadczeniu. Je˝eli dana osoba w ciàgu trzech dni nie dostarczy takich dowodów, zawarcie ma∏˝eƒstwa podlega rejestracji na ogólnych zasadach.
3. Je˝eli zostanà dostarczone pisemne dowody na istnienie przeszkód w zawarciu ma∏˝eƒstwa, urz´dnik stanu cywilnego wstrzymuje rejestracj´ zawarcia
ma∏˝eƒstwa, i w razie powstania sporu, poucza osoby, zamierzajàce zawrzeç
ma∏˝eƒstwo, o ich prawie do zwrócenia si´ do sàdu o zaprzeczenie takiego
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oÊwiadczenia. W takich przypadkach ma∏˝eƒstwo podlega rejestracji dopiero wówczas, gdy osoby zamierzajàce zawrzeç ma∏˝eƒstwo przed∏o˝à
urz´dowi stanu cywilnego prawomocne orzeczenie sàdu, stwierdzajàce
oddalenie oÊwiadczenia o przeszkodach w zawarciu ma∏˝eƒstwa jako nieuzasadnionego.
4. Je˝eli sàd w orzeczeniu uzna oÊwiadczenie o przeszkodach w zawarciu ma∏˝eƒstwa jako nieuzasadnione, to osoby zamierzajàce zawrzeç ma∏˝eƒstwo, a po jego zawarciu – ma∏˝onkowie majà prawo w terminie jednego roku od uprawomocnienia si´ tego orzeczenia sàdu przed∏o˝yç roszczenie o zrekompensowanie bezpoÊrednich strat od osoby, która z∏o˝y∏a oÊwiadczenie o przeszkodach
w zawarciu ma∏˝eƒstwa, z wy∏àczeniem przypadków, gdy oÊwiadczenie z∏o˝yli
rodzice jednego z ma∏˝onków lub prokurator.
Artyku∏ 3.23. Dowód zawarcia ma∏˝eƒstwa
1. Urzàd stanu cywilnego, który dokona∏ rejestracji zawarcia ma∏˝eƒstwa, wydaje
Êwiadectwo ma∏˝eƒstwa.
2. Akt ma∏˝eƒstwa i wydane na jego podstawie Êwiadectwo ma∏˝eƒstwa stanowià
dowód zawarcia ma∏˝eƒstwa.
Artyku∏ 3.24. Ma∏˝eƒstwo zawarte w trybie ustalonym przez koÊció∏ (zwiàzek wyznaniowy)
1. Ma∏˝eƒstwo w trybie ustalonym przez koÊció∏ (zwiàzek wyznaniowy) zawiera
si´ zgodnie z procedurà przewidzianà jego prawem wewn´trznym (kanonicznym).
2. Zawarcie ma∏˝eƒstwa w trybie ustalonym przez koÊció∏ (zwiàzek wyznaniowy)
rodzi takie same skutki prawne, jak i zawarcie ma∏˝eƒstwa przed urz´dem stanu cywilnego, je˝eli:
1) nie zosta∏y naruszone warunki zawarcia ma∏˝eƒstwa, okreÊlone w artyku∏ach 3.12-3.17 niniejszego kodeksu;
2) ma∏˝eƒstwo zosta∏o zawarte zgodnie z procedurà okreÊlonà w kanonach organizacji religijnych, zarejestrowanych w Republice Litwy i uznawanych
przez paƒstw;
3) zawarcie ma∏˝eƒstwa w trybie ustalonym przez koÊció∏ (zwiàzek wyznaniowy) zosta∏o wciàgni´te do ewidencji w urz´dzie stanu cywilnego w trybie
okreÊlonym w niniejszej ksi´dze.
Artyku∏ 3.25. Oficjalna ewidencja ma∏˝eƒstw, zawartych w trybie ustalonym przez
koÊció∏ (zwiàzek wyznaniowy)
Ma∏˝eƒstwa, zawarte w trybie ustalonym przez koÊció∏ (zwiàzek wyznaniowy)
podlegajà wciàgni´ciu do oficjalnej ewidencji w trybie okreÊlonym w artykule 3.304
niniejszego kodeksu.
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Rozdzia∏ czwarty
Skutki prawne zawarcia ma∏˝eƒstwa
Artyku∏ 3.26. Równouprawnienie ma∏˝onków
1. Po zawarciu ma∏˝eƒstwa, ma∏˝onkowie nabywajà prawa i obowiàzki przewidziane w niniejszej ksi´dze.
2. Ma∏˝onkowie majà równe prawa i jednakowà odpowiedzialnoÊç cywilnà wobec
siebie i dzieci w kwestiach zawarcia, trwania i ustania ma∏˝eƒstwa.
3. Ma∏˝onkowie nie mogà zrzec si´ w drodze porozumienia praw lub zwolniç z obowiàzków, które z mocy ustawy powstajà w nast´pstwie zawarcia ma∏˝eƒstwa.
Artyku∏ 3.27. Obowiàzek ma∏˝onków do wzajemnego wspierania si´
1. Ma∏˝onkowie obowiàzani sà do wzajemnej lojalnoÊci i szacunku, jak równie˝
do wzajemnego wspierania si´ moralnie i materialnie, i majàc na uwadze mo˝liwoÊci ka˝dego z nich, do Êwiadczenia na rzecz zaspokojenia potrzeb ogólnorodzinnych i drugiego z ma∏˝onków.
2. Je˝eli jedno z ma∏˝onków z obiektywnej przyczyny nie mo˝e nale˝ycie Êwiadczyç na rzecz zaspokojenia potrzeb ogólnorodzinnych, drugie z ma∏˝onków
winno w miar´ swych mo˝liwoÊci czyniç to zamiast niego.
Artyku∏ 3.28. Stworzenie stosunków rodzinnych
Ma∏˝onkowie po zawarciu ma∏˝eƒstwa tworzà stosunki rodzinne jako podstaw´
do wspólnego po˝ycia.
Artyku∏ 3.29. ZdolnoÊç prawna i zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych ma∏˝onków
Zawarcie nie ogranicza zdolnoÊci prawnej ani zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych
ma∏˝onków, jednak˝e zdolnoÊç ma∏˝onków do korzystania z okreÊlonych praw mo˝e byç ograniczona postanowieniami kontraktu ma∏˝eƒskiego oraz imperatywnymi
przepisami niniejszego kodeksu.
Artyku∏ 3.30. Obowiàzki ma∏˝onków wobec dzieci
Ma∏˝onkowie obowiàzani sà do utrzymywania i do wychowania swych niepe∏noletnich dzieci, troszczyç si´ o ich kszta∏cenie, zdrowie, zapewniç prawo dziecka do posiadania ˝ycia osobistego, do nietykalnoÊci i wolnoÊci osobistej, prawa majàtkowe,
spo∏eczne i inne dziecka, przewidziane prawem wewn´trznym i mi´dzynarodowym.
Artyku∏ 3.31. Nazwisko ma∏˝onków
Ka˝de z ma∏˝onków ma prawo do pozostaniu przy nazwisku noszonym
do chwili zawarcia ma∏˝eƒstwa, do przyj´cia nazwiska wspó∏ma∏˝onka jako wspólnego lub do wyboru nazwiska dwucz∏onowego, poprzez do∏àczenie do w∏asnego
nazwiska ma∏˝onka.
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Artyku∏ 3.32. Reprezentacja
1. Ka˝de z ma∏˝onków mo˝e upe∏nomocniç drugie z ma∏˝onków do dzia∏ania w jego imieniu i reprezentowania go.
2. Je˝eli do okreÊlonych czynnoÊci niezb´dna jest zgoda drugiego z ma∏˝onków,
jednak z obiektywnych przyczyn nie mo˝e ono takiej zgody wyraziç, to na wniosek zainteresowanego ma∏˝onka zgod´ na dokonanie takich czynnoÊci mo˝e wyraziç sàd. Sàd, przed wydaniem takiego pozwolenia, winien upewniç si´, ˝e uzyskanie zgody drugiego z ma∏˝onków jest rzeczywiÊcie niemo˝liwe, i ˝e wydanie
takiego zezwolenia le˝y w interesie rodziny. Zgoda wyra˝ona przez sàd dotyczy
jedynie czynnoÊci okreÊlonej w orzeczeniu i jest wa˝na przez okreÊlony w orzeczeniu czas. Sàd, w razie stwierdzenia, ˝e ma∏˝onek dzia∏a przeciwko interesom
rodziny lub niepe∏noletnich dzieci, mo˝e na wniosek paƒstwowej instytucji ochrony praw dziecka lub prokuratora zmieniç lub uchyliç wydanà przez siebie zgod´.
Taka zmiana lub uchylenie jest wa˝ne tylko na przysz∏oÊç. Powy˝sze orzeczenie
sàdu winne w dniu jego przyj´cia przes∏ana Izbie Notarialnej, a je˝eli zgoda dotyczy prawa dysponowania majàtkiem nieruchomym – do rejestru publicznego.
3. Je˝eli jedno z ma∏˝onków dzia∏a∏o w imieniu drugiego z ma∏˝onków bez pe∏nomocnictwa lub zgody sàdu, to w stosunku do takich czynnoÊci i ich skutków
stosujà si´ przepisy ksi´gi szóstej niniejszego kodeksu, regulujàce prowadzenie spraw innej osoby bez umocowania.
Artyku∏ 3.33. Spory pomi´dzy ma∏˝onkami odnoÊnie wykonywania obowiàzków
i korzystania z praw
1. Je˝eli ma∏˝onkowie nie mogà porozumieç si´ co do wykonywania swych obowiàzków i korzystania z praw, ka˝de z ma∏˝onków mo˝e zwróciç si´ do sàdu
o sàdowe rozstrzygni´cie sporu.
2. Sàd, rozpatrujàc spór pomi´dzy ma∏˝onkami, winien podejmowaç Êrodki dla
pogodzenia ma∏˝onków.
3. Postanowienie w sprawie sporu pomi´dzy ma∏˝onkami sàd winien podjàç majàc na wzgl´dzie dobro niepe∏noletnich dzieci ma∏˝onków i ca∏ej rodziny.
Artyku∏ 3.34. Czasowe ograniczenie praw majàtkowych ma∏˝onka
1. Je˝eli jedno z ma∏˝onków ra˝àco narusza swe obowiàzki ma∏˝eƒskie, przewidziane w niniejszej ksi´dze, i swymi dzia∏aniami sprowadza niebezpieczeƒstwo
dla interesów majàtkowych rodziny, drugie z ma∏˝onków ma prawo zwrócenia
si´ do sàdu z wnioskiem o zakaz dysponowania przez danego ma∏˝onka wspólnym majàtkiem ma∏˝onków bez zgody drugiego z ma∏˝onków. Okres obowiàzywania takiego zakazu nie mo˝e przekraczaç dwóch lat.
2. Umowy, których ma∏˝onek nie mia∏ prawa zawrzeç bez zgody drugiego z ma∏˝onków, mogà zostaç uznane za niewa˝ne na wniosek tego ostatniego, je˝eli
osoba trzecia, z którà zawarto umow´, dzia∏a∏a w z∏ej wierze. Takie powództwo
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mo˝e byç z∏o˝one z jednorocznym terminem przedawnienia, liczàc od dnia,
w którym ma∏˝onek dowiedzia∏ si´ lub winien by∏ si´ dowiedzieç o istnieniu
takiej umowy.
Artyku∏ 3.35. Prawa i obowiàzki ma∏˝onków w gospodarstwie domowym
1. Ma∏˝onek, bez zgody drugiego z ma∏˝onków, nie ma prawa do zbycia, zastawienia, wydzier˝awienia lub ograniczenia w inny sposób praw do mienia ruchomego, u˝ytkowanego w gospodarstwie domowym rodziny.
2. Za mienie ruchome, u˝ytkowane w gospodarstwie domowym rodziny, uznaje
si´ artyku∏y gospodarstwa domowego, meble, za wyjàtkiem dzie∏ sztuki, kolekcji i bibliotek domowych.
3. Ma∏˝onek, bez zgody którego zawarto takà umow´, ma prawo do ˝àdania uniewa˝nienia umowy, o ile nie potwierdzi∏ on tej umowy ju˝ po jej zawarciu, za wyjàtkiem przypadku, gdy umowa by∏a ekwiwalentna, a strona trzecia dzia∏a∏a
w dobrej wierze.
Artyku∏ 3.36. Prawa i obowiàzki ma∏˝onków w odniesieniu do lokali mieszkalnych,
stanowiàcych mienie rodziny
1. Je˝eli ma∏˝onkowie zamieszkujà w lokalu mieszkalnym, u˝ytkowanym na podstawie umowy najmu, to ma∏˝onek, który zawar∏ umow´ najmu bez pisemnej
zgody drugiego z ma∏˝onków, nie ma prawa do przedterminowego rozwiàzania
umowy najmu, podnajàç lokalu mieszkalnego lub dokonaç cesji praw z umowy
najmu. Ma∏˝onek, który nie wyda∏ zgody na zawarcie takiej umowy i nie potwierdzi∏ jej póêniej, ma prawo ˝àdania uniewa˝nienia tej umowy.
2. Ma∏˝onek, je˝eli lokal mieszkalny rodziny stanowi jego wy∏àcznà w∏asnoÊç, nie
ma prawa bez pisemnej zgody drugiego z ma∏˝onków zbycia, zastawienia lub
wynaj´cia tego lokalu mieszkalnego. Ma∏˝onek, który nie wyda∏ zgody na zawarcie takiej umowy i nie potwierdzi∏ jej póêniej, ma prawo ˝àdania uniewa˝nienia tej umowy, je˝eli w rejestrze publicznym sporny lokal mieszkalny figuruje jako majàtek rodziny.
3. Zasady okreÊlone w cz´Êciach 1 i 2 niniejszego artyku∏u stosuje si´ i do przypadków uzufruktu (tzn. prawa do korzystania cudzej rzeczy i otrzymania z niej
dochodów, wyrobów i owoców) i u˝yczenia.

DZIA¸ III
NIEWA˚NOÂå MA¸˚E¡STWA
Artyku∏ 3.37. Podstawy i tryb uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa
1. Ma∏˝eƒstwo mo˝e byç uniewa˝nione, je˝eli nastàpi∏o naruszenie warunków okreÊlonych w artyku∏ach 3.12-3.17 niniejszego kodeksu, tak˝e wobec przes∏anek przewidzianych w cz´Êci 3 artyku∏u 3.21, artyku∏ach 3.39 i 3.40 niniejszego kodeksu.
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2. Ma∏˝eƒstwo mo˝e byç uniewa˝nione jedynie przez sàd.
3. Ma∏˝eƒstwo zostaje uznane za niewa˝ne od chwili jego zawarcia.
4. Sàd winien w terminie trzech dni roboczych od chwili uprawomocnienia si´ wyroku, uznajàcego ma∏˝eƒstwo za niewa˝ne, przes∏aç jego odpis do urz´du stanu cywilnego, który zarejestrowa∏ zawarcie ma∏˝eƒstwa.
Artyku∏ 3.38. Osoby, posiadajàce legitymacj´ do wniesienia powództwa o uznania
ma∏˝eƒstwa za niewa˝ne wskutek naruszenia warunków jego zawarcia
1. Ma∏˝eƒstwo zawarte z naruszeniem warunków zawarcia ma∏˝eƒstwa, okreÊlonych w artyku∏ach 3.16 i 3.17 niniejszego kodeksu, mo˝e zostaç uznane za niewa˝ne z powództwa wniesionego przez ma∏˝onka, który nie wiedzia∏ o istnieniu
przeszkód do zawarcia ma∏˝eƒstwa, prokuratora lub dowolnej osoby, której prawa lub interesy zosta∏y naruszone wskutek zawarcie ma∏˝eƒstwa.
2. Ma∏˝eƒstwo zawarte z naruszeniem warunku zawarcia ma∏˝eƒstwa, okreÊlonego w artykule 3.14 niniejszego kodeksu, mo˝e zostaç uznane za niewa˝ne z powództwa wniesionego przez ma∏oletniego ma∏˝onka, jego rodziców, opiekunów
lub kuratorów, paƒstwowej instytucji ochrony praw dziecka lub prokuratora.
Z chwilà gdy niepe∏noletni ma∏˝onek osiàgnie wiek osiemnastu lat, pozew
o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa mo˝e wnieÊç jedynie on sam.
3. Ma∏˝eƒstwo zawarte z naruszeniem warunku zawarcia ma∏˝eƒstwa, okreÊlonego w artykule 3.15 niniejszego kodeksu, mo˝e zostaç uznane za niewa˝ne z powództwa wniesionego przez opiekuna ubezw∏asnowolnionego ma∏˝onka, prokuratora lub dowolnej osoby, której prawa lub interesy zosta∏y naruszone wskutek zawarcie ma∏˝eƒstwa.
4. Ma∏˝eƒstwo zawarte z naruszeniem warunku zawarcia ma∏˝eƒstwa, okreÊlonego w artykule 3 13 niniejszego kodeksu, mo˝e zostaç uznane za niewa˝ne z powództw wniesionego przez ma∏˝onka, który nie wyrazi∏ swej rzeczywistej woli
lub prokuratora. Je˝eli ma∏˝onek, który nie wyrazi∏ swej rzeczywistej woli, jest
niepe∏noletni, pozew mo˝e byç wniesiony przez jego rodziców, opiekunów lub
kuratorów lub paƒstwowa instytucja ochrony praw dziecka.
5. Prawo do ˝àdania uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa na podstawie przewidzianej
w cz´Êci 3 artyku∏u 3.21 niniejszego kodeksu ma ma∏˝onek, przed którym
do chwili zawarcia ma∏˝eƒstwa zatajono fakt choroby.
Artyku∏ 3.39. Uznanie fikcyjnego ma∏˝eƒstwa za niewa˝ne
Ma∏˝eƒstwo, zawarte jedynie dla pozoru, nie majàc na celu ustanowienia prawnych stosunków rodzinnych, mo˝e zostaç uniewa˝nione z powództwa wniesionego przez jedno z ma∏˝onków lub prokuratora.
Artyku∏ 3.40. Uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa z powodu niewyra˝enia rzeczywistej woli
1. Ma∏˝eƒstwo mo˝e zostaç uznane za niewa˝ne z powództwa wniesionego przez
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jedno z ma∏˝onków, je˝eli mo˝e ono udowodniç, ˝e w chwili zawierania ma∏˝eƒstwa nie by∏o ono zdolne do rozumienia istoty swych dzia∏aƒ i panowaç nad nimi.
2. Prawo ˝àdania uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa ma ma∏˝onek, je˝eli zawar∏ on ma∏˝eƒstwo wskutek groêby, przymusu lub oszustwa.
3. Ma∏˝onek, który wyrazi∏ zgod´ na zawarcie ma∏˝eƒstwa wskutek istotnego b∏´du, ma prawo ˝àdania uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa. B∏àd jest istotny, je˝eli dotyczy∏ on takich okolicznoÊci dotyczàcych drugiego z ma∏˝onków, ˝e dany ma∏˝onek wiedzàc o nich nie zgodzi∏by si´ na zawarcie ma∏˝eƒstwa. Domniemywa
si´, ˝e b∏àd jest istotny, je˝eli dotyczy∏ on:
1) stanu zdrowia lub anomalii p∏ciowej drugiego z ma∏˝onków, uniemo˝liwiajàcych normalne po˝ycie rodzinne;
2) faktu dopuszczenia si´ przez drugiego z ma∏˝onków ci´˝kiego przest´pstwa.
Artyku∏ 3.41. OkolicznoÊci wykluczajàce uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa
1. Sàd mo˝e nie uznaç ˝àdania uniewa˝nia ma∏˝eƒstwa, je˝eli w okresie rozpatrywania sprawy usta∏y okolicznoÊci, które zgodnie z niniejszym kodeksem stanowi∏y przeszkod´ dla zawarcia ma∏˝eƒstwa.
2. Sàd mo˝e nie uznaç ˝àdania uniewa˝nia ma∏˝eƒstwa, zawartego przez osob´
niepe∏noletnià, je˝eli uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa by∏oby sprzeczne z dobrem
niepe∏noletniego ma∏˝onka lub dobrem niepe∏noletnich dzieci ma∏˝onków.
3. Ma∏˝eƒstwo nie mo˝e zostaç uznane za fikcyjne, je˝eli do chwili wszcz´cia post´powania o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa ma∏˝onkowie stworzyli stosunki rodzinne lub zamieszkujà wspólnie przez ponad rok od chwili zawarcia ma∏˝eƒstwa,
lub urodzi∏o im si´ wspólne dziecko lub oczekujà narodzin wspólnego dziecka.
4. Ma∏˝eƒstwo nie mo˝e byç uznane za niewa˝ne ju˝ po jego ustaniu, za wyjàtkiem
przypadku, gdy naruszona zosta∏a zasada monogamii lub ma∏˝eƒstwo zosta∏o zawarte pomi´dzy najbli˝szymi krewnymi (artyku∏y 3.16 i 3.17 niniejszego kodeksu).
5. Ma∏˝eƒstwo zawarte w sytuacji, gdy jedno z ma∏˝onków nie wyrazi∏o swej rzeczywistej woli, nie mo˝e zostaç uznane za niewa˝ne, je˝eli po zawarciu takiego ma∏˝eƒstwa lub po wyjÊciu na jaw okolicznoÊci, dajàcych podstaw´ do ˝àdania uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa, ma∏˝onkowie zamieszkujà wspólnie przez ponad rok lub
urodzi∏o im si´ wspólne dziecko lub oczekujà narodzin wspólnego dziecka.
Artyku∏ 3.42. Przedawnienie pozwu
1. Ma∏˝onek, który zawar∏ ma∏˝eƒstwo nie osiàgnàwszy wieku osiemnastu lat, mo˝e wnosiç o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa w okresie jednego roku, liczàc od dnia
osiàgni´cia pe∏noletnoÊci.
2. ˚àdanie o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, zawartego bez wyra˝enia rzeczywistej woli, mo˝e byç wniesione w terminie jednego roku, liczonego od dnia ujawnienia
lub ustania okolicznoÊci, stanowiàcych podstaw´ do uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa.
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3. ˚àdanie o uniewa˝nienie fikcyjnego ma∏˝eƒstwa mo˝e byç wniesione w terminie jednego roku od zawarcia ma∏˝eƒstwa. Prokurator mo˝e wnieÊç wniosek
o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa na podstawie artyku∏u 3.39 w terminie pi´ciu lat
od zawarcia ma∏˝eƒstwa.
4. ˚àdanie o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa na innej podstawie nie podlega przedawnieniu.
Artyku∏ 3.43. Odseparowanie ma∏˝onków i zasàdzenie Êrodków na utrzymanie
1. Sàd, dà˝àc do ochrony uzasadnionych interesów jednego z ma∏˝onków, mo˝e
zobowiàzaç w miar´ istnienia mo˝liwoÊci ma∏˝onków do oddzielnego zamieszkania, do chwili rozstrzygni´cia sprawy o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa.
2. Sàd, orzekajàc niewa˝noÊç ma∏˝eƒstwa, winien rozstrzygnàç kwesti´ utrzymania dzieci i tego z ma∏˝onków, które by∏o uczciwe, a tak˝e zdecydowaç o miejscu zamieszkania dzieci.
Artyku∏ 3.44. WygaÊni´cie prawa do wniesienia powództwa
1. Prawo do wniesienia powództwa o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa nie mo˝e byç
przekazane w spadku lub w inny sposób.
2. Je˝eli jedno z ma∏˝onków zmar∏o, prokurator traci prawo do wniesienia powództwa o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa.
Artyku∏ 3.45. Skutki prawne uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa
1. Dzieci rodziców, którzy byli ma∏˝onkami i których ma∏˝eƒstwo zosta∏o póêniej
uniewa˝nione, uznaje si´ za urodzone w ma∏˝eƒstwie.
2. Je˝eli obydwoje z ma∏˝onków byli uczciwi, tzn. nie wiedzieli i nie mogli wiedzieç
o istnieniu przeszkód w zawarciu ma∏˝eƒstwa, to ma∏˝eƒstwo, pomimo jego
uniewa˝nienia, powoduje takie same skutki prawne, jak i ma∏˝eƒstwo trwajàce,
za wyjàtkiem praw spadkowych. OkolicznoÊci, potwierdzajàce uczciwoÊç ma∏˝onka, winne byç wskazane w orzeczeniu sàdu.
Artyku∏ 3.46. Skutki prawne uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa, gdy jedno lub oboje z ma∏˝onków by∏o nieuczciwe
1. Gdy tylko jedno z ma∏˝onków by∏o uczciwe, uniewa˝nione ma∏˝eƒstwo daje mu
prawa przys∏ugujàce ma∏˝onkowi.
2. Je˝eli obydwoje z ma∏˝onków byli nieuczciwi, uniewa˝nione ma∏˝eƒstwo nie daje im praw i obowiàzków przys∏ugujàcych ma∏˝onkom. Ka˝de z nich ma prawo
odebrania swego majàtku, w tym i podarowanego drugiemu z ma∏˝onków.
Artyku∏ 3.47. Prawa uczciwego ma∏˝onka
1. Uczciwy ma∏˝onek, je˝eli wymaga on utrzymania, ma prawo ˝àdania zasàdzenia od nieuczciwego ma∏˝onka Êrodków na utrzymanie, lecz na okres nie d∏u˝szy ni˝ trzy lata.

Rodzina i Prawo Nr 7-8 2008

135

2. WielkoÊç Êrodków na utrzymanie usta∏a sàd, majàc na wzgl´dzie sytuacj´ majàtkowà obojga ma∏˝onków. Ârodki na utrzymanie zasàdza si´ jako p∏atnoÊci
periodyczne, p∏atne comiesi´cznie, lub jako jednorazowà wyp∏at´ o okreÊlonej
wysokoÊci. Je˝eli sytuacja majàtkowa jednego z ma∏˝onków ulegnie zmianie,
zainteresowany ma∏˝onek mo˝e zwróciç si´ do sàdu o podwy˝szenia, obni˝enie wielkoÊci Êrodków na utrzymanie lub o zaniechanie ich poboru.
3. Wyp∏ata Êrodków na utrzymanie dla uczciwego ma∏˝onka ustaje automatycznie,
je˝eli zawrze on nowe ma∏˝eƒstwo lub up∏ynie trzyletni okres, w którym wyp∏aty mia∏y miejsce.
Artyku∏ 3.48. Obligatoryjny udzia∏ organów opieki (kurateli)
Przy rozpatrywaniu spraw o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa obowiàzkowy jest udzia∏
w post´powaniu instytucji opieki (kurateli) lub paƒstwowej instytucji ochrony praw
dziecka, je˝eli jedno lub oboje z ma∏˝onków sà niepe∏noletni lub orzeczeniem sàdu zostali ubezw∏asnowolnieni, i winna ona przed∏o˝yç opini´, czy uniewa˝nienie
ma∏˝eƒstwa nie naruszy dobra tych osób i praw ich dzieci.

DZIA¸ IV
USTANIE MA¸˚E¡STWA
Rozdzia∏ pierwszy
Podstawy ustania ma∏˝eƒstwa
Artyku∏ 3.49. Przypadki ustania ma∏˝eƒstwa
1. Ma∏˝eƒstwo ustaje, gdy jedno z ma∏˝onków umrze lub ma∏˝eƒstwo zostaje rozwiàzane w ustawowo ustalonym trybie.
2. Ma∏˝eƒstwo mo˝e zostaç rozwiàzane za zgodà obydwojga ma∏˝onków,
na wniosek jednego z ma∏˝onków lub z winy ma∏˝onka (ma∏˝onków).
Artyku∏ 3.50. Ustanie ma∏˝eƒstwa z powodu Êmierci jednego z ma∏˝onków
1. Ma∏˝eƒstwo ustaje, je˝eli jedno z ma∏˝onków umrze lub wyrokiem sàdowym zostanie uznane za zmar∏e.
2. Po uznaniu ma∏˝onka za zmar∏ego, ma∏˝eƒstwo uznaje si´ za usta∏e z chwilà
uprawomocnienia si´ wyroku sàdowego lub z dniem wskazanym w wyroku sàdowym jako data Êmierci.
3. Je˝eli ma∏˝onek, uznany przez sàd za zmar∏ego, odnajdzie si´, to po uchyleniu wyroku sàdowego, na zgodny wniosek obojga ma∏˝onków, z∏o˝ony do urz´du stanu cywilnego, który zarejestrowa∏ ustanie ma∏˝eƒstwa, ma∏˝eƒstwo mo˝e byç wznowione.
4. Ma∏˝eƒstwo nie mo˝e byç odnowione, je˝eli drugie z ma∏˝onków zawar∏o inne
ma∏˝eƒstwo lub je˝eli istniejà przeszkody, okreÊlone w artyku∏ach 3.12-3.17 niniejszego kodeksu.
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Rozdzia∏ drugi
Rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa na zgodny wniosek obojga ma∏˝onków
Artyku∏ 3.51. Warunki rozwiàzania ma∏˝eƒstwa
1. Ma∏˝eƒstwo mo˝e byç rozwiàzane na zgodny wniosek obojga ma∏˝onków, je˝eli spe∏nione zostanà wszystkie z poni˝szych warunków:
1) od dnia zawarcia ma∏˝eƒstwa up∏ynà∏ ponad jeden rok;
2) oboje ma∏˝onkowie zawarli umow´ o skutkach rozwiàzania ma∏˝eƒstwa (podziale majàtku, utrzymaniu dzieci itp.);
3) oboje ma∏˝onkowie posiadajà pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych.
2. W tym przypadku ma∏˝eƒstwo ulega rozwiàzaniu w trybie post´powania uproszczonego.
Artyku∏ 3.52. Wniosek o rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa
1. Wspólny wniosek ma∏˝onków sk∏ada si´ do sàdu obwodowego w miejscu zamieszkania jednego z ma∏˝onków.
2. ¸àcznie z wnioskiem o rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa ma∏˝onkowie winni z∏o˝yç umow´ o skutkach rozwiàzania ma∏˝eƒstwa.
3. We wniosku winny byç wskazane przyczyny, z których zdaniem ma∏˝onków, nastàpi∏ rozpad ma∏˝eƒstwa.
Artyku∏ 3.53. Tryb rozwiàzania ma∏˝eƒstwa
1. Sàd orzeka o rozwiàzaniu ma∏˝eƒstwa, je˝eli dojdzie do wniosku, ˝e ma∏˝eƒstwo faktycznie si´ rozpad∏o. Ma∏˝eƒstwo uwa˝a si´ za rozpad∏e, je˝eli ma∏˝onkowie nie zamieszkujà wspólnie i nie mo˝na przypuszczaç, ˝e zacznà ponownie zamieszkiwaç wspólnie.
2. Domniemywa si´, ˝e ma∏˝eƒstwo faktycznie si´ rozpad∏o, je˝eli ma∏˝onkowie
przez okres ponad roku nie prowadzà wspólnego gospodarstwa i nie pozostajà w po˝yciu ma∏˝eƒskim.
3. Sàd, orzekajàc o rozwiàzaniu ma∏˝eƒstwa, zarazem potwierdza przed∏o˝onà
przez ma∏˝onków umow´ o skutkach rozwiàzania ma∏˝eƒstwa, w której winni oni
ustaliç kwestie utrzymania swych niepe∏noletnich dzieci i siebie nawzajem, miejsca zamieszkania niepe∏noletnich dzieci i zasad udzia∏u w ich wychowaniu oraz
inne swe prawa i obowiàzki majàtkowe. TreÊç umowy wciàga si´ do treÊci orzeczenia sàdu. Je˝eli okolicznoÊci zmienià si´ istotnie (choroba jednego z eks-ma∏˝onków niezdolnoÊç do pracy itd.), eks-ma∏˝onkowie lub jedno z nich mo˝e zwróciç si´ do sàdu o zmian´ warunków umowy o skutkach rozwiàzania ma∏˝eƒstwa.
4. Je˝eli umowa o skutkach rozwiàzania ma∏˝eƒstwa jest sprzeczna z porzàdkiem
spo∏ecznym lub w istotny sposób narusza prawa niepe∏noletnich dzieci ma∏˝onków lub prawa i uzasadnione interesy jednego z ma∏˝onków, sàd nie zatwierdza
umowy i zawiesza post´powanie o rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa do chwili, a˝ ma∏-
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˝onkowie zawrà nowà umow´. Je˝eli w ciàgu szeÊciu miesi´cy od dnia zawieszenia post´powania ma∏˝onkowie nie zastosujà si´ do zaleceƒ sàdu co do treÊci umowy, sàd pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.
Artyku∏ 3.54. Godzenie ma∏˝onków
1. Sàd winien przedsi´wziàç Êrodki dla pogodzenia ma∏˝onków.
2. Na wniosek jednego z ma∏˝onków lub z w∏asnej inicjatywy sàd mo˝e wyznaczyç
nie d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy okres na pogodzenie si´ ma∏˝onków. W takim
przypadku post´powanie o rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa zawiesza si´. Post´powanie wznawia si´ na wniosek jednego z ma∏˝onków po up∏ywie okreÊlonego
przez sàd okresu.
3. Je˝eli w terminie jednego roku od dnia zawieszenia post´powania ˝adne z ma∏˝onków nie za˝àda rozwiàzania ma∏˝eƒstwa, wniosek o rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa pozostawia si´ bez rozpatrzenia.
4. Je˝eli ma∏˝onkowie nie zamieszkujà wspólnie przez okres d∏u˝szy ni˝ jeden rok
albo wyznaczenie okresu na pogodzenie si´ w istotny sposób narusza∏oby interesy jednego z ma∏˝onków lub ich dzieci, tak˝e gdy oboje ma∏˝onkowie stanowczo ˝àdajà rozpatrzenia sprawy, terminu na pogodzenie si´ nie wyznacza si´.

Rozdzia∏ trzeci
Rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa na wniosek jednego z ma∏˝onków
Artyku∏ 3.55. Warunki rozwiàzania ma∏˝eƒstwa
1. Ma∏˝eƒstwo mo˝e byç rozwiàzane na wniosek jednego z ma∏˝onków, z∏o˝ony
do sàdu obwodowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, w razie spe∏nienia przynajmniej jednego z poni˝szych warunków:
1) ma∏˝onkowie zamieszkujà oddzielnie (w separacji) ponad jeden rok;
2) w okresie po zawarciu ma∏˝eƒstwa jedno z ma∏˝onków zosta∏o wyrokiem sàdu ubezw∏asnowolnione;
3) jedno z ma∏˝onków zosta∏o uznane wyrokiem sàdu za zaginione bez wieÊci;
4) jedno z ma∏˝onków odbywa kar´ pozbawienia wolnoÊci na okres ponad jednego roku za przest´pstwo nieumyÊlne.
2. W imieniu ubezw∏asnowolnionego ma∏˝onka wniosek mo˝e z∏o˝yç jego opiekun, prokurator lub instytucja opieki i kurateli.
Artyku∏ 3.56. TreÊç wniosku
1. Wniosek winien wskazywaç jednà z przyczyn rozwiàzania ma∏˝eƒstwa, wymienionych w cz´Êci 1 artyku∏u 3.55 niniejszego kodeksu.
2. Wniosek winien równie˝ okreÊlaç, w jaki sposób wnioskodawca wykona swoje
obowiàzki wobec drugiego z ma∏˝onków i ma∏oletnich dzieci.
3. Wniosek winien równie˝ zawieraç dane przewidziane w kodeksie cywilnym.
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Artyku∏ 3.57. Rozpatrzenie wniosku
1. Wniosek ma∏˝onka o rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa podlega rozpatrzeniu w trybie post´powania uproszczonego.
2. Je˝eli rozpatrywana jest sprawa o rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa z wniosku jednego
z ma∏˝onków, nie stosuje si´ procedur godzenia ma∏˝onków, przewidzianych
w artykule 3.54 niniejszego kodeksu.
3. àd, majàc na wzgl´dzie wiek jednego z ma∏˝onków, sta˝ ma∏˝eƒstwa, interesy
niepe∏noletnich dzieci ma∏˝onków, mo˝e odmówiç rozwiàzania ma∏˝eƒstwa, je˝eli rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa poczyni∏oby istotne szkody materialne lub niematerialne jednemu z ma∏˝onków lub ich niepe∏noletnim dzieciom.
4. Drugie z ma∏˝onków lub jego opiekun ma prawo z∏o˝yç oÊwiadczenie, ˝e ma∏˝eƒstwo
rozpad∏o si´ z winy ma∏˝onka-wnioskodawcy i ˝àdaç, aby sàd rozwiàza∏ ma∏˝eƒstwo
z winy wnioskodawcy. Je˝eli sàd uzna takie oÊwiadczenie za uzasadnione, ma∏˝eƒstwo ulega rozwiàzaniu ze stwierdzeniem, ˝e rozpad∏o si´ ono z winy ma∏˝onka, który zainicjowa∏ proces rozwiàzania ma∏˝eƒstwa (artyku∏ 3.60 niniejszego kodeksu).
Artyku∏ 3.58. Obligatoryjny udzia∏ organów opieki (kurateli)
Je˝eli jedno z ma∏˝onków zosta∏o ubezw∏asnowolnione, instytucja opieki (kurateli) winna przed∏o˝yç sàdowi opini´ o zapewnieniu praw majàtkowych ubezw∏asnowolnionego ma∏˝onka po rozwiàzaniu ma∏˝eƒstwa.
Artyku∏ 3.59. Kwestie rozstrzygane przez sàd przy rozwiàzaniu ma∏˝eƒstwa
Sàd, orzekajàc o rozwiàzaniu ma∏˝eƒstwa, winien orzec w kwestiach miejsca zamieszkania i utrzymania niepe∏noletnich dzieci, tak˝e utrzymania jednego z ma∏˝onków oraz podzia∏u wspólnego majàtku, za wyjàtkiem przypadków, gdy majàtek
zosta∏ podzielony w drodze porozumienia ma∏˝onków, potwierdzonego notarialnie.

Rozdzia∏ czwarty
Rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa z winy ma∏˝onka (ma∏˝onków)
Artyku∏ 3.60. Warunki rozwiàzania ma∏˝eƒstwa
1. Ma∏˝onek ma prawo ˝àdania rozwiàzania ma∏˝eƒstwa z przyczyn okreÊlonych
w niniejszym rozdziale, je˝eli uleg∏o ono faktycznemu rozpadowi z winy drugiego z ma∏˝onków.
2. Ma∏˝onek zostaje uznany winnym rozpadu ma∏˝eƒstwa, je˝eli naruszy∏ on
w istotny sposób swe obowiàzki ma∏˝eƒskie, przewidziane w niniejszej ksi´dze,
i z tego powodu wspólne po˝ycie ma∏˝onków sta∏o si´ niemo˝liwe.
3. Domniemywa si´, ˝e ma∏˝eƒstwo rozpad∏o si´ z winy danego ma∏˝onka, je˝eli
zosta∏ on skazany za umyÊlne przest´pstwo lub jest niewierny lub brutalnie obchodzi si´ z drugim z ma∏˝onków lub cz∏onkami rodziny lub porzuci∏ rodzin´
i d∏u˝ej ni˝ przez rok zupe∏nie si´ nià nie opiekowa∏.
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Artyku∏ 3.61. Wina obojga z ma∏˝onków
1. Ma∏˝onek, przeciwko któremu z∏o˝ono powództwo o rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa,
mo˝e zaprzeczyç swej winie i wskazaç fakty stwierdzajàce, ˝e ma∏˝eƒstwo rozpad∏o si´ z winy powoda.
2. Sàd, majàc na wzgl´dzie okolicznoÊci sprawy, mo˝e uznaç, ˝e ma∏˝eƒstwo rozpad∏o si´ z winy obojga ma∏˝onków.
3. W razie uznania, ˝e ma∏˝eƒstwo rozpad∏o si´ z winy obojga ma∏˝onków, rodzà
si´ takie same skutki, jak i przy rozwiàzaniu ma∏˝eƒstwa na zgodny wniosek
obojga ma∏˝onków (artyku∏y 3.51-3.54 niniejszego kodeksu).
Artyku∏ 3.62. Tryb rozwiàzania ma∏˝eƒstwa
1. Rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa z winy jednego z ma∏˝onków nast´puje w trybie uznania powództwa.
2. Na ˝àdanie jednego z ma∏˝onków sprawa podlega rozpatrzeniu na posiedzeniu
niejawnym.
3. Przy rozpatrywaniu sprawy o rozwiàzaniu ma∏˝eƒstwa, mutatis mutandis stosuje si´ artyku∏ 3.59 niniejszego kodeksu.
Artyku∏ 3.63. Niewskazanie przyczyn rozwiàzania ma∏˝eƒstwa w wyroku sàdowym
Na wniosek obojga ma∏˝onków, sàd orzekajàc o rozwiàzaniu ma∏˝eƒstwa, nie
wskazuje w orzeczeniu konkretnych faktów, potwierdzajàcych win´ jednego lub
obojga ma∏˝onków, a jedynie stwierdza, ˝e ma∏˝eƒstwo rozpad∏o si´ z winy jednego lub obojga ma∏˝onków.
Artyku∏ 3.64. Godzenia ma∏˝onków
1. Sàd winien przedsi´wziàç Êrodki dla pogodzenia ma∏˝onków.
2. Sàd winien zaproponowaç ma∏˝onkom ugodowe rozstrzygni´cie kwestii majàtkowych dotyczàcych ich obojga, utrzymania i wychowania dzieci, a tak˝e innych skutków rozwiàzania ma∏˝eƒstwa. Je˝eli ma∏˝onkowie dojdà do porozumienia, stosuje si´ cz´Êç 3 i 4 artyku∏u 3.53 niniejszego kodeksu.
3. Sàd stosuje Êrodki, przewidziane w cz´Êciach 2 i 3 artyku∏u 3.54 niniejszego kodeksu, za wyjàtkiem przypadków, gdy ich zastosowanie mog∏oby zaszkodziç interesom ma∏˝onka ˝àdajàcego rozwiàzania ma∏˝eƒstwa lub niepe∏noletnich
dzieci ma∏˝onków.
Artyku∏ 3.65. Tymczasowe Êrodki ochrony
1. Sàd, majàc na wzgl´dzie interesy dzieci ma∏˝onków, a tak˝e jednego z ma∏˝onków, mo˝e zastosowaç tymczasowe Êrodki ochrony na ich rzecz, do chwili wydania wyroku.
2. Sàd mo˝e zastosowaç nast´pujàce tymczasowe Êrodki ochrony:
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1) zobowiàzaç, w miar´ mo˝liwoÊci, jedno z ma∏˝onków do zamieszkania oddzielnie;
2) ustaliç miejsce zamieszkania niepe∏noletnich dzieci z jednym z rodziców;
3) zobowiàzaç jedno z ma∏˝onków do nieutrudniania drugiemu z ma∏˝onków
korzystania z okreÊlonego majàtku;
4) zasàdziç od jednego z ma∏˝onków Êrodki na utrzymanie niepe∏noletnich
dzieci lub drugiego z ma∏˝onków;
5) zajàç majàtek, do chwili rozstrzygni´cia kwestii prawa w∏asnoÊci do niego
na rzecz jednego z ma∏˝onków, tak˝e w celu zabezpieczenia wyp∏acenia
Êrodków na utrzymanie;
6) zajàç majàtek jednego z ma∏˝onków, z którego mo˝na zapewniç zwrot kosztów procesowych na rzecz drugiego z ma∏˝onków;
7) zakazaç jednemu z ma∏˝onków widzenia z niepe∏noletnimi dzieçmi lub przebywania w okreÊlonych miejscach.

Rozdzia∏ piàty
Skutki prawne rozwiàzania ma∏˝eƒstwa
Artyku∏ 3.66. Chwila rozwiàzania ma∏˝eƒstwa
1. Ma∏˝eƒstwo uwa˝a si´ za rozwiàzane z dniem uprawomocnienia si´ wyroku sàdu o jego rozwiàzaniu.
2. Sàd obowiàzany jest w ciàgu trzech dni roboczych od dnia uprawomocnienia
si´ wyroku sàdu o rozwiàzaniu ma∏˝eƒstwa wys∏aç odpis wyroku do urz´du stanu cywilnego, w∏aÊciwego miejscowo dla siedziby sàdu, który dokona rejestracji faktu rozwiàzania ma∏˝eƒstwa.
Artyku∏ 3.67. Wp∏yw rozwiàzania ma∏˝eƒstwa na prawa majàtkowe ma∏˝onków
1. Rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa tworzy skutki prawne dotyczàce praw majàtkowych
ma∏˝onków z dniem wszcz´cia post´powania o rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa.
2. Ma∏˝onek, za wyjàtkiem tego z nich, które zosta∏o uznane za winne rozpadu
ma∏˝eƒstwa, mo˝e wnosiç, aby sàd orzek∏, ˝e rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa stworzy∏o skutki prawne dotyczàce praw majàtkowych ma∏˝onków z dniem, w którym
ma∏˝onkowie faktycznie przestali zamieszkiwaç wspólnie.
Artyku∏ 3.68. Uniewa˝nienie umów, zawartych po wszcz´ciu post´powania rozwodowego.
Umowy, których przedmiotem jest ∏àczna wspó∏w∏asnoÊç ma∏˝onków, zawarte
przez jedno z ma∏˝onków po dniu wszcz´cia post´powania rozwodowego, mogà
zostaç uniewa˝nione z powództwa drugiego z ma∏˝onków, je˝eli ma∏˝onek ten wyka˝e, ˝e umowa zosta∏a zawarta z celem naruszenia jego praw majàtkowych,
a osoba trzecia dzia∏a∏a w z∏ej wierze.
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Artyku∏ 3.69. Nazwiska eks-ma∏˝onków
1. Ma∏˝onek po rozwiàzaniu ma∏˝eƒstwa mo˝e zachowaç nazwisko u˝ywane
w ma∏˝eƒstwie lub powróciç do nazwiska noszonego przed ma∏˝eƒstwem.
2. Je˝eli ma∏˝eƒstwo zosta∏o rozwiàzane z winy jednego z ma∏˝onków, na wniosek
drugiego z ma∏˝onków sàd mo˝e zabroniç ma∏˝onkowi uznanemu za winnego
rozpadu ma∏˝eƒstwa pozostania przy nazwisku u˝ywanym w ma∏˝eƒstwie,
za wyjàtkiem przypadków, gdy ma∏˝onkowie majà wspólne dzieci.
Artyku∏ 3.70. Skutki prawne rozwiàzania ma∏˝eƒstwa z winy jednego z ma∏˝onków
1. Je˝eli ma∏˝eƒstwo zosta∏o rozwiàzane z winy jednego z ma∏˝onków, ma∏˝onek
winny rozpadowi ma∏˝eƒstwa traci prawa ustawowe oraz wynikajàce z umowy
ma∏˝eƒskiej nale˝ne rozwodnikowi, w∏àcznie z prawem do alimentów.
2. Drugie z ma∏˝onków ma prawo ˝àdania od ma∏˝onka winnego rozpadowi ma∏˝eƒstwa zrekompensowania strat materialnych, zwiàzanych z rozwiàzaniem
ma∏˝eƒstwa, a tak˝e strat niematerialnych, doznanych wskutek rozwiàzania
ma∏˝eƒstwa. Przepisu niniejszego nie stosuje si´, je˝eli ma∏˝eƒstwo zosta∏o rozwiàzane z winy obojga ma∏˝onków.
3. Ma∏˝onek winny rozpadowi ma∏˝eƒstwa winien na ˝àdanie drugiego z ma∏˝onków zwróciç otrzymane podarunki, za wyjàtkiem obràczki Êlubnej, o ile w umowie ma∏˝eƒskiej nie przewidziano inaczej.
4. Je˝eli ma∏˝eƒstwo zosta∏o rozwiàzane z winy obojga ma∏˝onków, oboje z ma∏˝onków majà prawo ˝àdania wzajemnego zwrócenia sobie podarunków w postaci mienia nieruchomego, je˝eli od chwili obdarowania nie min´∏o wi´cej ni˝
dziesi´ç lat i mienie nieruchome nie zosta∏o zbyte na rzecz osób trzecich.
Artyku∏ 3.71. Zachowanie prawa korzystania z lokalu mieszkalnego
1. Je˝eli lokal mieszkalny jest w∏asnoÊcià jednego z ma∏˝onków, sàd mo˝e orzeczeniem ustanowiç uzufrukt i pozostawiç drugiemu z ma∏˝onków prawo zamieszkiwania w lokalu, je˝eli po rozwiàzaniu ma∏˝eƒstwa pozostajà z nim niepe∏noletnie dzieci.
2. Uzufrukt ustanawia si´ do chwili osiàgni´cia pe∏noletnoÊci przez dziecko
(dzieci).
3. Je˝eli lokal mieszkalny rodziny by∏ wynajmowany, sàd mo˝e przenieÊç prawa
najemcy na ma∏˝onka, przy którym pozostajà niepe∏noletnie dzieci lub który jest
niezdolny do pracy, a drugiego ma∏˝onka eksmitowaç, je˝eli zosta∏ on zobowiàzany do zamieszkania oddzielnie.
Artyku∏ 3.72. Wzajemne utrzymanie eks-ma∏˝onków
1. Sàd, orzekajàc o rozwiàzaniu ma∏˝eƒstwa, zasàdza alimenty na rzecz wymagajàcego tego eks-ma∏˝onka, o ile kwestie utrzymania nie zosta∏y uregulowane
w zawartej przez ma∏˝onków umowie o skutkach rozwiàzania ma∏˝eƒstwa. Ma∏-
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˝onek nie ma prawa do alimentów, je˝eli posiadany przezeƒ majàtek lub otrzymywane dochody sà wystarczajàce do pe∏nego utrzymania si´.
2. Domniemywa si´, ˝e ma∏˝onek wymaga utrzymania, je˝eli wychowuje on
wspólne swoje i eks-ma∏˝onka niepe∏noletnie dziecko, jest niezdolny do pracy
ze wzgl´du na swój wiek lub stan zdrowia.
3. Ma∏˝onek, który wskutek zawarcia ma∏˝eƒstwa i dla ogólnorodzinnego dobra
lub w zwiàzku z opiekà nad dzieçmi nie móg∏ nabyç kwalifikacji (ukoƒczyç studiów), ma prawo ˝àdania od eks-ma∏˝onka zwrotu kosztów przekwalifikowania
lub ukoƒczenia nauki.
4. Ma∏˝onek, z którego winy ma∏˝eƒstwo zosta∏o rozwiàzane, nie ma prawa do alimentów.
5. Sàd, orzekajàc w kwestii zasàdzenia alimentów i ich wysokoÊci, winien wziàç
pod uwag´ sta˝ ma∏˝eƒstwa, koniecznoÊç utrzymania, sytuacj´ majàtkowà
obojga ma∏˝onków, ich stan zdrowia, wiek, tak˝e zdolnoÊç do pracy, mo˝liwoÊç
zatrudnienia niepracujàcego ma∏˝onka i inne istotne okolicznoÊci.
6. WielkoÊç alimentów ulega obni˝eniu lub zasàdza si´ jedynie Êrodki na czasowe
utrzymanie lub odmawia si´ zasàdzenia alimentów, je˝eli zachodzi przynajmniej
jedna z wymienionych okolicznoÊci:
1) czas trwania ma∏˝eƒstwa by∏ krótszy ni˝ jeden rok;
2) ma∏˝onek, majàcy prawo do alimentów, dopuÊci∏ si´ przest´pstwa przeciwko drugiemu z ma∏˝onków lub jego najbli˝szym krewnym;
3) ma∏˝onek, majàcy prawo do alimentów, jest sam odpowiedzialny za swà
trudnà sytuacj´ materialnà wskutek zawinionych dzia∏aƒ;
4) ma∏˝onek ˝àdajàcy alimentów w czasie trwania ma∏˝eƒstwa nie przyk∏ada∏
si´ do pomna˝ania wspólnego majàtku lub celowo szkodzi∏ interesom drugiego z ma∏˝onków lub rodziny.
7. Sàd mo˝e za˝àdaç od eks-ma∏˝onka, obowiàzanego do Êwiadczeƒ alimentacyjnych na rzecz drugiego z ma∏˝onków, dostarczenia odpowiedniej gwarancji wykonania tego zobowiàzania.
8. Alimenty zasàdza si´ w postaci jednokrotnej wyp∏aty okreÊlonej kwoty pieni´dzy lub w postaci wyp∏at periodycznych (renty) p∏atnych comiesi´cznie, lub te˝
zasàdza si´ okreÊlony majàtek.
9. Gdy ma∏˝eƒstwo zostaje rozwiàzane na wniosek jednego z ma∏˝onków w zwiàzku z ubezw∏asnowolnieniem drugiego z ma∏˝onków, ma∏˝onek – inicjator rozwiàzania ma∏˝eƒstwa winien skompensowaç koszty leczenia i opieki nad ubezw∏asnowolnionym eks-ma∏˝onkiem, je˝eli nie sà one pokrywane ze Êrodków
paƒstwowego funduszu ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
10. Orzeczenie sàdu o zasàdzeniu alimentów stanowi podstaw´ do ustanowienia
na majàtku pozwanego przymusowego zastawu (hipoteki). Je˝eli eks-ma∏˝onek
nie p∏aci zasàdzonych alimentów, podlegajà one egzekucji z jego majàtku
w ustawowo okreÊlonym trybie.
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11. Je˝eli alimenty zosta∏y zasàdzone w postaci comiesi´cznych wyp∏at, to w razie
istotnej zmiany okolicznoÊci okreÊlonych w cz´Êci piàtej niniejszego artyku∏u,
ka˝de z eks-ma∏˝onków ma prawo ˝àdania podwy˝szenia lub obni˝enia wielkoÊci alimentów lub w ogóle przerwania wyp∏aty alimentów. Wyp∏aty okresowe
p∏atne sà do koƒca ˝ycia wierzyciela i co roku podlegajà indeksacji w trybie
ustalonym przez Rzàd ze wzgl´du na inflacj´.
12. W razie Êmierci eks-ma∏˝onka, od którego zasàdzono alimenty, obowiàzek wyp∏aty alimentów przechodzi na jego spadkobierców, w zakresie na jaki pozwa∏a
otrzymany w spadku majàtek, niezale˝nie od sposobu przyj´cia spadku.
13. Je˝eli eks-ma∏˝onek, na rzecz którego zasàdzono alimenty, umrze lub zawrze
nowe ma∏˝eƒstwo, wyp∏at´ alimentów wstrzymuje si´. W przypadku Êmierci prawo ˝àdania wyp∏aty zad∏u˝enia lub jeszcze nie zap∏aconych alimentów przechodzi na spadkobierców zmar∏ego. W razie rozwiàzania nowego ma∏˝eƒstwa, nabywa si´ prawo ˝àdania wznowienia wyp∏aty alimentów, je˝eli eks-ma∏˝onek
wymagajàcy utrzymania wychowuje dziecko z wczeÊniejszego ma∏˝eƒstwa lub
opiekuje si´ niepe∏nosprawnym dzieckiem z wczeÊniejszego ma∏˝eƒstwa. We
wszystkich innych przypadkach obowiàzek ma∏˝onka z póêniejszego ma∏˝eƒstwa do utrzymania drugiego z ma∏˝onków powstaje we wczeÊniejszej kolejnoÊci ni˝ analogiczny obowiàzek ma∏˝onka z wczeÊniejszego ma∏˝eƒstwa.

DZIA¸ V
ODDZIELNE ZAMIESZKIWANIE MA¸˚ONKÓW (SEPARACJA)
Artyku∏ 3.73. Wniosek o separacj´.
1. Jedno z ma∏˝onków ma prawo zwrócenia si´ do sàdu o potwierdzenia oddzielnego zamieszkiwania, je˝eli z uwagi na pewne okolicznoÊci, nawet niezale˝ne
od drugiego z ma∏˝onków, wspólne ich zamieszkiwanie sta∏o si´ nie do zniesienia (niemo˝liwe) lub mo˝e w istotny sposób zaszkodziç dobru ich niepe∏noletnich dzieci, lub gdy ma∏˝onkowie nie sà zainteresowani dalszym wspólnym
po˝yciem.
2. Oboje z ma∏˝onków mogà zwróciç si´ do sàdu ze wspólnym wnioskiem o potwierdzenia oddzielnego zamieszkiwania, je˝eli zawarli oni umow´ o skutkach
separacji, okreÊlajàcà kwestie miejsca zamieszkania ich niepe∏noletnich dzieci,
ich utrzymania i wychowania, a tak˝e podzia∏u wspólnego majàtku ma∏˝onków
i wzajemnego ich utrzymania.
Artyku∏ 3.74. ˚àdania przeciwne
1. Ma∏˝onek, przeciwko któremu z∏o˝ono wniosek o separacj´, ma prawo z∏o˝enia
wniosku przeciwnego o rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa.
2. Ma∏˝onek, przeciwko któremu z∏o˝ono wniosek o rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa, ma
prawo z∏o˝enia wniosku przeciwnego o separacj´.
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3. Je˝eli jedno z ma∏˝onków wnioskuje o rozwiàzanie ma∏˝eƒstwa, a drugie o orzeczenie separacji, sàd mo˝e rozwiàzaç ma∏˝eƒstwo uznajàc, ˝e zosta∏o ono rozwiàzane z winy obojga lub jednego z ma∏˝onków lub orzec separacj´ ma∏˝onków.
Artyku∏ 3.75. Rozpatrywanie spraw o orzeczenie separacji
1. Rozpatrywanie spraw o separacj´ nast´puje w trybie uznania powództwa.
2. Sàd, majàc na uwadze dobro niepe∏noletnich dzieci ma∏˝onków, a tak˝e dobro
jednego z ma∏˝onków, winien przedsi´wziàç Êrodki dla pogodzenia ma∏˝onków
(artyku∏ 3.54 niniejszego kodeksu).
3. Sàd w razie potrzeby mo˝e zastosowaç tymczasowe Êrodki ochronne przewidziane artyku∏em 3.65 niniejszego kodeksu.
Artyku∏ 3.76. Kwestie rozstrzygane przy orzekaniu separacji
1. Sàd, orzekajàc o separacji ma∏˝onków, winien ustaliç, z którym z nich b´dà zamieszkiwaç ich niepe∏noletnie dzieci, jak równie˝ ustaliç sprawy utrzymania
dzieci oraz uczestnictwo pozostajàcego w separacji ojca (matki) w wychowaniu dzieci.
2. W razie zaistnienia istotnych przyczyn, sàd mo˝e orzec o tymczasowym zamieszkaniu dzieci u osób trzecich lub w instytucjach opieki (kurateli) nad
dzieçmi.
3. Przy rozpatrywaniu kwestii celowoÊci pozostawienia jednego z ma∏˝onków w lokalu mieszkalnym rodziny, pierwszeƒstwo musi byç przyznane temu z ma∏˝onków, z którym pozostajà niepe∏noletnie dzieci lub które jest niezdolne do pracy.
4. Je˝eli ma∏˝onkowie zawarli umow´ o skutkach separacji (cz´Êç 2 artyku∏u 3.73
niniejszego kodeksu), sàd potwierdza t´ umow´, o ile umowa nie jest sprzeczna z porzàdkiem publicznym lub w istotny sposób nie narusza dóbr i uzasadnionych interesów niepe∏noletnich dzieci lub jednego z ma∏˝onków. Po potwierdzeniu umowy, sàd w∏àcza jej treÊç do orzeczenia.
5. Je˝eli po uprawomocnieniu si´ orzeczenia w istotny sposób ulegnà zmianie
okolicznoÊci, majàce znaczenie dla rozstrzygni´cia w kwestii separacji ma∏˝onków, ka˝de z ma∏˝onków – ma prawo ˝àdania, ˝eby sàd powtórnie przeanalizowa∏ wczeÊniejsze orzeczenie i majàc na uwadze istotnie zmienione okolicznoÊci, w kwestiach wymienionych w cz´Êci 1 niniejszego artyku∏u orzek∏ w odmienny sposób.
Artyku∏ 3.77. Prawne skutki separacji
1. Po przyj´ciu przez sàd orzeczenia o separacji koƒczy si´ wspólne po˝ycie ma∏˝onków, jednak˝e inne prawa i obowiàzki ma∏˝onków sà zachowane, za wyjàtkami przewidzianymi niniejszym kodeksem.
2. Separacja nie wp∏ywa na prawa i obowiàzki ma∏˝onków wobec ich niepe∏noletnich dzieci, a wyjàtkami przewidzianymi niniejszym kodeksem.
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3. Orzekajàc o separacji ma∏˝onków, sàd w ka˝dym przypadku winien rozstrzygnàç kwesti´ podzia∏u wspólnego majàtku ma∏˝onków, o ile kwestie te nie zosta∏y uregulowane w umowie ma∏˝eƒskiej pomi´dzy ma∏˝onkami.
4. Orzeczenie separacji tworzy skutki prawne dotyczàce praw majàtkowych ma∏˝onków z dniem wszcz´cia post´powania. Jednak˝e ma∏˝onek, za wyjàtkiem
tego z nich, które zosta∏o uznane za winne separacji, mo˝e wnosiç, aby sàd
orzek∏, ˝e separacja stworzy∏a skutki prawne dotyczàce praw majàtkowych ma∏˝onków z dniem, w którym ma∏˝onkowie faktycznie przestali zamieszkiwaç
wspólnie.
5. Je˝eli po orzeczeniu przez sàd separacji ma∏˝onków jedno z nich umiera, ma∏˝onek, który pozosta∏ przy ˝yciu zachowuje wszelkie prawa, przewidziane prawem dla owdowia∏ego ma∏˝onka, za wyjàtkiem przypadku, gdy owdowia∏y ma∏˝onek zosta∏ orzeczeniem sàdu uznany za winnego separacji. Ta sama zasada
stosowana jest, gdy sàd orzeka separacj´ ma∏˝onków na ich zgodny wniosek,
o ile w umowie pomi´dzy ma∏˝onkami nie przewidziano inaczej. Jednak˝e
owdowia∏y ma∏˝onek nie mo˝e przejàç w spadku majàtku zmar∏ego ma∏˝onka.
Artyku∏ 3.78.
1. Sàd, orzekajàc o separacji, mo˝e zasàdziç alimenty na rzecz wymagajàcego tego ma∏˝onka od drugiego z ma∏˝onków, z winy którego dosz∏o do separacji,
o ile kwestie utrzymania nie zosta∏y uregulowane w zawartej przez ma∏˝onków
umowie.
2. Sàd, orzekajàc w kwestii zasàdzenia alimentów i ich wysokoÊci, winien wziàç
pod uwag´ sta˝ ma∏˝eƒstwa, koniecznoÊç utrzymania, sytuacj´ majàtkowà
obojga ma∏˝onków, ich stan zdrowia, wiek, tak˝e zdolnoÊç do pracy, mo˝liwoÊç
zatrudnienia niepracujàcego ma∏˝onka i inne istotne okolicznoÊci.
3. Sàd mo˝e za˝àdaç od eks-ma∏˝onka, obowiàzanego do Êwiadczeƒ alimentacyjnych na rzecz drugiego z ma∏˝onków, dostarczenia odpowiedniej gwarancji wykonania tego zobowiàzania.
4. Alimenty zasàdza si´ w postaci jednokrotnej wyp∏aty okreÊlonej kwoty pieni´dzy lub w postaci wyp∏at periodycznych (renty) p∏atnych comiesi´cznie, lub te˝
zasàdza si´ okreÊlony majàtek.
5. Orzeczenie sàdu o zasàdzeniu alimentów stanowi podstaw´ do ustanowienia
na majàtku pozwanego przymusowego zastawu (hipoteki). Je˝eli ma∏˝onek nie
p∏aci zasàdzonych alimentów, podlegajà one egzekucji Z jego majàtku w ustawowo okreÊlonym trybie.
6. Je˝eli alimenty zosta∏y zasàdzone w postaci comiesi´cznych wyp∏at, to w razie
istotnej zmiany okolicznoÊci okreÊlonych w cz´Êci 2 niniejszego artyku∏u, ka˝de
z ma∏˝onków ma prawo ˝àdania podwy˝szenia lub obni˝enia wielkoÊci alimentów lub w ogóle przerwania wyp∏aty alimentów. Wyp∏aty okresowe co roku podlegajà indeksacji w trybie ustalonym przez Rzàd.
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Artyku∏ 3.79. Zakoƒczenie separacji
1. Separacja koƒczy si´, je˝eli ma∏˝onkowie znów zamieszkujà razem i ich wspólne po˝ycie potwierdza zamiar trwa∏ego wspólnego zamieszkiwania. Separacja
koƒczy si´ z chwilà przyj´cia przez sàd orzeczenia, zaspakajàcego wspólny
wniosek ma∏˝onków o zakoƒczenie separacji i uchylajàcego wczeÊniejsze orzeczenie o separacji.
2. Po wznowieniu wspólnego po˝ycia ma∏˝onków, ich majàtek pozostaje rozdzielny do chwili zawarcia przez nich nowej umowy ma∏˝eƒskiej i zdecydowania
o nowym statusie prawnym majàtku.
3. Zakoƒczenie separacji wywiera skutki prawne dla osób trzecich jedynie w tym
przypadku, je˝eli ma∏˝onkowie zawrà nowà umow´ ma∏˝eƒskà i zarejestrujà jà
w trybie przewidzianym w artykule 3.103 niniejszego kodeksu.
4. Je˝eli separacja ma∏˝onków trwa d∏u˝ej ni˝ jeden rok od chwili uprawomocnienia si´ orzeczenia sàdu, ka˝de z ma∏˝onków mo˝e ˝àdaç rozwiàzania ma∏˝eƒstwa na podstawie przewidzianej artyku∏em 3.55 niniejszego kodeksu, cz´Êç 1
punkt 1.
Artyku∏ 3.80. Obligatoryjny udzia∏ organów opieki (kurateli) nad dzieçmi
Je˝eli ma∏˝onkowie posiadajà wspólne niepe∏noletnie dzieci, paƒstwowa instytucja ochrony praw dziecka winna uczestniczyç w rozpatrywaniu takiej sprawy
i przed∏o˝yç opini´, czy przy orzekaniu w kwestii separacji nie zostanà naruszone
prawa dzieci.
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ORZECZNICTWO
Uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego
Uchwa∏a sk∏adu 7 s´dziów SN z 31 stycznia 2008 r.
III CZP 49/07
Sàd drugiej instancji rozpoznajàcy spraw´ na skutek apelacji nie jest zwiàzany
przedstawionymi w niej zarzutami dotyczàcymi naruszenia prawa materialnego,
wià˝à go natomiast zarzuty dotyczàce naruszenia prawa procesowego; w granicach zaskar˝enia bierze jednak z urz´du pod uwag´ niewa˝noÊç post´powania.
Sàd Najwy˝szy nada∏ uchwale moc zasady prawnej.

Uchwa∏a z dnia 4 stycznia 2008 r.
III CZP 119/07
1) Na postanowienie o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia
op∏aty od apelacji za˝alenie nie przys∏uguje,
2) odmawia podj´cia uchwa∏y w pozosta∏ym zakresie.
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Uchwa∏a SN z dnia 19 czerwca 2007 r.
III CZP 48/07
Sàd Najwy˝szy po rozstrzygni´ciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym
w dniu 19 czerwca 2007 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sàd
Apelacyjny w K. postanowieniem z dnia 6 marca 2007 r.,
„Czy od apelacji w sprawie o rozwód, zaskar˝ajàcej zarówno orzeczenie o winie, jak i o alimentach na rzecz rozwiedzionego ma∏˝onka, pobiera si´ oprócz op∏aty sta∏ej od rozwodu op∏at´ stosunkowà od orzeczenia alimentacyjnego?”
podjà∏ uchwa∏´:
Od apelacji w sprawie o rozwód, którà zaskar˝ono rozstrzygni´cie o winie
i alimentach na rzecz rozwiedzionego ma∏˝onka, pobiera si´ tylko op∏at´ sta∏à (art. 26 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych, Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.).
Uzasadnienie
Przedstawione zagadnienie prawne powsta∏o w sprawie, w której adwokat
reprezentujàcy powoda, zaskar˝ajàc wyrok rozwodowy w cz´Êci orzekajàcej
o winie rozk∏adu po˝ycia ma∏˝eƒskiego, o alimentach na rzecz ma∏oletniej córki
stron a tak˝e o alimentach na rzecz pozwanej, uiÊci∏ sta∏à op∏at´ sàdowà w kwocie 600 z∏.
Sàd Okr´gowy w C postanowieniem z dnia 4 stycznia 2007 r. odrzuci∏ na podstawie art. 1302 § 3 k. p. c. apelacj´ w zakresie zaskar˝ajàcym orzeczenie o alimentach zasàdzonych na rzecz pozwanej, uznajàc, ˝e apelacja w tej cz´Êci powinna zostaç op∏acona bez wezwania nale˝nà op∏atà.
Sàd Apelacyjny w K., rozpoznajàc za˝alenie, w którym powód zarzuci∏ naruszenie art. 26 ust. 2 w zw. z art. 18 ust. 2 i art. 11 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych, dalej jako „u.k.s.c.” lub „ustawa o kosztach
sàdowych” (Dz. U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) przez b∏´dnà ich wyk∏adni´, powzià∏
wàtpliwoÊci wyra˝one w przedstawionym zagadnieniu prawnym.
Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:
W∏aÊciwa wyk∏adnia przepisów ustawy o kosztach sàdowych wymaga wyjaÊnienia, czy i w jakim ewentualnie zakresie przepisy te powiàzane sà z zasadà integralnoÊci wyroku rozwodowego. Zasada ta – przyjmowana w doktrynie i judykaturze
– ma swe uzasadnienie w istnieniu Êcis∏ej ∏àcznoÊci (iunctim) rozstrzygni´ç wyroku
orzekajàcego rozwód, a jej istota polega na tym, ˝e cz´Êciowe zaskar˝enie wyroku powoduje, ˝e pozosta∏e niezaskar˝one rozstrzygni´cia ze wzgl´du na Êcis∏e powiàzanie z zaskar˝onà cz´Êcià wyroku, nie stajà si´ prawomocne.
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Zasada integralnoÊci wyroku rozwodowego, wielokrotnie powo∏ywana w orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego (orzeczenie z dnia 29 grudnia 1947 r.,
C. I 1679/47, OSNC 1949, nr 3, poz. 78; uchwa∏a siedmiu s´dziów Sàdu Najwy˝szego z dnia 5 stycznia 1953 r., C. 688/51, OSN 1954, nr 2, poz. 26; uchwa∏a pe∏nego sk∏adu Izby Cywilnej z dnia 12 paêdziernika 1970 r., III CZP 6/70,
OSNCP 1971, nr 7-8, poz. 117), majàca bezwzgl´dne zastosowanie w odniesieniu
do rozstrzygni´ç przewidzianych w art. 57 i 58 § 1 k.r.o., a wi´c dotyczàcych winy
stron, w∏adzy rodzicielskiej nad ich wspólnym dzieckiem, a tak˝e ponoszenia przez
ka˝dego z ma∏˝onków kosztów utrzymania i wychowania ich dziecka, uleg∏a modyfikacji odnoÊnie ostatniego z wymienionych orzeczeƒ. Sàd Najwy˝szy w postanowieniu z dnia 25 marca 1999 r. (III CKN 124/99, OSNC 1999, nr 10, poz. 182)
stwierdzi∏ bowiem, ˝e zmieniony w wyniku apelacji wyrok rozwodowy w cz´Êci dotyczàcej wysokoÊci Êwiadczeƒ alimentacyjnych na rzecz dzieci ma byt samodzielny (por. te˝ postanowienie SN z dnia z dnia 13 paêdziernika 2004 r., I CZ 111/04,
niepublikowane). Po rozszerzeniu kognicji sàdu orzekajàcego rozwód w przedmiocie roszczenia dotyczàcego sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania
ma∏˝onków, eksmisji ma∏˝onka z takiego mieszkania, a tak˝e podzia∏u majàtku
wspólnego (art. 58 § 2 i 3 k.r.o.), w judykaturze jednolicie przyjmuje si´, ˝e w odniesieniu do takich orzeczeƒ zasada integralnoÊci wyroku rozwodowego nie obowiàzuje. Zaskar˝enie wyroku rozwodowego jedynie w cz´Êci dotyczàcej wspólnego mieszkania oraz podzia∏u wspólnego majàtku nie oznacza wi´c zaskar˝enia takiego wyroku w ca∏oÊci (uchwa∏a pe∏nego sk∏adu Izby Cywilnej z dnia 13 stycznia 1978 r., III CZP 30/77, OSNCP 1978, nr 3, poz. 39). Regu∏´ t´ nale˝y konsekwentnie zastosowaç w przypadku zaskar˝enia wyroku jedynie w cz´Êci orzekajàcej o alimentach zasàdzonych od jednego ma∏˝onka na rzecz drugiego (art. 60 § 1
i 2 k.r.o.). Wszystkie te roszczenia majà charakter majàtkowy, sàd nie orzeka o nich
z urz´du, mogà byç dochodzone w odr´bnym post´powaniu. Z tych wzgl´dów nie
sà obj´te zasadà integralnoÊci wyroku rozwodowego, w konsekwencji mogà, ale
nie muszà byç przedmiotem rozstrzygni´ç przez sàd orzekajàcy o rozwodzie. Przyjàç zatem nale˝y, ˝e w aktualnym stanie prawnym zasada integralnoÊci wyroku rozwodowego ma zastosowanie do roszczeƒ procesowych o charakterze osobistym,
które nie mogà byç dochodzone poza post´powaniem odr´bnym w sprawie o rozwód. Zale˝noÊci takie nie wyst´pujà w przypadku roszczeƒ majàtkowych, które
mogà byç dochodzone zarówno w sprawie rozwodowej, jak i odr´bnie w post´powaniu po uprawomocnieniu si´ wyroku rozwodowego.
JeÊli ˝àdanie o takim charakterze dochodzone jest w odr´bnym post´powaniu,
to pozew (wniosek) a tak˝e apelacja i inne Êrodki prawne skierowane przeciwko
orzeczeniu wydanym w takim post´powaniu podlegajà op∏atom na ogólnych zasadach (art. 3 ust. 1 i 2 u.k.s.c.). Inaczej kwesti´ pobierania op∏at uregulowa∏ ustawodawca, gdy ˝àdania takie zosta∏y zg∏oszone w pozwie o rozwód. OdmiennoÊç polega na tym, ˝e od pozwu w sprawie o rozwód pobiera si´ tylko jednà op∏at´ sta∏à
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w wysokoÊci 600 z∏. (art. 26 ust. 1 pkt 1 u.k.s.c.). Dopiero w razie zasàdzenia alimentów na rzecz ma∏˝onka w orzeczeniu koƒczàcym post´powanie w instancji,
pobiera si´ od ma∏˝onka zobowiàzanego op∏at´ stosunkowà od zasàdzonego
roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z ma∏˝onków albo podzia∏u
wspólnego majàtku pobiera si´ tak˝e op∏at´ w wysokoÊci przewidzianej od pozwu
lub wniosku w takiej sprawie (art. 26 ust. 2 u.k.s.c.).
Wobec tego ˝e przepisy przewidujàce pobieranie op∏aty od pozwu lub wniosku
wszczynajàcego post´powanie w sprawie stosuje si´ równie˝ do op∏aty od apelacji (art. 18 ust. 2 u.k.s.c.), konsekwentnie uznaç nale˝y, ˝e od apelacji wniesionej
od wyroku w cz´Êci rozstrzygajàcej nie tylko o roszczeniach obj´tych integralnoÊcià wyroku rozwodowego ale dotyczàcych tak˝e roszczeƒ przewidzianych
w art. 58 § 2 zdanie 2 i 3, art. 58 § 3 i art. 60 § 1 i 2 k.r.o., nale˝y pobraç takà samà
op∏at´, a wi´c tylko sta∏à w wysokoÊci 600 z∏. Dopiero „w orzeczeniu koƒczàcym
post´powanie w instancji” (art. 26 ust. 2 u.k.s.c. w zw. z art. 18 ust. 2 u.k.s.c.) pobrana zostanie op∏ata przewidziana dla roszczeƒ, o których mowa w art. 26 ust. 2
u.k.s.c. Taka wyk∏adnia powo∏anych przepisów zgodna jest z ideà stworzenia prostego systemu pobierania op∏at w sprawie rozwodowej, zgodnie z którym strona uiszcza w toku procesu jedynie op∏at´ sta∏à w kwocie 600 z∏ od pozwu o rozwód i w tej samej wysokoÊci od apelacji. Obowiàzek uiszczenia op∏at dodatkowych
uzale˝niony jest od uwzgl´dnienia roszczeƒ dodatkowych i realizuje si´ w orzeczeniu koƒczàcym post´powanie w danej instancji.
Przyj´cie stanowiska przeciwnego, wed∏ug którego op∏aty pobiera si´ tak˝e
od zaskar˝onych apelacjà rozstrzygni´ç dodatkowych, które – co wymaga podkreÊlenia – wprawdzie nie mieszczà si´ w granicach integralnoÊci wyroku rozwodowego, ale obj´te zosta∏y zaskar˝eniem dotyczàcym orzeczenia o rozwodzie, prowadzi∏oby – w razie nieuiszczenia op∏aty – do odrzucenia apelacji w tym zakresie,
a wi´c uprawomocnienia si´ wyroku w cz´Êci zasàdzajàcej alimenty na podstawie
art. 60 § 1 i 2 k.r.o., orzekajàcej o eksmisji ma∏˝onka albo o podziale majàtku wspólnego. Takie rozwiàzanie mog∏oby prowadziç do sytuacji paradoksalnej, polegajàcej
na tym, ˝e sàd drugiej instancji, zmieniajàc wyrok w cz´Êci orzekajàcej o winie
za rozk∏ad po˝ycia ma∏˝eƒskiego pozbawiony by∏by mo˝liwoÊci wydania reformatoryjnego orzeczenia o alimentach. W skrajnym przypadku sàd drugiej instancji, zmieniajàc wyrok w cz´Êci orzekajàcej o rozwodzie przez oddalenie powództwa, nie
móg∏by zmieniç orzeczenia o podziale majàtku wspólnego, które wobec dalszego
istnienia ustroju wspólnoÊci ustawowej pozbawione by∏oby podstaw prawnych.
Z przytoczonych wzgl´dów Sàd Najwy˝szy, podejmujàc uchwa∏´ na podstawie
art. 390 § 1 k.p.c., uzna∏, ˝e w sprawie o rozwód, od apelacji, którà zaskar˝ono rozstrzygni´cie o winie i alimentach zasàdzonych na rzecz rozwiedzionego ma∏˝onka,
pobiera si´ tylko op∏at´ sta∏à (art. 26 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 18 ust. 2 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych – Dz. U. Nr 167,
poz. 1398 ze zm.).
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Postanowienie SN z dnia 29 listopada 2007 r.
III CZP 102/07
Sàd Najwy˝szy po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym w Izbie Cywilnej w
dniu 29 listopada 2007 r., na skutek zagadnienia prawnego przedstawionego
przez Sàd Apelacyjny w W. postanowieniem z dnia 25 lipca 2007 r., sygn. akt I
ACa 755/07,
„Czy apelacja od wyroku rozwodowego kwestionujàca win´ oraz obowiàzek
p∏acenia alimentów na rzecz drugiego ma∏˝onka podlega op∏acie sta∏ej czy te˝
sumie op∏at sta∏ej i stosunkowej zgodnie z dyspozycjà art. 26 ust. 1 pkt 1 i 26 ust.
2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych Dz.U. Nr 167 poz. 1398 ze zm.?”
odmówi∏ podj´cia uchwa∏y.
Uzasadnienie
Przedstawione Sàdowi Najwy˝szemu do rozstrzygni´cia zagadnienie prawne
powsta∏o w sprawie o rozwód, w której powód zaskar˝y∏ apelacjà wyrok sàdu
pierwszej instancji w zakresie rozstrzygajàcym o winie za rozk∏ad po˝ycia oraz
alimentach zasàdzonych od niego na rzecz pozwanej.
Sàd Apelacyjny, badajàc dopuszczalnoÊç apelacji wniesionej przez
profesjonalnego pe∏nomocnika, od której uiszczona zosta∏a op∏ata sta∏a zgodnie z
art. 26 ust. 1 pkt l ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych w sprawach
cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398, ze zm. - dalej uksc) powzià∏ wàtpliwoÊç, czy
od apelacji takiej pobiera si´ oprócz op∏aty sta∏ej od rozwodu op∏at´ stosunkowà
od roszczenia alimentacyjnego.
Istota przedstawionej wàtpliwoÊci, jak wynika z uzasadnienia postanowienia
Sàdu Apelacyjnego, dotyczy op∏aty nale˝nej w zwiàzku z wniesieniem apelacji, nie
zaÊ wysokoÊci op∏at, które ostatecznie zostanà poniesione przez stron´
wyst´pujàcà z apelacjà. W tym wzgl´dzie bowiem Sàd Apelacyjny wyrazi∏
stanowcze przekonanie, i˝ op∏ata od apelacji jest sumà op∏at sta∏ej i stosunkowej
obliczonej od kwestionowanego roszczenia alimentacyjnego. Sàd Apelacyjny
stwierdzi∏, ˝e chocia˝ nie sà mu znane motywy uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego z dnia
19 czerwca 2007 r. (III CZP 48/07) rozstrzygajàcej przedstawione obecnie
zagadnienie prawne, to nie zgadza si´ z jej treÊcià. Wyra˝ony w uchwale poglàd,
i˝ w sytuacji której dotyczy sformu∏owane pytanie, od apelacji pobiera si´ tylko
op∏at´ sta∏à zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 18 ust. 2 uksc uwa˝a za
wàtpliwy. Nie jest bowiem racjonalne, by ma∏˝onek zaskar˝ajàcy wyrok tak˝e (poza
rozstrzygni´ciem o winie) odnoÊnie do alimentów, mia∏ zamiast op∏aty wy˝szej
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stanowiàcej sum´ op∏at uiÊciç kwot´ ni˝szà tylko od orzeczenia o rozwodzie.
Stanowisku przytoczonej uchwa∏y przeciwstawi∏ dotychczasowà, odmiennà
praktyk´ Sàdu Apelacyjnego w W.
Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:
Przewidziana w art. 390 § 1 k.p.c. instytucja zagadnieƒ prawnych, z uwagi na
wynikajàce z jego § 2 zwiàzanie sàdów ni˝szej instancji w danej sprawie poglàdem
prawnym Sàdu Najwy˝szego wyra˝onym w podj´tej uchwale, stanowi odst´pstwo
od zasady podleg∏oÊci s´dziów tylko Konstytucji i ustawom (art. 187 ust. 1
Konstytucji). Nakazuje to stosowanie przy jego interpretacji regu∏y wyk∏adni Êcis∏ej,
literalnej bez si´gania do argumentów celowoÊciowych czy utylitarnych,
prowadzàcych zawsze do szerszego rozumienia znaczenia normy prawnej
(uzasadnienie uchwa∏y sk∏adu siedmiu s´dziów SN z dnia 30 kwietnia 1999 r., III
CZP 62/98, OSNC 1999, nr 10 poz. 166).
Majàc to na uwadze, nie mo˝na uznaç, ˝e zagadnienie przedstawione przez sàd
do rozstrzygni´cia Sàdowi Najwy˝szemu budzi powa˝ne wàtpliwoÊci, je˝eli sàd
przedstawiajàcy zagadnienie nie uzasadni∏ tego przez wykazanie, ˝e
dotychczasowe orzecznictwo i doktryna prawa nie dajà w tym zakresie
wystarczajàcego rozwiàzania. Uzasadnienia takiego nie zawiera postanowienie
Sàdu Apelacyjnego, wyra˝ajàce dezaprobat´ dla poglàdu Sàdu Najwy˝szego
rozstrzygajàcego sformu∏owane w nim zagadnienie, lecz nie poparte wspierajàcym
to stanowisko wywodem prawnym.
Przepis art. 390 § 1 k.p.c. nie uzasadnia podejmowania uchwa∏y wyjaÊniajàcej
zagadnienie prawne w sposób odmienny ni˝ w uchwale podj´tej poprzednio. Sàd
drugiej instancji (za wyjàtkiem sytuacji okreÊlonej w art. 390 § 2 k.p.c.)
samodzielnie dokonuje wyk∏adni przepisów prawa stosowanych przy
rozpoznawaniu apelacji (postanowienie SN z dnia 8 kwietnia 1989 r., III CZP 6/98,
nie publikowane).
Samoistnej przes∏anki wystàpienia z zagadnieniem prawnym nie stanowi
zarówno waga zawierajàcego si´ w nim problemu, jak te˝ odnotowane w
piÊmiennictwie prawniczym czy orzecznictwie rozbie˝noÊci w jego rozwiàzywaniu
(postanowienie SN z dnia 27 sierpnia 1996 r., III CZP 1997, nr 1, poz. 9).
Kierujàc si´ powy˝szym Sàd Najwy˝szy odmówi∏ podj´cia uchwa∏y (art. 390 § 1
k.p.c. w zw. z art. 61 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r., o Sàdzie Najwy˝szym,
Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.).
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El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska
Prezentacja ksià˝ki Marleny Zyzik: Ma∏˝eƒstwo w prawie muzu∏maƒskim, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2003, s. 198
„Kto zawar∏ ma∏˝eƒstwo, ten wype∏ni∏ po∏ow´ swojej religii,
niech wi´c bojaêƒ Boga b´dzie drugà po∏owà”
(wypowiedê Proroka Mahometa, zacytowana w rozprawie s. 32)
Jak pisze we wst´pie Autorka – arabistka, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, która jest doktorem tej˝e uczelni1 (a tak˝e, jak wynika z informacji o Niej zamieszczonej w ksià˝ce, ma∏˝onka muzu∏manina, mieszkajàca w Kuwejcie) – „pomys∏
tej ksià˝ki zrodzi∏ si´ z fascynacji kr´giem kultury arabsko-muzu∏maƒskiej, licznych podró˝y do krajów arabskich oraz wieloletnich studiów nad kulturà islamu i prawem muzu∏maƒskim” a tak˝e z przeÊwiadczenia, ˝e „prawid∏owe stosunki mi´dzykulturowe
majà kluczowe znaczenie dla bezpieczeƒstwa i przysz∏oÊci naszego globu”. Wiedza
(tak˝e prawników) na temat prawa muzu∏maƒskiego w Polsce jest dosyç ograniczona, pobie˝na i prawie zawsze pochodzi „z drugiej r´ki”, bowiem j´zyk arabski zna
bardzo ograniczony kràg osób. Prezentowana monografia jest jednà z nielicznych
wspó∏czesnych polskich publikacji charakteryzujàcych specyfik´ prawa muzu∏maƒskiego (rozdzia∏ pierwszy, s. 13-27), modelowy obraz muzu∏maƒskich ma∏˝onków
(rozdzia∏ drugi „Jednostka, rodzina, spo∏eczeƒstwo”, s. 28-46), etapy prowadzàce
do zawarcia ma∏˝eƒstwa (rozdzia∏ trzeci „Wybór partnera i zar´czyny” – s. 47-66), religijnà i spo∏ecznà funkcj´ mahru, czyli daru ma∏˝eƒskiego (rozdzia∏ czwarty, s. 67-88),
ró˝ne prawne aspekty ma∏˝eƒstw wyst´pujàcych wspó∏czeÊnie w paƒstwach arabsko – muzu∏maƒskich (rozdzia∏ piàty „Akt ma∏˝eƒski – metody dedukcji”, s. 89-118),
problematyk´ statutu osobowego, która dotyczy ró˝nych zagadnieƒ prawa rodzinnego i spadkowego (rozdzia∏ ósmy „Prawo statutu osobowego – rys historyczny”,
s. 157-177). Praca, poza prezentacjà prawa muzu∏maƒskiego uwzgl´dniajàcà metody interpretacji Koranu i sunny (sunna czyli tradycja jest jednym z czterech êróde∏ prawa muzu∏maƒskiego – jest to zbiór wiadomoÊci dotyczàcych ˝ycia i post´powania
Mahometa), omawia tak˝e zagadnienia wielo˝eƒstwa (rozdzia∏ szósty „Poligynia”
s. 119-133), ró˝ne aspekty seksualnoÊci (rozdzia∏ siódmy „Seks i seksualnoÊç w islamie” – s. 134-156) oraz podejmuje prób´ wyjaÊnienia wspó∏czesnej fascynacji islamem, wyra˝ajàcej si´ w przyjmowaniu tej wiary, obserwowanym tak˝e w tradycyjnie
chrzeÊcijaƒskich paƒstwach Europy i w USA (rozdzia∏ dziewiàty „Islam – Êwiadomy
1

Rozprawa doktorska, przygotowana w Zak∏adzie Arabistyki i Islamistyki UW nosi tytu∏: „Wilaya w klasycznym arabskim piÊmiennictwie prawniczym i religijnym”.
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wybór” – s. 178-190). Na koƒcu rozprawy zosta∏ zamieszczony „S∏owniczek terminów
prawniczych” – s. 191-198) oraz bibliografia (s. 199-205) uwzgl´dniajàca pozycje
opracowane w j´zyku arabskim (klasyczne i wspó∏czesne) oraz w j´zykach europejskich (tak˝e kilkanaÊcie pozycji w j´zyku polskim, w tym przek∏ady dzie∏ obcoj´zycznych). Zwa˝ywszy, i˝ lektura jest fascynujàca dla czytelnika nie znajàcego bli˝ej
przedstawianej problematyki, stanowi to dodatkowy atut ksià˝ki, wskazuje bowiem
kolejne potencjalne lektury na temat islamu. Wywody prawnicze uwzgl´dniajà klasyczne dzie∏a prawników czterech szkó∏ islamu sunnickiego, pozycje wspó∏czesnych
prawników muzu∏maƒskich i badania w∏asne autorki wyra˝ajàcej, mi´dzy innymi,
podzi´kowania wyk∏adowcom z Wydzia∏u asz – Szari’i Studiów Muzu∏maƒskich oraz
Wydzia∏u Prawa Uniwersytetu Kuwejckiego za mo˝liwoÊç uczestniczenia w ich wyk∏adach i udzielone wskazówki (s. 11). Wielkà zaletà pracy sà zarówno wywody odwo∏ujàce si´ do êróde∏ prawa, poglàdów klasycznych i wspó∏czesnych prawników, ale
równie˝ te zmierzajàce do wyjaÊnienia istniejàcych rozwiàzaƒ, ich uzasadnienia religijnego, moralnego, historycznego. Jest to bardzo istotny wàtek rozprawy pozwalajàcy zrozumieç racjonalnoÊç rozwiàzaƒ prawnych (tak ró˝niàcych si´ od europejskich i tylko z tej przyczyny, cz´sto bardzo pochopnie, krytykowanych) z uwagi
na kontekst spo∏eczny, obyczajowy, tradycj´ ukszta∏towanà jeszcze w okresie przedmuzu∏maƒskim w koczowniczych plemionach arabskich.
Prawo muzu∏maƒskie „szari’a” albo „szari’at”2 obejmuje wszystkie aspekty ˝ycia cz∏owieka (duchowe i materialne) i „postrzegane jest przez muzu∏manów jako
regu∏y oraz sposób ˝ycia, które Bóg objawi∏ swoim s∏ugom” (s. 13). Mahomet jest
uwa˝any za pierwszego s´dziego. Jest to te˝ „nieomylny jurysta oraz komentator
boskich przepisów” (s. 15). Koran jest podstawowym êród∏em prawa. W jednym ze
swych wersów stwierdza: „A to co wam daje Pos∏aniec, to bierzcie, a czego wam
zakazuje od tego si´ powstrzymajcie”, co jest podstawà sunny Proroka, a wi´c Jego
wypowiedzi, czynów, i milczàcej zgody, rozumianej jako powstrzymanie si´ od wyraênego pot´pienia s∏yszanych przez Proroka s∏ów lub widzianych czynów. Gdy
na tej podstawie nie mo˝na by∏o rozwiàzaç problemu stosowano „wysi∏ek twórczy
oparty na w∏asnej opinii i odwo∏aniu si´ do zasady s∏usznoÊci” (s. 16). èród∏em prawa jest te˝ „id˝ma” – zgodnoÊç opinii wyra˝ona przez towarzyszy Proroka i pierwszych kalifów (s. 16) a wg szko∏y malikickiej tak˝e przez dwie nast´pujàce po sobie generacje prawników z Medyny. „Tak poj´ta definicja id˝my sankcjonowa∏a (..)
lokalne prawo zwyczajowe” (s. 31). Uczeni muzu∏maƒscy i europejscy przedstawiajà ró˝ne tezy na temat poczàtków prawa muzu∏maƒskiego, nie budzi jednak wàtpliwoÊci, ˝e zosta∏o usystematyzowane w VIII – IX w. (s. 17).
Jak stwierdzi∏a Autorka, Êcis∏e regu∏y szari’i we wszystkich ga∏´ziach prawa sà
stosowane obecnie tylko w Arabii Saudyjskiej. W wielu krajach arabskich w szczególnoÊci prawo karne i handlowe „wykazujà wp∏ywy jurysprudencji europejskiej”
2

„Szari’a” oznacza∏a pierwotnie „drog´ do wodopoju”. Aktualnie pod tym poj´ciem rozumie si´ „zespó∏ przepisów, do których musi si´ stosowaç muzu∏manin, jeÊli chce byç w zgodzie z zasadami swojej wiary” – s. 196.
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choç pojawiajà si´ opinie, i˝ we wszystkich dziedzinach powinna obowiàzywaç
szari’a (s. 26). Regu∏y wypracowane przez dawnych prawników muzu∏maƒskich
nadal pozostajà aktualne w sferze prawa ma∏˝eƒskiego sà bowiem zwiàzane „z najÊwi´tszymi obowiàzkami oraz wysokim stopniem wiary” (s. 27).
Ocena wszelkich zachowaƒ cz∏owieka jest dokonywana wg systemu stanowiàcego syntez´ religii, moralnoÊci i prawa, majà one bowiem wp∏yw na ˝ycie doczesne i przysz∏e. „Szari’a stawia cz∏owiekowi cele wykraczajàce poza jego bezpoÊrednià ÊwiadomoÊç czasu i przestrzeni, czyniàc z ka˝dego ludzkiego post´powania akt,
którego bezpoÊrednie konsekwencje majà wymiar prawny, moralny i religijny. (..)
Ma∏˝eƒstwo w szari’i postrzegane jest w niektórych sytuacjach jako obowiàzek religijny (..)” (s. 30). Posiada aspekt oddawania czci Bogu i transakcji mi´dzy ludêmi.
Powo∏ujàc si´ na liczne wersy Koranu i wypowiedzi prawników Autorka wykazuje,
˝e prawo muzu∏maƒskie nie dyskryminuje kobiety a nawet, ˝e przyznaje jej uprzywilejowany status. Do podstawowych praw ma∏˝onków nale˝à „dobre, zgodne i przyjemne po˝ycie ma∏˝eƒskie (..) ma∏˝onkowie powinni unikaç sytuacji, które mogà zraniç
partnera” (s. 35). „Jednym z podstawowych praw ˝ony (hukuk az-zawd˝a) jest zapewnienie jej przez m´˝a pe∏nego utrzymania (nafaka) obejmujàce odpowiednie miejsce
zamieszkania, wy˝ywienie, odzie˝ oraz (je˝eli nale˝y ona do sfery kobiet, które z takiej
pomocy korzystajà) pomoc domowà. (..). Koran jasno okreÊli∏, ˝e podstawowymi kryteriami na podstawie których mo˝na klasyfikowaç ludzi jest nabo˝noÊç i w∏aÊciwe post´powanie, a nie p∏eç, kolor skóry lub narodowoÊç (..) odmiennà pozycj´ m´˝czyzny nale˝y przede wszystkim rozumieç w kategoriach cià˝àcych na nim szczególnych obowiàzków a nie przys∏ugujàcych mu praw (..) prawnicy przyznali m´˝czyênie ostateczny
autorytet w sprawach rodzinnych i zalecili ˝onie pos∏uszeƒstwo (..) jednak nie oznacza
to absolutnej i bezwarunkowej w∏adzy m´˝czyzny nad kobietà (..) Muzu∏manin skrupulatnie wype∏niajàcy zalecenia Boga to idealny mà˝ (..)”- s. 36-38. „Muzu∏manie cz´sto
przytaczajà wypowiedê Mahometa «Raj jest pod stopami matek.»” (s. 41).
Zawarcie ma∏˝eƒstwa podlega szeregowi wymogów. Przeszkody ma∏˝eƒskie
dzielone sà na sta∏e, „permanentne”, które mo˝na by∏oby okreÊliç jako nieusuwalne i nie doznajàce wyjàtków lub dyspens (nale˝y do nich pokrewieƒstwo, powinowactwo okreÊlonej linii i stopnia, a tak˝e „relacja z mamkà”3) i „czasowe” (istniejàce ma∏˝eƒstwo kobiety, rozwód4, ró˝nica wiary5). M. Zyzik opisuje je w sposób dosyç szczegó∏owy (s. 48 i n.), bowiem jest to problematyka regulowana kazuistycznie a poszczególne problemy wywo∏ujà rozbie˝ne stanowiska.
3

4

Pokrewieƒstwo i powinowactwo jest przeszkodà ma∏˝eƒskà w o wiele szerszym zakresie ni˝ w prawie polskim. Nie ogranicza si´ do linii prostej i rodzeƒstwa. Nie znana w prawie polskim, ani np. w prawie kanonicznym, jest przeszkoda wynikajàca z karmienia ch∏opca piersià przez kobiet´ nie b´dàcà jego matkà
(mamk´). „Mleczny syn” nie mo˝e zawrzeç ma∏˝eƒstwa nie tylko z mamka ale tak˝e z jej córkà (swojà
„mlecznà” siostrà”) ani z siostrà mamki.
Prawo muzu∏maƒskie przewiduje dwa rodzaje rozwodu wskutek jednostronnej decyzji m´˝a. Rozwód odwo∏alny (talak rad˝’i) i nieodwo∏alny (talak ba’in). Po rozwodzie odwo∏alnym, w okresie iddy, kobieta nie mo˝e
wyjÊç za mà˝ a jej ma∏˝onek mo˝e zmieniç wczeÊniejszà decyzj´ o rozwodzie. O ile to uczyni, a nie up∏ynà∏
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Etapem poprzedzajàcym podpisanie kontraktu ma∏˝eƒskiego (akd az-zawad˝)
i uroczystoÊç weselnà sà: zar´czyny (chitba). M´˝czyzna proszàc o r´k´ kobiety
(jà lub jej krewnych) okreÊla swój status i dowiaduje si´ o oczekiwaniach drugiej
strony. Powinien dorównywaç swojà pozycjà kobiecie, ewentualnie jà przewy˝szaç.
Ró˝ne szko∏y prawa ró˝nie interpretujà wymaganie „równoÊci” (s. 52-54). W krajach arabskich, które ÊciÊle przestrzegajà segregacji p∏ci (np w Arabii Saudyjskiej),
narzeczonà z regu∏y wybiera matka i siostry m´˝czyzny spoÊród znanych sobie kobiet, w tym z kr´gu tzw. wielkiej rodziny, co wzmacnia ju˝ istniejàce w niej wi´zi. Segregacja p∏ci w pewnym sensie umacnia „w∏adz´” kobiet przez aran˝owanie nowych ma∏˝eƒstw (s. 55). Wyjàtkowo interesujàce sà wywody poÊwi´cone zwyczajom i praktyce poprzedzajàcej zar´czyny, s∏u˝àcym dokonaniu optymalnego wyboru partnerów, których bezpoÊrednie osobiste kontakty sà ograniczone z przyczyn
obyczajowych i religijnych a tak˝e podejÊcie do mi∏oÊci. T´ ostatnià kwesti´, cytowany przez Autork´, Abdur-Rahman Abdul-Khaliq wyjaÊnia twierdzàc, i˝ „prawdziwa i g∏´boka mi∏oÊç mo˝e rozwinàç si´ tylko w legalnym zwiàzku. Nale˝y odró˝niç
fascynacj´ seksualnà czy chwilowe zauroczenie od szczerego i odpowiedzialnego
uczucia, które ma szans´ zaistnieç tylko mi´dzy ma∏˝onkami (..) opiera si´ na wzajemnej satysfakcji, zaufaniu i lojalnoÊci” – s. 66.
Zar´czyny nie zobowiàzujà w sposób bezwzgl´dny do zawarcia ma∏˝eƒstwa
a ich zerwanie nie uzasadnia roszczenia odszkodowawczego. Jednak˝e nie wyklucza to dochodzenia zadoÊçuczynienia na innej ni˝ zerwanie zar´czyn podstawie
prawnej. W ró˝ny sposób w poszczególnych paƒstwach arabskich jest rozwiàzywany problem ewentualnego zwrotu podarunków zar´czynowych (s. 65).
Za jedno z podstawowych praw kobiety uwa˝any jest – wyra˝ajàcy szacunek
i respekt m´˝czyzny wobec ma∏˝onki – „dar ma∏˝eƒski” – mahr, nazywany tak˝e
sadak, nihla, ad˝ar, farida (s. 68). Znaczenie tych poj´ç Autorka przedstawia przeprowadzajàc ich semantycznà analiz´ wzbogaconà przez stosowne cytaty Koranu
i poglàdy uczonych muzu∏maƒskich (s. 69 – 70).
Wg prawa muzu∏maƒskiego tylko na m´˝u spoczywa obowiàzek zaspokojenia
w pe∏ni materialnych potrzeb ˝ony i rodziny. Mahr jest w∏asnoÊcià kobiety, która
mo˝e nim swobodnie dysponowaç (s. 70). Mahr wyst´puje w dwóch postaciach,

5

jeszcze termin iddy, ma∏˝eƒstwo trwa nadal bez potrzeby podpisywania nowego kontraktu ma∏˝eƒskiego.
M´˝czyzna mo˝e dwukrotnie zmieniaç zdanie co do rozwodu. Je˝eli oddali∏ ˝on´ po raz trzeci (talak ba’in) –
rozwód jest nieodwo∏alny a ewentualne kolejne ma∏˝eƒstwo z by∏à ˝onà jest mo˝liwe, o ile ona „w mi´dzyczasie” wysz∏a za mà˝ za innego m´˝czyzn´ i ma∏˝eƒstwo z nim usta∏o (np. przez rozwód). Jest sporne czy
m´˝czyzna mo˝e – bez zachowania okresów iddy – przez samo trzykrotne powtórzenie formu∏y rozwodowej
spowodowaç nieodwo∏alnoÊç rozwodu (tzw. rozwód innowacyjny – talak al-bid’a) - zob. s. 49.
Zakazane sà ma∏˝eƒstwa z politeistkami, dopuszczalne z ˚ydówkami i chrzeÊcijankami, bo ˝ydowska Tora
i chrzeÊcijaƒskie Ewangelie sà objawionymi „ksi´gami Boga” zaÊ dzieci z takich zwiàzków przyjmujà wiar´ ojców (islam). Zakazane sà ma∏˝eƒstwa muzu∏manek z m´˝czyznami, którzy sà wyznawcami jakiejkolwiek innej religii – „niemuzu∏manami” gdy˝ mog∏yby to naruszaç ich interesy, zapewne te˝ muzu∏manka
mia∏aby trudnoÊci z zaakceptowaniem autorytetu m´˝a nie b´dàcego muzu∏maninem, bowiem ideowe
wartoÊci islamu nie majà sobie równych, sà najdoskonalsze (s. 50).
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jako mahr okreÊlony (ustalony przez strony i uwzgl´dniony w kontrakcie ma∏˝eƒskim) praz jako mahr podstawowy, którego wysokoÊç zale˝y od pozycji spo∏ecznej
kobiety (stanowisko co do tego czy jest dopuszczalne ustalenie najni˝szej stawki
mahru oraz jakie czynniki powinny byç uwzgl´dnione – np. pochodzenie kobiety,
status jej krewnych, bogactwo, uroda, dziewictwo, wykszta∏cenie, inteligencja, dobroç, umiej´tnoÊç pomocy bliênim itp, w du˝ej mierze zale˝à od szko∏y, którà reprezentujà prawnicy zajmujàcy okreÊlone stanowisko – s. 70-72)6. Sporna jest rola
„daru ma∏˝eƒskiego” z punktu widzenia skutecznoÊci kontraktu ma∏˝eƒskiego
(podstawà przekazania daru jest jego zawarcie). Ró˝ne rozwiàzania i ró˝ne poglàdy szkó∏ prawniczych dotyczà wielu stanów faktycznych zobowiàzujàcych do przekazania daru, jego wielkoÊci (Êwiadczenie ca∏oÊci lub cz´Êci uzgodnionego daru),
chwili spe∏nienia Êwiadczenia, zale˝noÊci pomi´dzy jego spe∏nieniem a podj´ciem
po˝ycia intymnego itp. Jak podaje Autorka, jedynie w Zjednoczonych Emiratach
Arabskich zosta∏a wprowadzona górna wartoÊç mahru (wg ustawy nr 21 z 1997 r.
jest to kwota 20 tys. dirham dla mahru wst´pnego, 30 tys. dirham dla mahru odroczonego) – s. 77. Obowiàzkiem m´˝a jest zapewnienie ˝onie odpowiedniego
mieszkania (s. 78). M. Zyzik za „niefortunne” uwa˝a nazywanie niekiedy daru obligatoryjnego „cenà za narzeczonà lub op∏atà za ˝on´” (s. 79) i dosyç szczegó∏owo
analizuje jego istot´7.
Za podstawowe „filary” (arkan) aktu ma∏˝eƒskiego uwa˝ana jest propozycja
jego zawarcia (id˝ab) oraz akceptujàce t´ propozycj´ wyra˝enie woli przez
druga stron´ (kabul). Trwa spór wÊród prawników co do uprawnienia kobiety
do samodzielnego (bez asysty opiekuna) z∏o˝enia stosownego oÊwiadczenia. Autorka przedstawi∏a istot´ tego sporu, prezentujàc poglàdy poszczególnych szkó∏
prawniczych z argumentacjà odwo∏ujàcà si´ do ró˝nych wersów Koranu a tak˝e
ukaza∏a w jak zró˝nicowany sposób interpretowane bywajà te same wersy przez
ró˝ne szko∏y prawnicze i w poszczególnych paƒstwach. Poza znaczeniem informacyjnym wywody te pos∏u˝y∏y ukazaniu „metod dedukcji stosowanych przez klasycznych prawników” (s. 91 i n.). Interesujàce jest stwierdzenie, ˝e na zró˝nicowanà interpretacj´ zapisów Koranu „z perspektywy badacza europejskiego” mia∏o wp∏yw
prawo zwyczajowe rozpowszechnione w danym oÊrodku (s. 104). Pog∏´bione rozwa˝ania nad istotà ma∏˝eƒstwa w prawie muzu∏maƒskim koƒczy cytat z prawa al6

7

Darem ma∏˝eƒskim mo˝e byç wszystko co przedstawia wartoÊç materialnà i nie jest zakazane w islamie
(np. mo˝na podarowaç pieniàdze, bi˝uteri´, nieruchomoÊci, papiery wartoÊciowe ale nie mo˝na alkoholu
ani Êwini) – s. 72. Niektórzy prawnicy twierdzà, ˝e darem mo˝e byç tak˝e „nauczenie przysz∏ej ma∏˝onki
fragmentu sury koranicznej”, inni uwa˝ajà, ˝e podj´cie takiej decyzji przys∏ugiwa∏o tylko Prorokowi i nie ma
zastosowania do wiernych – s. 73.
Niezale˝nie od kwalifikacji funkcji i celu daru ma∏˝eƒskiego, nale˝y zauwa˝yç, i˝ w wielu krajach jest on
(oraz koszty wesela) na tyle wysoki, ˝e móg∏by uniemo˝liwiaç zawieranie ma∏˝eƒstw osobom m∏odym.
Spowodowa∏o to nawet powstanie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w 1992 r. specjalnego Funduszu Ma∏˝eƒskiego, z którego udzielane sà Êrodki m´˝czyznom spe∏niajàcym okreÊlone kryteria (s.86).
W wielu paƒstwach formà pomocy dla nowo˝eƒców jest organizowanie zbiorowych ceremonii Êlubnych
i udzielanie specjalnych dotacji i po˝yczek na korzystnych warunkach (s.87).
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gierskiego: „Ma∏˝eƒstwo jest kontraktem legalnie zawartym mi´dzy m´˝czyznà a kobietà, którego celem jest zbudowanie rodziny opartej na mi∏oÊci, mi∏osierdziu,
wspó∏pracy i czystoÊci obydwu wspó∏ma∏˝onków oraz zabezpieczenie prawowitego
linea˝u” (s. 118).
Nale˝y poleciç uwadze czytelników rozwa˝ania poÊwi´cone historycznemu rozwojowi prawa „statutu osobowego” w paƒstwach muzu∏maƒskich (rozdzia∏ ósmy,
s. 157-177) obejmujàcego zdolnoÊç prawnà, prawo ma∏˝eƒskie, spadkowe i problematyk´ darowizn. Zbiór przepisów pod takim tytu∏em zosta∏ opracowany
w Egipcie w 1875 r. By∏ stosowany do lat dwudziestych ubieg∏ego stulecia choç nie
mia∏ rangi ustawowej (s. 159) i odegra∏ istotna rol´ w póêniejszych pracach legislacyjnych w paƒstwach arabskich. Mimo, ˝e Autorka wskaza∏a na rozwiàzania obowiàzujàce w szeregu paƒstw, te rozwa˝ania nie stanowià wyczerpujàcego, usystematyzowanego przeglàdu aktualnie obowiàzujàcych êróde∏ prawa w poszczególnych paƒstwach.
Lektura prezentowanej ksià˝ki dostarczy zapewne bardzo wielu informacji, które – co najmniej poÊrednio – powinny okazaç si´ przydatne s´dziemu rodzinnemu,
np. w sprawach dotyczàcych zwolnienia od obowiàzku z∏o˝enia urz´dnikowi stanu
cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia ma∏˝eƒstwa (art. 562 k.p.c.). Ju˝
sam „s∏owniczek terminów prawniczych” (s. 191-198) stanowi ma∏à „encyklopedi´”
prawa muzu∏maƒskiego. Niezale˝nie od ewentualnej przydatnoÊci zawodowej,
warto przeczytaç rozpraw´. Jest bowiem lekturà pasjonujàcà, sk∏aniajàcà do refleksji, tolerancji, pokazujàcà dorobek innego od europejskiego kr´gu kulturowego.
Autorka na poczàtku rozprawy (s. 9) przytacza godnà akceptacji i stosowania myÊl
wybitnego polskiego arabisty, Profesora Janusza Daneckiego: „próba zrozumienia
drugiej strony przez wczucie si´ w jej poglàdy i idee jest jedynà drogà pogodzenia
ró˝nych punktów widzenia”, a w ostatnich s∏owach Wst´pu (s. 11) ˝yczy czytelnikom „sukcesu w próbie uwolnienia si´ od etnocentryzmu”. Zach´cajàc do lektury
przy∏àczam si´ do tego ˝yczenia.
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SPRAWOZDANIA I INFORMACJE
Sprawozdanie z przebiegu IX Kongresu
Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce
w Zakopanem w dniach 2-4 paêdziernika 2007 r.
W dniach od 2 do 4 paêdziernika 2007 r. w Zakopanem odby∏ si´, zorganizowany we wspó∏pracy z Wydawcà kwartalnika s´dziów rodzinnych „Rodzina i Prawo”
– Instytutem Badaƒ DNA, IX Kongres Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych
w Polsce. Tematem obrad Kongresu – wyk∏adów i dyskusji panelowych by∏a
– „Konstytucyjna ochrona rodziny i rola sàdów w jej realizacji.”
Gwarancj´ wysokiego poziomu Kongresu stanowi∏a Rada Programowa, w sk∏ad
której weszli m.in. prof. dr hab. Tadeusz Ereciƒski – Prezes Sàdu Najwy˝szego, prof.
nadzw. dr hab. El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska – Instytut Wymiaru SprawiedliwoÊci,
prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski – s´dzia Sàdu Najwy˝szego, prof. dr hab. Wanda Stojanowska – Uniwersytet Kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego, Ewa JunczykZiomecka – podsekretarz stanu, Kancelaria Prezydenta RP, SSO Robert Zegad∏o – sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, redaktor naczelny „Rodziny i Prawa”.
W dniu 2.10.2007 r. uroczystego otwarcia Kongresu dokona∏a Przewodniczàca
Stowarzyszenia S´dziów Rodzinnych w Polsce s´dzia Ewa Waszkiewicz. W imieniu Stowarzyszenia oraz wspó∏organizatora Kongresu – Instytutu Badaƒ DNA powita∏a ona zaproszonych goÊci, wÊród których znaleêli si´ m.in. Andrzej Dorsz – zast´pca Dyrektora Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta RP, s´dzia Roman
K´ska – Wiceprzewodniczàcy Krajowej Rady Sàdownictwa, Ewa Sowiƒska
– Rzecznik Praw Dziecka, dr Irena Kowalska – pe∏nomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw Rodziny, Józef Musio∏ – Przewodniczàcy Stowarzyszenia S´dziów Sàdu Najwy˝szego w stanie spoczynku, Tadeusz Szewio∏a – cz∏onek zarzàdu Stowarzyszenia S´dziów Polskich Iustitia, kurator Andrzej Martuszewicz – Przewodniczàcy Krajowego Stowarzyszenia Kuratorów.
Po uroczystym otwarciu Przewodniczàca Stowarzyszenia s´dzia Ewa Waszkiewicz, przedstawi∏a budzàcà kontrowersje w Êrodowisku s´dziów rodzinnych koncepcj´ reformy prawa cywilnego i rodzinnego zawartà w tzw. „Zielonej Ksi´dze”,
polegajàcà na planach w∏àczenia kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego do przysz∏ego kodeksu cywilnego. Unifikacj´ prawa rodzinnego z cywilnym oceni∏a jak zjawisko niepokojàce, zagra˝ajàce pozycji rodziny w spo∏eczeƒstwie. Zwróci∏a uwag´,
˝e wyodr´bnione regulacje dotyczàce prawa rodzinnego funkcjonujà m.in. w USA
i w Japonii oraz, ˝e w Polsce w okresie mi´dzywojennym przygotowywany by∏ projekt wyodr´bnionego prawa rodzinnego. Zwróci∏a równie˝ uwag´ na ankiet´ dotyczàcà problematyki kodeksowej odr´bnoÊci prawa rodzinnego, przygotowanà
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przez prof. dr hab. El˝biet´ Holewiƒskà – ¸apiƒskà, którà Stowarzyszenie wraz z Instytutem Badaƒ DNA wydawcà kwartalnika „Rodzina i Prawo” rozes∏a∏o do s´dziów
rodzinnych i s´dziów orzekajàcych w sprawach cywilnych na terenie ca∏ego kraju.
W dalszej cz´Êci obrad g∏os zabra∏ Bronis∏aw Czech – S´dzia Sàdu Najwy˝szego (w stanie spoczynku). Odnoszàc si´ bezpoÊrednio do tematu wiodàcego Kongresu, wskaza∏ na orzeczenia Trybuna∏u Konstytucyjnego dotyczàce ochrony
prawnej dziecka, a tak˝e na wynikajàce z Konstytucji RP obowiàzki Paƒstwa w zakresie ochrony rodziny, pomocy rodzinie, dbania o jej dobro, przeciwdzia∏ania zjawiskom patologicznym. Postulowa∏ wzmocnienie podmiotowoÊci rodziny przez
uchwalenie „Kodeksu Rodziny” i wyodr´bnienie w nim aspektu aksjologicznego
odnoszàcego si´ do wartoÊci, stanowiàcych podstaw´ funkcjonowania rodziny.
Justyna Chrzanowska – Zast´pca Pe∏nomocnika MSZ ds. Post´powania
przed Trybuna∏em Praw Cz∏owieka w Strasburgu przedstawi∏a treÊç najnowszych
orzeczeƒ Trybuna∏u w sprawach rodzinnych dotyczàcych ochrony rodziny i ˝ycia
rodzinnego. PodkreÊli∏a du˝à swobod´ Paƒstwa w tworzeniu uregulowaƒ prawnych w tym zakresie oraz fakt, ˝e do naruszeƒ Konwencji Praw Cz∏owieka najcz´Êciej dochodzi wówczas, gdy paƒstwo ingeruje bezprawnie lub bez uzasadnionego celu w ˝ycie rodzinne a ponadto, gdy nie podejmuje pozytywnych dzia∏aƒ
do wykonywania zagwarantowanych praw np. w zakresie kontaktów z dzieckiem,
powrotu dziecka uprowadzonego lub zatrzymanego.
W dalszej cz´Êci obrad Kongresu prof. dr hab. Wanda Stojanowska- z Katedry
Prawa Rodzinnego i Prawa Nieletnich UKSW przedstawi∏a m.in. swój referat – „Rozwód a ochrona rodziny i dziecka – wybrane zagadnienia”1, wskazujàc na potencjalne zagro˝enia dla sàdownictwa rodzinnego. OkreÊli∏a, jako absurdalny pomys∏ likwidacji sàdownictwa rodzinnego, poprzez ∏àczenie wydzia∏ów rodzinnych z wydzia∏ami cywilnymi w mniejszych sàdach rejonowych, zaÊ zamachem na sàdownictwo rodzinne nazwa∏a przekazanie spraw rozwodowych z sàdów rodzinnych do sàdów okr´gowych, z jednoczesnym zaniechaniem utworzenia sieci poradni rodzinnych. Podnios∏a, ˝e prawo rodzinne jest ca∏kowicie wyodr´bnionà w systemie dziedzinà prawa, wymagajàcà od s´dziów orzekajàcych w tego rodzaju sprawach,
szczególnych predyspozycji. Apelowa∏a o wprowadzenie systemu kszta∏cenia s´dziów rodzinnych w zakresie pedagogiki i psychologii. Wskazywa∏a na potrzeb´
nadania prawu rodzinnemu nale˝nej rangi w nauce i doktrynie prawa, m.in. poprzez tworzenie na wydzia∏ach prawa katedr prawa rodzinnego.
Profesor Stojanowska krytyce podda∏a praktyk´ sàdów rozwodowych, które by
przyspieszyç post´powanie, pozostawiajà pe∏nà w∏adz´ rodzicielskà obojgu rodzicom, cz´sto bezpodstawnie, co skutkuje koniecznoÊcià zmiany tego rozstrzygni´cia po uprawomocnieniu si´ wyroku rozwodowego, której z kolei dokonuje sàd rodzinny, niejednokrotnie po d∏ugim i ˝mudnym post´powaniu.
1

Referat ten publikujemy na wst´pie niniejszego Numeru.
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Prof. dr hab. El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska z Instytutu Wymiaru SprawiedliwoÊci przedstawi∏a wyniki ankiet przeprowadzonych wÊród s´dziów rodzinnych i s´dziów orzekajàcych w sprawach cywilnych na temat kodeksowej odr´bnoÊci prawa rodzinnego. Dzia∏ania Stowarzyszenia S´dziów Rodzinnych i Instytutu Badaƒ
DNA, których celem by∏o okreÊlenie stosunku s´dziów do planowanej nowelizacji,
spotka∏y si´ z du˝ym zainteresowaniem Êrodowiska s´dziowskiego, o czym Êwiadczy fakt otrzymania tysiàca ankiet. Wyniki badaƒ wskazujà, ˝e ogó∏em, wÊród s´dziów rodzinnych i cywilistów za w∏àczeniem prawa rodzinnego do kodeksu cywilnego by∏o 18% ankietowanych, przeciwko 82%, w tym wÊród s´dziów rodzinnych
za w∏àczeniem by∏o 9%, przeciwnych 91% a wÊród s´dziów cywilistów za w∏àczeniem by∏o 25%, 59% zaÊ by∏o przeciwnych, 8% nie mia∏o zdania, 7% uzna∏o za równorz´dne argumenty za i przeciw.
Wyniki ankiety pokazujà, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç s´dziów rodzinnych
i wi´kszoÊç s´dziów cywilistów prezentuje poglàd o potrzebie zachowania odr´bnoÊci prawa rodzinnego. Druga cz´Êç omawianej ankiety dotyczy∏a usytuowania
sàdów rodzinnych w sàdach powszechnych. Zdecydowanie zadowolonych
z obecnego usytuowania by∏o 43% ankietowanych, 42% by∏o raczej zadowolonych, 6% by∏o niezadowolonych. Za wyodr´bnieniem sàdów rodzinnych
na wszystkich pionach sàdownictwa by∏o 70% ankietowanych, przeciw po∏àczeniu
wydzia∏ów w ma∏ych sàdach by∏o 96% ankietowanych. Zadowolenie z systemu
awansowania s´dziów rodzinnych wyrazi∏o 43% ankietowanych. W ocenie prof. dr
hab. El˝biety Holewiƒskiej – ¸apiƒskiej prawo rodzinne jest wyemancypowanà
dziedzinà prawa cywilnego i tworzy je nie tylko kodeks rodzinny i opiekuƒczy, lecz
tak˝e m. in. prawo osobowe, czy prawo nieletnich.
W dalszej cz´Êci pierwszego dnia Kongresu odby∏ si´ Nadzwyczajny Walny
Zjazd Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce, który uchwali∏ m.in.
zmiany w statucie Stowarzyszenia.
Drugi dzieƒ obrad Kongresu – 3.10.2007 r. rozpocz´∏a dyskusja panelowa
na temat konstytucyjnej ochrony rodziny i dziecka. Wprowadzenia do dyskusji dokona∏a Przewodniczàca Stowarzyszenia Ewa Waszkiewicz. W dyskusji g∏os zabra∏
m.in. s´dzia SO Robert Zegad∏o – Sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Wyrazi∏ on poglàd, ˝e w sprawach o rozwód celowe jest przywrócenie posiedzenia pojednawczego i pozostawienie fakultatywnej mediacji. Poinformowa∏, ˝e
w zakresie zamiaru w∏àczenia kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego do kodeksu
cywilnego wÊród cz∏onków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przewa˝a koncepcja po∏àczenia tych kodeksów, co jednak nie ma nic wspólnego z pomys∏ami
likwidacji sàdownictwa rodzinnego. Deklarowa∏, ˝e Komisja jest pe∏na uznania dla
idei wyodr´bnionego sàdownictwa rodzinnego. Zaprezentowa∏ równie˝ poglàd,
˝e sprawy o ubezw∏asnowolnienie powinny byç rozpoznawane w sàdach rodzinnych. Zasygnalizowa∏, ˝e rozwa˝any jest projekt odstàpienia od ubezw∏asnowolnienia cz´Êciowego.
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W dyskusji g∏os zabra∏a tak˝e Rzecznik Praw Dziecka Ewa Sowiƒska, popierajàc ide´ wyodr´bnienia prawa i sàdownictwa rodzinnego w systemie prawa.
Honorowy Cz∏onek Stowarzyszenia Józef Musio∏ – Przewodniczàcy Stowarzyszenia S´dziów Sàdu Najwy˝szego w Stanie Spoczynku równie˝ podkreÊla∏ szczególne znaczenie utrzymania odr´bnego sàdownictwa rodzinnego. Za po˝àdane
uzna∏ tworzenie II instancji sàdownictwa rodzinnego.
S´dzia Hanna Bzdak w swoim wystàpieniu podkreÊli∏a rol´ Stowarzyszenia
w 20 letniej walce o presti˝ s´dziego rodzinnego. W zakresie w∏àczania kodeksu
rodzinnego i opiekuƒczego do kodeksu cywilnego przedstawi∏a szereg istotnych
argumentów przeciw.
Na krótko obrady Kongresu zosta∏y przerwane przez protestujàcych cz∏onków
Stowarzyszenia Praw Ojca. Przedstawiciele protestujàcych ostatecznie zostali
zaproszeni na sal´ obrad, gdzie uzyskali mo˝liwoÊç przedstawienia swoich postulatów. Przewodniczàca Stowarzyszenia s´dzia Ewa Waszkiewicz przedstawi∏a
goÊciom cele i zadania Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych i tematyk´
Kongresu, zapewni∏a, ˝e Stowarzyszenie nie sprzeciwia si´ wi´kszoÊci postulatów ojców i zadeklarowa∏a, ˝e znajdà one stosowne miejsce w uchwale koƒcowej Kongresu.
W dalszej cz´Êci obrad Kongresu odby∏ si´ panel dyskusyjny prowadzony przez
s´dziego El˝biet´ Schubert zatytu∏owany: „Przymusowe leczenie – unormowania
prawne i praktyka sàdów rodzinnych”.
Moderatorem dyskusji w zakresie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego by∏a s´dzia Eleonora Por´biak -Tymecka. Przedstawi∏a ona najwa˝niejsze za∏o˝enia
i unormowania prawne ustawy. Wskaza∏a m. in., ˝e dzia∏ania s´dziego na gruncie
ustawy, powinny mieç dla pacjenta równie˝ swego rodzaju efekt terapeutyczny, polegajàcy na zapewnieniu mu poczucia bezpieczeƒstwa. Zaprezentowa∏a ponadto
dyskusyjnà koncepcj´ o koniecznoÊci wydawania zarzàdzeƒ tymczasowych przez
s´dziego wizytujàcego, o pozostawieniu pacjenta w szpitalu na okres do zakoƒczenia post´powania, uzasadniajàc to potrzebà zapewnienia podstawy prawnej
pobytu pacjenta „pozbawionego wolnoÊci”.
S´dzia Teresa Bronowska przedstawi∏a za∏o˝enia i najwa˝niejsze unormowania
ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi. Zwróci∏a
uwag´ na zasad´ dobrowolnoÊci leczenia, przypomnia∏a przes∏anki zastosowania
obowiàzku leczenia odwykowego oraz wymogi dotyczàce treÊci opinii bieg∏ych
i zasady dzia∏ania kuratora sàdowego przy sprawowaniu nadzoru nad realizacjà
obowiàzku leczenia odwykowego. Sygnalizowa∏a, jako ogólnopolski, problem wyd∏u˝ajàcych si´ ciàgle terminów przyj´cia przez oÊrodki terapii uzale˝nieƒ osób
uzale˝nionych, wobec których orzeczono o skierowaniu na przymusowà terapi´
w stacjonarnej placówce leczniczej. Przedstawi∏a dorobek orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego i Trybuna∏u Konstytucyjnego na gruncie ustawy o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi.
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G∏os w dyskusji zabra∏a goszczàca na Kongresie dr Beata Jakuszewska – Ordynator Oddzia∏u Leczenia Uzale˝nieƒ Szpitala Miejskiego w Krakowie, wskazujàc
m. in., ˝e Êredni czas oczekiwania na uzyskanie miejsca w Oddziale wynosi 300
dni. Przypomnia∏a, ˝e leczenie odwykowe wed∏ug aktualnych standardów, oparte
jest g∏ównie na psychoterapii, a leczenie farmakologiczne stosuje si´ rzadko, g∏ównie dla wyeliminowania g∏odu alkoholowego.
S´dzia El˝bieta Schubert postulowa∏a szersze wprowadzenie praktyki ustanawiania adwokata z urz´du dla uczestników post´powania w sprawach z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, zw∏aszcza w przypadkach mocno zaburzonej ÊwiadomoÊci pacjenta. Wskaza∏a na orzeczenia Sàdu Najwy˝szego w tym
zakresie.
S´dzia Hanna Bzdak zawraca∏a uwag´ na aspekt osobistego kontaktu s´dziego z pacjentem przymusowo przyj´tym do szpitala psychiatrycznego, koniecznoÊç
dok∏adnego wys∏uchania go i zapoznania si´ z dokumentacjà lekarskà. Postulowa∏a organizowanie szkoleƒ dla s´dziów rodzinnych z zakresu psychiatrii.
S´dzia Ewa Roszak mówi∏a o problemach orzeczniczych w sprawach o zgod´
sàdu opiekuƒczego na eksperyment medyczny. W tym zakresie s´dzia Hanna Bzdak zwróci∏a uwag´ na koniecznoÊç ˝àdania szczegó∏owego udokumentowania wniosku przez wnioskodawc´ z podaniem czy nie ma innej alternatywnej
metody leczniczej.
S´dzia Barbara Krysa podda∏a w wàtpliwoÊç zasadnoÊç pobierania op∏at sàdowych od wniosków w sprawach o zastosowanie obowiàzku leczenia odwykowego.
W polemice s´dzia Danuta Wolska opowiedzia∏a si´ za zasadnoÊcià pobierania
op∏at sàdowych, gdy˝ w ustawie o kosztach sàdowych w sprawach cywilnych
z 2005 r. w przeciwieƒstwie do ustawy z 1967 roku gmina nie korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sàdowych.
Na zakoƒczenie drugiego dnia obrad s´dzia Hanna Buchert wystàpi∏a, istotnym
dla zebranych z oczywistych wzgl´dów, pytaniem do przedstawiciela Prezydenta
RP, czy planowana jest regulacja wynagrodzeƒ s´dziowskich. W odpowiedzi Pan
Andrzej Dorsz wyjaÊni∏, ˝e po uchwale KRS w tej sprawie rozpocz´to procedur´
konsultacyjnà zmierzajàcà do ustalenia mo˝liwoÊci uzyskania kontrasygnaty Prezesa Rady Ministrów do rozporzàdzenia Prezydenta RP w tym przedmiocie.
Przygotowany przez Instytut Badaƒ DNA trzeci dzieƒ obrad Kongresu
– 4.10.2007 r. rozpoczà∏ wyk∏ad s´dziego Leszka Kuziaka z Departamentu Wspó∏pracy Mi´dzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa SprawiedliwoÊci na temat „Post´powania w sprawach prowadzonych w trybie Konwencji haskiej dotyczàcych cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granic´ – przed sàdami w Polsce”. Przedstawi∏ on histori´ prac nad Konwencjà, okolicznoÊci przystàpienia
do niej Polski i obecny zasi´g Konwencji. Dalej wskaza∏ na przedmiot ochrony i cele Konwencji oraz na zwiàzek z Konwencjà, jako jej uzupe∏nienie – Rozporzàdzenia
Komisji Europejskiej WE zwanego „Bruksela II Bis”. Zwróci∏ uwag´ na zasady usta-

164

Rodzina i Prawo Nr 7-8 2008

Sprawozdanie z przebiegu IX Kongresu...

lania w post´powaniu i interpretacj´ istotnego zagadnienia wst´pnego, jakim jest
poj´cie miejsca zwyk∏ego pobytu dziecka, które decyduje o jurysdykcji sàdu,
przedstawiajàc te˝ aspekty techniczne post´powania, rol´ i zadania organów centralnych przewidzianych w Konwencji. Odniós∏ si´ ponadto do problemów wià˝àcych si´ z rozpoznawaniem spraw i wykonaniem orzeczeƒ w sprawach nieletnich
w wypadku przeniesienia si´ nieletniego za granic´.
S´dzia SO Robert Zegad∏o zaprezentowa∏ zebranym wybrane zagadnienia pochodzenia dziecka – w Êwietle obowiàzujàcego unormowania Kodeksu Rodzinnego i Opiekuƒczego oraz projektu nowelizacji Kodeksu. W prezentacji majàcej form´ wyk∏adu przedstawi∏ w ogólnym zarysie projekt nowych uregulowaƒ prawnych
w tej materii, a w szczególnoÊci w zakresie ustalenia i zaprzeczenia macierzyƒstwa
w aspekcie nowych technicznych mo˝liwoÊci macierzyƒstwa zast´pczego. Projektowane zmiany dotyczà tak˝e przepisów dotyczàcych uznania i zaprzeczenia ojcostwa, a ponadto przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego w zakresie stosunków majàtkowych ma∏˝eƒskich, dopuszczajàcych mo˝liwoÊç wystàpienia przez
wierzyciela z powództwem o ustanowienie rozdzielnoÊci majàtkowej mi´dzy ma∏˝onkami oraz zmian w zakresie orzekania o w∏adzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym, przyznania z mocy prawa w∏adzy rodzicielskiej ojcu w wyroku ustalajàcym
ojcostwo z mo˝liwoÊcià orzekania o jej pozbawieniu, ograniczeniu lub zawieszeniu,
wprowadzenia obowiàzku wys∏uchania przez sàd ma∏oletniego dziecka, nawet
w sprawie o rozwód, zasad dochodzenia zaleg∏ych alimentów oraz w zakresie wynagrodzenia opiekuna prawnego.
W dyskusji po wyk∏adzie s´dzia Eleonora Por´biak-Tymecka podda∏a wàtpliwoÊç
celowoÊç zamieszczania w art. 2161 k.p.c. przepisu o obowiàzku sàdu wys∏uchania
dziecka w sprawach jego dotyczàcych, jej zdaniem przepis ten powinien znaleêç si´
w cz´Êci nieprocesowej k.p.c. W odpowiedzi s´dzia Robert Zegad∏o wskaza∏, ˝e
przepis nie dotyczy tylko udzia∏u dziecka w sprawach przed sàdem rodzinnym, lecz
wszystkich spraw jego dotyczàcych. S´dzia Hanna Bzdak podnios∏a z kolei wàtpliwoÊç czy dopuszczenie wierzyciela do mo˝liwoÊci wytoczenia powództwa o ustanowienie rozdzielnoÊci majàtkowej mi´dzy ma∏˝onkami nie koliduje z zasadà ochrony rodziny. S´dzia Bronis∏aw Czech podkreÊli∏ natomiast trudnoÊci, jakie obecnie
wyst´pujà w pozyskaniu kandydatów na opiekunów prawnych dla osób ubezw∏asnowolnionych ca∏kowicie i postulowa∏ wprowadzenie regulacji zobowiàzujàcych
samorzàdy terytorialne do obligatoryjnego wskazywania kandydatów.
S´dzia Stanis∏aw Furman podniós∏ istotny w praktyce s´dziego rodzinnego problem – potrzeb´ uregulowania post´powania wykonawczego w sprawach rodzinnych w kodeksie post´powania cywilnego, a tym samym nadania regulacjom
w tym zakresie rangi ustawowej.
Nast´pnie g∏os zabra∏ kurator Andrzej Martuszewicz – poinformowa∏ on o tworzeniu Studium Podyplomowego Kszta∏cenia Kuratorów oraz o przygotowanym
podr´czniku p.t. „Zarys metodyki pracy kuratora sàdowego”. Stowarzyszenie Kura-
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torów przygotowuje projekt przepisów o post´powaniu wykonawczym w sprawach
rodzinnych do zamieszczenia w kodeksie post´powania cywilnego lub w ustawie
o kuratorach.
W dalszej cz´Êci Kongresu Przewodniczàca, w zwiàzku z wyk∏adem bieg∏ych
sàdowych z Instytutu Badaƒ DNA przedstawi∏a informacj´ na temat wizytacji w Instytucie.
Bieg∏e – dr Joanna Nowacka i Halina Dàbrowska – Dyrektor Biura Ekspertyz
Instytutu zaprezentowa∏y wyk∏ad – „Badania DNA w sprawach sàdowego ustalenia ojcostwa w przypadku braku materia∏u biologicznego od matki lub domniemanego ojca”.
Poda∏y m.in. w jakiej iloÊci i jaki rodzaj materia∏u genetycznego mo˝e byç przedmiotem istotnych dla post´powania sàdowego badaƒ DNA, jak równie˝ szczegó∏owo przedstawi∏y nietypowe przypadki spraw dotyczàcych spornego ojcostwa
w których brak jest mo˝liwoÊci pobrania materia∏u badawczego we wzajemnej
obecnoÊci stron post´powania np. jedno z rodziców nie ˝yje, jedno z rodziców ˝yje
poza granicami kraju, bàdê nieznane jest miejsce pobytu matki. Bieg∏e omówi∏y
tak˝e zastosowanie badaƒ polimorfizmu DNA w obr´bie chromosomu Y.
Po wyk∏adzie dyskusja skupi∏a si´ na problemie zasad post´powania w przypadku stawiania przez strony przeszkód przy pobieraniu materia∏u genetycznego
do badaƒ. Prof. dr hab. Wanda Stojanowska wskaza∏a na potrzeb´ kierowania si´
w tym zakresie naczelnà zasadà, jakà jest dobro dziecka. Postulowa∏a zmiany legislacyjne, aby badania DNA z uwagi na stopieƒ prawdopodobieƒstwa w ustaleniu,
bàdê zaprzeczeniu ojcostwa, by∏y jedynym dopuszczalnym dowodem biologicznym w sprawach spornego ojcostwa, a tak˝e wprowadzenie uregulowaƒ prawnych
co do trybu przeprowadzania dowodu z tych badaƒ.
S´dzia Ma∏gorzata Micha∏owska-Dec, w zast´pstwie nieobecnej s´dzi Beaty
Zientek poprowadzi∏a na zakoƒczenie merytorycznej cz´Êci Kongresu dyskusj´,
którà w programie opatrzono tytu∏em „TrudnoÊci w praktyce orzeczniczej, problematyka orzecznicza spotykana w okr´gach poszczególnych sàdów i propozycje jej
ujednolicenia”.
W dyskusji tej próbowano ustaliç jednolità i w∏aÊciwà praktyk´ m.in. w nast´pujàcych kwestiach:
– który sàd – rejonowy czy okr´gowy, jest w∏aÊciwy do wykonania odezwy sàdu
okr´gowego w sprawie o rozwód?
– czy istnieje potrzeba ustanawiania kuratora dla reprezentowania pozwanego
pozbawionego wolnoÊci w sprawie o alimenty?;
– czy sàd ma mo˝liwoÊç orzekania o przyznaniu lokalu socjalnego w razie orzeczenia eksmisji w sprawie o rozwód?;
– czy istnieje podstawa do orzekania o ustanowieniu rodziny zast´pczej w sprawie o rozwód?.
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Na zakoƒczenie obrad s´dzia Przemys∏aw Janicki w imieniu Komisji Uchwa∏
i Wniosków odczyta∏ projekt uchwa∏y IX Kongresu Stowarzyszenia S´dziów Rodzinnych w Polsce.
W g∏osowaniu jawnym uchwa∏a z IX Kongresu zosta∏a przyj´ta wi´kszoÊcià g∏osów przy 1 osobie wstrzymujàcej si´ od g∏osu, w nast´pujàcym brzmieniu:

UCHWA¸A
STOWARZYSZENIA S¢DZIÓW SÑDÓW RODZINNYCH W POLSCE
ZAKOPANE, dnia 4 paêdziernika 2007 r.
S´dziowie zgromadzeni na IX Kongresie Stowarzyszenia S´dziów Sàdów
Rodzinnych w Polsce, w dniach od 2 do 4 paêdziernika 2007 r. w Zakopanem,
wyra˝ajà podzi´kowanie Ministerstwu SprawiedliwoÊci za zrealizowanie naszych postulatów zg∏aszanych od 1999 r. w sprawie ustawowego uregulowania
awansu poziomego dla s´dziów. Liczymy tak˝e na wsparcie w sprawie realizacji postulatu wprowadzenia podyplomowych studiów dwuletnich dla s´dziów
rodzinnych w zakresie uwzgl´dniajàcym problematyk´ psychologicznà i pedagogicznà.
Ponadto, uczestnicy Kongresu uchwalajà – co nast´puje:
1. poprzeç uchwa∏´ Krajowej Rady Sàdownictwa w sprawie wystàpienia do Prezydenta RP o zmian´ rozporzàdzenia o wynagrodzeniach dla s´dziów sàdów powszechnych;
2. wyraziç sprzeciw wobec projektów w∏àczenia wydzia∏ów rodzinnych i nieletnich
do wydzia∏ów cywilnych;
3. wyraziç sprzeciw wobec projektów w∏àczenia do kodeksu cywilnego przepisów
kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego;
4. zg∏osiç propozycj´ ustawowego uregulowania post´powania wykonawczego
w zakresie spraw opiekuƒczych i nieletnich w miejsce dotychczasowych przepisów „Regulaminu wewn´trznego urz´dowania sàdów powszechnych”;
5. wystàpiç ponownie o wprowadzenie jednolitego sàdownictwa rodzinnego we
wszystkich instancjach w sàdach powszechnych;
6. podjàç dzia∏ania wspierajàce powo∏anie specjalistycznych zak∏adów wychowawczo-leczniczych dla nieletnich zagro˝onych ró˝nego typu uzale˝nieniami
i uzale˝nionych oraz dla nieletnich z zaburzeniami osobowoÊci;
7. poprzeç starania Stowarzyszenia Praw Ojców majàce na celu zwi´kszenie
udzia∏u ojca w procesie wychowania dziecka oraz popraw´ wykonalnoÊci orzeczeƒ regulujàcych kontakty rodzica z dzieckiem;
8. poprzeç starania Êrodowiska akademickiego zmierzajàce do utworzenia katedr
prawa rodzinnego i nieletnich;
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9. podjàç starania zmierzajàce do przyznania Krajowej Radzie Sàdownictwa prawa inicjatywy ustawodawczej;
10. zobowiàzaç Zarzàd Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce
do wykonania w ca∏oÊci postanowieƒ powy˝szej uchwa∏y.
Przewodniczàca Stowarzyszenia S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce Ewa
Waszkiewicz oznajmi∏a, ˝e tekst uchwa∏y Kongresu zostanie przes∏any w∏adzom
administracyjnym resortu sprawiedliwoÊci oraz Komisjom Sejmu i Senatu jak
równie˝ zamieszczony w kwartalniku „Rodzina i Prawo” co niniejszym zosta∏o
uczynione.
Zamykajàc obrady Przewodniczàca wyrazi∏a szczególne podzi´kowanie dyrektorowi Instytutu Badaƒ DNA – Januszowi Stawiarskiemu za wk∏ad w przygotowanie
i organizacj´ IX Kongresu, najliczniejszego z dotychczasowych (udzia∏ wzi´∏o 170
osób, niemal 20% s´dziów rodzinnych w Polsce) i nadziej´ na dalszà owocnà
wspó∏prac´ z Instytutem.
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Deklaracja Wroc∏awska dotyczàca
dwunarodowoÊciowych mediacji rodzinnych
Po raz pierwszy polscy i niemieccy mediatorzy spotkali si´ w maju 2007 r. w Berlinie. Drugie seminarium mia∏o miejsce w paêdzierniku tego roku we Wroc∏awiu. Jego uczestnicy, zach´ceni owocnà wspó∏pracà, postanowili jà kontynuowaç i pog∏´biaç. Obok wzajemnego poznania si´ i wymiany doÊwiadczeƒ, tematem obu spotkaƒ by∏o opracowanie, w ramach procedury mediacyjnej, zasad rozwiàzywania
dwunarodowoÊciowych konfliktów, których ofiarà jest dziecko. Szczególnà uwag´
poÊwi´cono tak˝e zgodnoÊci tych zasad ze zobowiàzaniami i traktatami mi´dzynarodowymi, w szczególnoÊci Konwencjà Haskà i Rozporzàdzeniem Rady Europejskiej Bruksela IIa. W wyniku dyskusji oraz na podstawie doÊwiadczeƒ niemieckiej
strony, uzyskanych przy podobnej wspó∏pracy z Francjà i Stanami Zjednoczonymi,
my, uczestnicy seminarium, przedstawiamy niniejsze zalecenia:
1. Mediacja powinna byç prowadzona jako komediacja dwunarodowoÊciowa,
przy udziale dwóch mediatorów.
2. Mediatorzy powinni pochodziç z krajów pochodzenia stron mediacji. W polsko-niemieckich mediacjach rodzinnych, w tym uprowadzeniach dzieci za granic´,
mediatorzy powinni pochodziç z Polski i Niemiec, co gwarantuje znajomoÊç kultury i tradycji obojga rodziców.
3. W celu reprezentacji obu p∏ci, zespó∏ mediacyjny powinna stanowiç kobieta
i m´˝czyzna.
4. Zespó∏ mediacyjny powinien si´ sk∏adaç z prawnika oraz psychologa lub pedagoga. Dynamika konfliktu wymaga bowiem umiej´tnoÊci komunikacyjnych i wiedzy psychologicznej mediatora oraz wiedzy prawniczej z zakresu prawa rodzinnego oraz post´powania w przypadku rodzicielskiego uprowadzenia dziecka.
5. Uprowadzenie dziecka wymaga od obojga mediatorów gotowoÊci przeprowadzenia mediacji w ciàgu jednego lub dwóch tygodni od otrzymania
zlecenia.
Opisany powy˝ej sposób prowadzenia post´powania mediacyjnego pomo˝e
stronom uregulowaç sporne sprawy rodzinne, zwiàzane z wykonywaniem w∏adzy rodzicielskiej, rodzicielskim uprowadzeniem dziecka, kontaktami z dzieckiem oraz
kwestie majàtkowe. Mo˝e si´ jednak wiàzaç z du˝ym nak∏adem pracy mediatorów
i kosztami.
DwunarodowoÊciowe post´powanie mediacyjne jest uzupe∏nieniem instrumentów w zakresie prawa mi´dzynarodowego. Pomaga efektywnie rozwiàzywaç konflikty i spory, których ofiarà jest dziecko, uwzgl´dniajàc potrzeby i interesy dzieci i rodziców.
Wroc∏aw, dnia 8 paêdziernika 2007 roku.
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Manuela Pli˝ga-Jonarska

Polsko-Niemiecka Konferencja
nt. przepisów prawnych dotyczàcych dzieci
W dniach 14-19.01.2008 w Akademii S´dziowskiej w Wustrau ko∏o Berlina odby∏a si´ „Polsko-Niemiecka Konferencja nt. przepisów prawa opiekuƒczego”, zorganizowana dla polskich i niemieckich s´dziów rodzinnych. Celem konferencji by∏o zapoznanie si´ z ró˝nicami i podobieƒstwami w porzàdkach prawnych i sposobach funkcjonowania wymiaru sprawiedliwoÊci w obu krajach, w tym systemach
rozwiàzywania konfliktów rodzinnych z udzia∏em dzieci oraz ideà dwunarodowoÊciowej mediacji rodzinnej.
Uczestnikami i referentami konferencji byli, oprócz s´dziów rodzinnych z Polski
i Niemiec, tak˝e przedstawiciele Federalnego Ministerstwa SprawiedliwoÊci, przedstawicielka niemieckiego dzia∏u Mi´dzynarodowej S∏u˝by Spo∏ecznej w Berlinie,
przedstawicielka polskiego Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych oraz przedstawiciel niemieckiego stowarzyszenia mediatorów rodzinnych „Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation” (BAFM).
Du˝e zainteresowanie u s´dziów wzbudzi∏a idea dwunarodowoÊciowych mediacji rodzinnych, która zaj´∏a istotne miejsce w programie konferencji. Podstawy
prawne mediacji ze strony polskiej omówi∏ pan s´dzia Marek Szymanowski z ¸om˝y, a ze strony niemieckiej pan s´dzia Eberhard Carl z Berlina. Nast´pnie s´dziowie zapoznali si´ z mediacjà dwunarodowoÊciowà w praktyce, czemu s∏u˝y∏a
prezentacja idei i zasad mediacji, a nast´pnie scenka odegrana przez par´ polsko-niemieckich mediatorów rodzinnych (Manuela Pli˝ga-Jonarska oraz Christoph
Strecker) oraz s´dziów, którzy wcielili si´ odpowiednio w role polskiej matki i niemieckiego ojca.
Wynikiem du˝ego zainteresowania s´dziów ideà mediacji by∏o zawarcie
w uchwalonej na zakoƒczenie konferencji „Deklaracji z Wustrau” gotowoÊci
do wspierania idei dwunarodowoÊciowej mediacji rodzinnej bazujàcej na modelu
opisanym w „Deklaracji Wroc∏awskiej” z 8.10.2007.
Deklaracja z Wustrau stanowi wa˝ny sygna∏ dla mediatorów rodzinnych, ˝e Êrodowisko s´dziów rodzinnych zauwa˝a korzyÊci i efektywnoÊç tej formy pomocy rodzinom i dzieciom dotkni´tym konfliktami mi´dzynarodowymi, a tak˝e jest otwarte
na wspó∏prac´ w tym zakresie.
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Deklaracja z Wustrau
W dniach od 14 do 19 stycznia 2008 roku w Akademii S´dziowskiej w Wustrau
w Niemczech odby∏a si´ „Polsko-Niemiecka Konferencja n. t. przepisów prawnych
dotyczàcych dzieci”, w której udzia∏ wzieli polscy i niemieccy s´dziowie rodzinni.
Przedmiotem konferencji by∏y ró˝nice i podobieƒstwa w systemach prawnych obu
krajów, jak równie˝ wspólne przepisy prawa europejskiego. Omawiane by∏y tak˝e
problemy wspó∏pracy transgranicznej. Przedstawione mi´dzy innymi przez polskich
i niemieckich s´dziów rodzinnych referaty wyraênie ukaza∏y ró˝norodnoÊç problematyki i doprowadzi∏y do intensywnej wymiany doÊwiadczeƒ.
Zosta∏a zauwa˝ona potrzeba kontynuacji i rozwijania bezpoÊreniej komunikacji,
nie tylko w ramach Europejskiej Sieci S´dziów, ale tak˝e pomi´dzy s´dziami rodzinnymi obu krajów i innymi instytucjami, które dbajà o dobro dziecka. Sta∏o si´ to
szczególnie wa˝ne po wstàpieniu Polski do strefy Schengen. W interesie wymiaru
sprawiedliwoÊci obu krajów, jak równie˝ pozytywnej i konstruktywnej wspó∏pracy
s´dziów rodzinnych, niezb´dne sà regularne i intensywne kontakty.
Aby osiàgnàç ten cel, polscy i niemieccy s´dziowie widzà potrzeb´ systematycznych spotkaƒ, odbywajàcych si´ przynajmniej raz w roku. Mia∏yby one s∏u˝yç zintensyfikowaniu dzia∏aƒ, jak równie˝ zrozumieniu i rozwiàzywaniu wspólnych problemów
w osiàgni´ciu nadrz´dnego celu, jakim jest ochrona dobra dziecka i rodziny zagwarantowana przez konstytucje obu krajów.
Uczestnicy konferencji zauwa˝ajà potrzeb´ wspierania alternatywnych sposobów rozwiàzywania sporów rodzinnych spowodowanych wzrastajàcà iloÊcià transgranicznych konfliktów dotyczàcych opieki nad dzieçmi. S´dziowie rodzinni obu
krajów wyra˝ajà zatem swoje poparcie dla przyj´tej w dniu 8.10.2007 roku Deklaracji Wroc∏awskiej dotyczàcej dwunarodowoÊciowych mediacji rodzinnych w sprawach dzieci.
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Informacja dla Autorów
Redakcja prosi o nadsy∏anie artyku∏ów i innych materia∏ów przeznaczonych do
publikacji zarówno w formie wydruku z dyskietkà lub w formie elektronicznej w edytorze Word 6.0, dla nast´pujàcych ustawieƒ: strona niestandardowa (szerokoÊç
17 cm, wysokoÊç 24 cm), marginesy: górny 2 cm, boczne (lewy i prawy) 2,5 cm
i dolny 1,5 cm, czcionka Times New Roman w rozmiarze 11 (dla przypisów dolnych 9)
oraz pojedynczy odst´p mi´dzy wierszami.
Na pierwszej stronie nale˝y zamieÊciç imi´ i nazwisko autora (autorów) oraz tytu∏ pracy. Na koƒcu pracy nale˝y podaç: adres (y) autora (ów), nr telefonu, faksu,
adres e-mail, a tak˝e informacje o statusie profesjonalnym autora (ów), z wyszczególnieniem posiadanych tytu∏ów naukowych, nazwy instytucji zatrudniajàcej
oraz zajmowanego stanowiska.
Materia∏y wraz z dyskietkà nale˝y przesy∏aç na adres: Redakcja kwartalnika
Rodzina i Prawo, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa lub pocztà elektronicznà na
adres e-mail: redakcja@ibdna.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w nades∏anych materia∏ach
zmiany tytu∏ów, skrótów, poprawek stylistyczno-j´zykowych oraz innych przeróbek
technicznych. Redakcja przyjmuje tylko prace oryginalne. Niezamówione materia∏y zwracane sà wy∏àcznie na ˝yczenie Autora.
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