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Prof. dr Zbigniew Radwaƒski

Miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa1

I. Wst´pnie zauwa˝yç nale˝y, ˝e gdy mówi si´ o „prawie rodzinnym” to niewàt-
pliwie chodzi o jakiÊ wyodr´bniony zespó∏ norm prawnych odnoszàcych si´
do swoistej grupy spo∏ecznej powiàzanej ma∏˝eƒstwem, pokrewieƒstwem lub rela-
cjami podobnymi albo pochodnymi. Wynika stàd, ˝e nie powinno si´ obdarzaç
mianem „prawa rodzinnego” norm regulujàcych tylko poszczególne wi´zi rodzinne
nieuk∏adajàce si´ w pewnà ca∏oÊç opartà na prawnym uznaniu grupy rodzinnej.

Dlatego nieÊcis∏e by∏oby twierdzenie o istnieniu prawa rodzinnego w okresie
feudalnym. Ówczesne normy regulujàce problematyk´ dzisiaj zaliczanà do prawa
rodzinnego nie stanowi∏y bowiem jakiejÊ wyró˝nionej ca∏oÊci. Nie tylko bowiem
rozproszone by∏y mi´dzy prawem wyznaniowym i Êwieckim, ale ponadto odnosi∏y
si´ do innych grup spo∏ecznych: do rodu powiàzanego w´z∏ami krwi lub do wspól-
noty domowej (Haus) obejmujàcej tak˝e osoby spoza rodziny2. Nietrudno zauwa-
˝yç, ˝e koncepcja ta zorientowana by∏a na panujàcy wówczas system gospodarki
oparty na wspó∏pracy „wspólnoty domowej”.

Z kolei rewolucyjne prawo francuskie, a w Êlad za nim kodeks Napoleona
z 1804 r. objà∏ swoim zakresem ca∏oÊç stosunków prawno-rodzinnych. Zarazem
ideologia prawa natury wywar∏a istotny wp∏yw na systematyk´ k.N. i usytuowanie
w nim przepisów dotyczàcych stosunków rodzinnych. Autorom chodzi∏o o uregu-
lowanie w nim jedynie stosunków cywilnoprawnych mi´dzy indywidualnymi oby-
watelami, a nie ich grupami lub zwiàzkami. W tym indywidualistycznym za∏o˝eniu
kodeksu przejawia∏a si´ ogólna filozofia dominujàcego we Francji kierunku prawa
natury, który odnosi∏ si´ wrogo do wszelkich poÊrednich organizacji spo∏ecznych,
ograniczajàcych wolnoÊç jednostki. W organizacjach takich upatrywano bowiem
reminiscencje zwalczanego ustroju feudalnego. Umowa spo∏eczna tworzàca
organizacj´ paƒstwowà ∏àczy∏a – w myÊl panujàcej doktryny – bezpoÊrednio oby-
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1 Artyku∏ zosta∏ opublikowany w Paƒstwie i Prawie, Nr 1 z 2008 r., s. 3-9, ponadto zosta∏ zamieszczony
w Ksi´dze pamiàtkowej profesora Tadeusza Smyczyƒskiego, Toruƒ 2008, s. 181-193.

2 Por. szerzej H. Hattenhauer, Die Privatisierung der Ehe, Wuppertal 1986, s. 13 i n. W szczególnoÊci w Lan-
drechcie Pruskim z 1794 r. nie zosta∏o sformu∏owane poj´cie rodziny, ani nie wyodr´bniono przepisów
dotyczàcych stosunków rodzinnych w jednà jakàÊ ca∏oÊç. W ogóle termin „rodzina” upowszechni∏ si´
w j´zyku niemieckim stosunkowo póêno, bo dopiero w XVIII wieku. Dla okreÊlenia tej wspólnoty, jakà two-
rzy∏a ówczesna rodzina patriarchalna pos∏ugiwano si´ terminem „dom” (Haus). Nazwy tej u˝ywa∏ tak˝e
Landrecht Pruski, stanowiàc, ˝e zwiàzki mi´dzy ma∏˝onkami oraz rodzicami i dzieçmi tworzà w∏aÊciwà
spo∏ecznoÊç domowà, do której zalicza∏ wszak˝e równie˝ i s∏u˝b´ (cz. I, tyt. I § 3 i § 4).
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watela z paƒstwem, a nie poprzez cia∏a poÊrednie3. Z tych przes∏anek wychodzàc
twórcy k.N. nie mogli nadaç rodzinie kszta∏tu jakiejÊ samodzielnej instytucji, po-
niewa˝ w∏aÊnie ona (lub ród) by∏a jednà z klasycznych postaci „cia∏ poÊrednich”4.
Natomiast to, co zwyk∏o si´ dzisiaj okreÊlaç mianem stosunków rodzinnych, uj´to
jako indywidualne prawa jednych osób wzgl´dem innych5. Do tej koncepcji dosto-
sowana zosta∏a systematyka przepisów dotyczàcych rodziny. Kodyfikatorzy w za-
sadzie oparli si´ na tradycyjnym, z czasów rzymskich pochodzàcym trójpodziale
(personae, res, actiones). Przepisy dotyczàce ma∏˝eƒstwa, rozwodu, pokrewieƒ-
stwa, adopcji, w∏adzy ojcowskiej i opieki – wraz z postanowieniami o aktach stanu
cywilnego – znalaz∏y si´ w ksi´dze I o osobach. Natomiast problematyka majàtko-
wego prawa ma∏˝eƒskiego uregulowana zosta∏a w ksi´dze III dotyczàcej ró˝nych
sposobów nabycia w∏asnoÊci. 

Podobne stanowisko zajà∏ austriacki kodeks cywilny z 1811 r. – równie˝ ukszta∏-
towany pod wp∏ywem doktryny prawa natury.

II. Doktryna prawa natury z jej indywidualistycznymi preferencjami w dziedzinie
relacji rodzinno-prawnych spotka∏a si´ w XIX w. z krytykà ze strony nowych kierun-
ków filozoficznych, które odrzuca∏y kontraktowà koncepcj´ ma∏˝eƒstwa i wskazy-
wa∏y, ˝e rodzina stanowi jednoÊç opartà na mi∏oÊci (Hegel). Otwiera∏o to drog´
do ujmowania norm prawnych odnoszàcych si´ do relacji rodzinnych w pewne wy-
odr´bniajàce si´ ca∏oÊci – jako prawo rodzinne. W o˝ywionej dyskusji naukowej
zg∏aszano przy tym ró˝ne koncepcje uj´cia tej problematyki w systemie prawnym
ze wskazaniem kryteriów wyró˝niajàcych ten dzia∏ prawa6.

Ostatecznie jednak pod koniec XIX w. dominujàcy poglàd naukowy uzna∏, ˝e
prawo rodzinne nale˝y do prawa prywatnego, które zakresem swoim obejmuje nie
tylko majàtkowe, ale i osobiste (niemajàtkowe) relacje7. Najdobitniej znalaz∏o to wy-
raz w pandektowej koncepcji podzia∏u kodeksu cywilnego, która prawo rodzinne
ujmowa∏a w odr´bnej ksi´dze, regulujàcej zarówno osobiste jak i majàtkowe sto-
sunki w obr´bie rodziny.
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3 Por. R. Savatier, Le droit, l’amour et la liberté, Paris 1963, s. 14; M. Waline, L’individualisme et le Droit,
Paris 1949, s. 323 i n.

4 Znamienne, ˝e w pierwotnym tekÊcie k. N. s∏owo „rodzina” pojawia si´ tylko raz i to zupe∏nie incydental-
nie jako element nazwy „rada familijna”, R. Savatier, s. 14, 15.

5 R. Savatier, s. 15.
6 Por. szerzej na ten temat W. Müller–Freiensfels, Zur Diskussion und die systematische Einordnung des Fa-

milienrechts, Rabels Zeitschrift, 1974, z. 2-3, s. 533 i n. Mi´dzy innymi Fr. Savigny rozwinà∏ koncepcj´ ma∏-
˝eƒstwa jako instytucji poj´tej jako wspólnoÊç o charakterze pozaindywidualnym uchylajàcej si´ spod
swobodnej dyspozycji ma∏˝onków. Rozwa˝ano równie˝ czy prawo rodzinne ma charakter prawa prywat-
nego, czy publicznego, czy mo˝e nale˝y do trzeciej kategorii wyró˝nionej przez O. Gierkego, a mianowi-
cie do „prawa socjalnego”; por te˝. na ten temat S. Kaleta, Teoretyczne i praktyczne znaczenie sporu
o miejsce prawa rodzinnego w systemie prawa, Studia Cywilistyczne, t. XIII-XIV, 1969, s. 124 i n.

7 W. Müller–Freiensfels, Zur Diskussion um die systematische Einordnung des Familienrechts, Rabels Zeit-
schrift 1974, z. 2-3, s. 570.



NajwczeÊniej owa pandektowa koncepcja kodyfikacyjna zosta∏a zrealizowa-
na w prywatnoprawnym kodeksie dla Kantonu Zuryskiego z 1953 – 1855 r., który
wywar∏ powa˝ny wp∏yw na kszta∏t szwajcarskiego kodeksu cywilnego z 1908 r. Pra-
wo rodzinne znalaz∏o si´ tam w drugiej cz´Êci – po cz´Êci poÊwi´conej prawu oso-
bowemu. Z kolei koncepcj´ t´ przejà∏ kodeks cywilny niemiecki z 1896 r. i szereg
innych wzorowanych na nim kodeksów cywilnych. W kodeksie cywilnym austriac-
kim z 1811 r. usytuowanie przepisów dotyczàcych stosunków rodzinnych nie ule-
g∏o wprawdzie zmianie, ale nie przeszkodzi∏o to nauce przyjàç pandektowà kon-
cepcj´ systematyki prawa cywilnego, w której ramach prawo rodzinne ujmowano
jako wyodr´bniony dzia∏ prawa cywilnego8. Równie˝ we wspó∏czesnej nauce fran-
cuskiego prawa cywilnego upowszechni∏ si´ odmienny od ustawowego sposób
przedstawienia prawa rodzinnego. Dominujàcy poglàd uznaje, ˝e prawo rodzinne
stanowi dzia∏ prawa cywilnego, aczkolwiek, charakteryzujàcy si´ szeregiem swo-
istych cech uzasadnionych tym, ˝e reguluje ono stosunki spo∏eczne o pod∏o˝u na-
turalnym (biologicznym)9. Niezale˝nie od regulacji cywilnoprawnej problematyka
administracyjna – zw∏aszcza socjalna – doczeka∏a si´ odr´bnego, ca∏oÊciowego
uregulowania w „kodeksie rodzinnym” („Code de la famille et de l’aide sociale”).

Sumujàc mo˝na powiedzieç, ˝e w XIX i XX wieku ostatecznie ukszta∏towa∏ si´
dominujàcy w paƒstwach zachodnioeuropejskich poglàd, ˝e prawo rodzinne sta-
nowi element prawa prywatnego, o pewnych cechach swoistych. èród∏em tego po-
glàdu niewàtpliwie by∏a ideologia prawa natury w wersji ukszta∏towanej w dobie
oÊwiecenia, stanowiàca podstaw´ dla odró˝nienia prawa publicznego od prawa
prywatnego zorientowanego na regulacj´ stosunków mi´dzy obywatelami. 

III. Natomiast paƒstwa totalitarne odrzuca∏y podzia∏ systemu prawnego na prawo
publiczne i prywatne uznajàc, ˝e wszystkie normy podporzàdkowane sà interesom
publicznym. Stanowi∏o to dogodnà podstaw´ do odmiennego sytuowania norm pra-
wa rodzinnego ni˝ przyjmowa∏y to demokracje zachodnie. W szczególnoÊci w myÊl
hitlerowskiej doktryny spo∏ecznej prawo rodzinne mia∏o byç ca∏kowicie podporzàd-
kowane interesowi narodu niemieckiego, s∏u˝àc utrwaleniu i powi´kszeniu rasy nor-
dyckiej. Radykalnie przeciwstawia∏a si´ wi´c traktowaniu rodziny jako sprawy prywat-
nej, b´dàcej celem samym w sobie; mia∏a bowiem s∏u˝yç wspomnianym wy˝ej
„wi´kszym celom”10. Ideologia ta by∏a wprowadzana w ˝ycie zarówno przez nowe
ustawodawstwo, jak i judykatur´ sàdowà. WÊród nowych aktów normatywnych
na szczególnà uwag´ zas∏uguje ustawa z 6.07.1938 r. o ma∏˝eƒstwie. Owe za∏o˝enia
ideologiczne i oparte na nim ustawodawstwo zosta∏o w ca∏oÊci odrzucone po 1945 r.
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8 Systematyk´ pandektowà zastosowa∏ w szczególnoÊci najwybitniejszy w XIX w. cywilista austriacki
J. Unger w swoim „System des österreichischen allgemeinen Privatrechts”, Leipzig 1856, 1857, s. VIII; por.
te˝. W. Ogris, Der Entwicklunsgang der österreichischen Privatrechtswissenschaft, Berlin 1986, s. 13, 14. 

9 Por. zw∏aszcza J. Carbonnier, Droit civil, t. 2, Paris 1983, s. 24 – 26.
10 A. Hitler, Mein Kampf, wydanie 1943, s. 446.



IV. Tak˝e komunistyczna koncepcja prawa nie uwzgl´dnia∏a zasadniczego po-
dzia∏u systemu prawnego na prawo publiczne i prawo prywatne. Usytuowanie pra-
wa rodzinnego w tym systemie prawnym opiera∏o si´ na doktrynalnych za∏o˝e-
niach ideologii marksistowsko–leninowskiej. Klasycy marksizmu wskazywali
na zmiennoÊç funkcji i struktury rodziny, na co istotny wp∏yw wywiera sposób wy-
twarzania dóbr i zwiàzane z nim stosunki w∏asnoÊci. W konsekwencji uznawali oni
panujàcy w XIX wieku model rodziny bur˝uazyjnej za wytwór kapitalistycznych sto-
sunków produkcji z pewnymi jeszcze reliktami feudalnymi. Ten typ rodziny podda-
wali bezkompromisowej krytyce z punktu widzenia moralnego, przewidujàc jej za-
nik wraz z likwidacjà ustroju kapitalistycznego11. Natomiast w przysz∏ym ustroju ko-
munistycznym „Wraz z przejÊciem Êrodków produkcji na w∏asnoÊç spo∏ecznà po-
jedyƒcza rodzina przestaje byç gospodarczà jednostkà spo∏eczeƒstwa… Opieka
nad dzieçmi i ich wychowanie stanie si´ sprawà publicznà: spo∏eczeƒstwo b´dzie
si´ opiekowaç wszystkimi dzieçmi jednakowo – zarówno Êlubnymi, jak i nieÊlubny-
mi”. Dobór ma∏˝onków b´dzie przy tym opieraç si´ wy∏àcznie na wzajemnej sym-
patii i mi∏oÊci, poszanowaniu wzajemnej godnoÊci i równoÊci; zwiàzek ten b´dzie
uwolniony od wp∏ywów dogmatów religijnych, a w konsekwencji rozwiàzywalny12.

Póêniej, w marksistowskiej doktrynie kszta∏tujà si´ dwa poglàdy na instytucje
ma∏˝eƒstwa i rodziny w ustroju socjalistycznym. 

Pierwszy nurt o charakterze radykalnie liberalnym (lewackim) opiera∏ si´ na za-
∏o˝eniu, ˝e zwiàzek obu p∏ci jest zagadnieniem najzupe∏niej prywatnym, niepodda-
jàcym si´ reglamentacji oficjalnej13.

Natomiast drugi nurt reprezentowany by∏ przede wszystkim przez Lenina, który
akcentowa∏ spo∏ecznà donios∏oÊç rodziny, przeciwstawiajàc si´ traktowaniu zwiàz-
ku kobiety i m´˝czyzny jako sprawy czysto prywatnej14.

Taki model rodziny – nie bez jednak pewnych wahni´ç w kierunku radykalno le-
wackim – zosta∏ przyj´ty w ustawodawstwie radzieckim, poczynajàc od dekretu o ma∏-
˝eƒstwie cywilnym z 1917 r., poprzez póêniejsze kodyfikacje prawa rodzinnego15.

Zdecydowanie dominujàcy poglàd nauki i judykatury radzieckiej uznawa∏ prawo ro-
dzinne za samodzielnà ga∏àê prawa – odr´bnà w szczególnoÊci od prawa cywilnego.16

Prawo rodzinne znamionuje bowiem swoisty przedmiot regulacji, którego podstaw´ sta-
nowià niemajàtkowe (osobiste i uczuciowej natury) stosunki rodzinne. Wprawdzie zakre-
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11 Tak Manifest Komunistyczny z 1848 r.
12 F. Engels, Pochodzenie rodziny, w∏asnoÊci prywatnej i paƒstwa, Warszawa 1969, s. 122-135.
13 A. Bebel, Die Frau und der Sozialismus, Berlin 1954, s. 567, 568; A. Ko∏∏ontaj, Siemja i komunisticzeskoje

gosudarstwo, N. Nowogorod, „Komunist” 1918, s. 9; t∏umaczenie francuskie w: F. Champarnaud, Revolu-
tion et contre–revolution culturelles en U.R.S.S., Paris 1975, s. 473 i n. O wspomnianym nurcie pisa∏ G. K.
Matwiejew, Sowietskoje siemiejnoje prawo, Moskwa 1985, s. 25-29.

14 J. S. Piàtowski, Lenin a zasady socjalistycznego prawa rodzinnego, SP z. 28, 1971, s. 32.
15 Szczegó∏owà analiz´ tego ustawodawstwa przeprowadzi∏ M. Nazar, Etapy i kierunki rodzinnego rozwoju

(1917–1987), Annales Universitatis Marie Curie–Sk∏odowska 1988, vol. XXXV, 13, Sectio G.
16 Por. M. Nazar, op. cit., s. 272, 273; G. K. Matwiejew, Sowietskoje siemiejnoje prawo, Moskwa 1985, s. 34

i n. i tam powo∏ana literatura.



sem prawa rodzinnego obj´te zosta∏y tak˝e stosunki typu majàtkowego, lecz majà one
charakter wtórny, uzale˝nione od swej podstawy rodzinno-osobowej. PodkreÊlono
przy tym, ˝e wydzielenie sfery stosunków rodzinnych z orbity prawa cywilnego nastawio-
nego w g∏ównej mierze na regulacj´ stosunków typu majàtkowego i to przede wszystkim
o ekwiwalentnym charakterze, stanowi∏o wyraz odejÊcia prawa socjalistycznego od kon-
cepcji bur˝uazyjnych, podporzàdkowujàcych relacje rodzinne interesom majàtkowym.
Stanowisko prawa radzieckiego odpowiada∏o w tym wzgl´dzie poglàdom Marksa i Engel-
sa, którzy w „Ideologii Niemieckiej” wyró˝nili typ stosunków spo∏ecznych nastawionych
na odtwarzanie biologicznego bytu cz∏owieka (funkcja prokreacyjna) od typu stosunków
skierowanych na utrzymanie egzystencji cz∏owieka (sfera produkcji dóbr materialnych).

Radziecki model regulacji stosunków rodzinnych zosta∏ nast´pnie przyj´ty w paƒ-
stwach „demokracji ludowej”, gdzie uj´to je w odr´bnych kodeksach rodzinnych.

V. W Polsce pe∏na unifikacja prawa cywilnego zakoƒczona zosta∏a dopiero w 1946 r.
i to w postaci szeregu dekretów regulujàcych m. in. stosunki prawno-rodzinne. Kolejnym
etapem prac legislacyjnych mia∏ byç kodeks cywilny systematycznie porzàdkujàcy
wspomniany stan prawny. Projekt taki powsta∏ w latach 1947 i 1948. Obejmowa∏ on pra-
wo rodzinne, któremu poÊwi´cono ksi´g´ drugà. By∏o rzeczà oczywistà, ˝e projektodaw-
cy kierowali si´ w tym wzgl´dzie powszechnie przyj´tym w Zachodniej Europie modelem
kodyfikacyjnym prawa cywilnego, co zresztà odpowiada∏o treÊci normatywnej tego pro-
jektu. By∏ on bowiem kontynuatorem prac kodyfikacyjnych przedwojennej Komisji Kody-
fikacyjnej RP. Z tego wzgl´du zosta∏ on nast´pnie odrzucony przez umacniajàcy si´ wów-
czas re˝im komunistyczny w Polsce. W miejsce projektowanego kodeksu uchwalono
w 1950 r. ustaw´ zawierajàcà cz´Êç ogólnà prawa cywilnego oraz odr´bny Kodeks ro-
dzinny. Fakt ten jeszcze jednoznacznie nie przesàdza∏ o usytuowaniu prawa rodzinnego
w systemie prawnym, a to z braku kodeksu cywilnego. Jednak˝e niewàtpliwie stanowi∏
wsparcie dla promotorów radzieckiej koncepcji kodyfikacyjnej.17 Warto przy tym przypo-
mnieç, ˝e Kodeks rodzinny by∏ przygotowywany wspólnie z Czechos∏owacjà i w prawie
jednolitym kszta∏cie og∏oszony w obu wspomnianych paƒstwach. Czechos∏owacja mia-
∏a ju˝ jednak swój kodeks cywilny i uchwalenie tam odr´bnego kodeksu rodzinnego nie-
wàtpliwie wskazywa∏o na przyj´cie radzieckiego wzorca kodyfikacyjnego.

Problem ten ponownie pojawi∏ si´ w toku przygotowywania polskiego kodeksu
cywilnego, przystosowanego ju˝ do ustroju spo∏ecznego PRL.

W ∏onie powo∏anej w 1956 r. Komisji Kodyfikacyjnej kwestia, czy kodeks cywil-
ny ma objàç prawo rodzinne spotka∏a si´ z rozbie˝nymi ocenami. Pierwotnie prze-
wa˝y∏ poglàd opowiadajàcy si´ za w∏àczeniem prawa rodzinnego do kodeksu cy-
wilnego, co znalaz∏o wyraz w projekcie Kodeksu cywilnego z 1960 r., gdzie prawu
rodzinnemu poÊwi´cono ksi´g´ czwartà18.
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17 Por. zw∏aszcza S. Szer, Prawo rodzinne – odr´bna ga∏àê prawa?, PiP 1957, z. 3, s. 469 i n.
18 Projekt Kodeksu cywilnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1960, por. bli˝ej J. S. Piàtowski,

System prawa rodzinnego i opiekuƒczego, „Ossolineum” 1985, s. 12.



W kolejnym jednak projekcie opublikowanym rok póêniej odstàpiono od tej
koncepcji przyjmujàc zasad´, ˝e prawo rodzinne ma byç przedmiotem odr´bnej
kodyfikacji19. W uzasadnieniu tego stanowiska powo∏ano nast´pujàce za∏o˝enie
teoretyczne: „W prawodawstwach opartych na prywatnej w∏asnoÊci Êrodków pro-
dukcji prawo cywilne jest ga∏´zià prawa, które reguluje przede wszystkim prywat-
nà sfer´ jednostek. Wobec tego, ˝e sfera ta obejmuje zarówno stosunki majàtko-
we, jak i stosunki osobiste, jest rzeczà zrozumia∏à, i˝ w systemach prawnych po-
przednich formacji prawo rodzinne jest uwa˝ane za cz´Êç prawa cywilnego.
W ustroju socjalistycznym ogromna wi´kszoÊç stosunków w∏asnoÊci znajduje si´
poza indywidualnà sferà prawnà jednostek. Do sfery prawnej jednostek nale˝à,
oprócz stosunków osobistych, stosunki majàtkowe wynikajàce z w∏asnoÊci przed-
miotów indywidualnego spo˝ycia, a wi´c stosunki majàtkowe wywodzàce si´ z jed-
nej tylko formy w∏asnoÊci, i to formy o charakterze pochodnym. W tym stanie rze-
czy, skoro przedmiotem tej samej ga∏´zi ustawodawstwa powinny byç normy praw-
ne dotyczàce pewnej jednorodnej kategorii stosunków spo∏ecznych, niepodob-
na obejmowaç zakresem kodeksu cywilnego stosunków tak ró˝norodnych, jak sto-
sunki gospodarki socjalistycznej i stosunki rodzinne”20. 

Te same argumenty powtórzy∏ J. Wasilkowski (przewodniczàcy Komisji Kodyfi-
kacyjnej i g∏ówny referent projektu Kodeksu cywilnego) w publikacjach odr´bnych
wskazujàc ponadto, ˝e „w krajach socjalistycznych prawo rodzinne na ogó∏ uzna-
je si´ za odr´bnà ga∏àê prawa”21. Stanowisko to podtrzymywa∏ tak˝e omawiajàc Ko-
deks cywilny z 1964 r.22

W wyjaÊnieniach tych na uwag´ zas∏uguje argument, ˝e wyodr´bnienie legisla-
cyjne prawa rodzinnego immanentnie wià˝e si´ z ustrojem socjalistycznym. Rów-
noczeÊnie Autor z pe∏nym zrozumieniem odnosi∏ si´ do odmiennego stanowiska
przyj´tego w „poprzedniej formacji”, czyli w demokratycznych paƒstwach Europy
Zachodniej.

W toku prac kodyfikacyjnych toczy∏a si´ ˝ywa dyskusja na ∏amach czasopism
prawniczych nad usytuowaniem prawa rodzinnego23. Za jego integracjà w kodek-
sie cywilnym zdecydowanie wypowiadali si´: A Wolter24, Z. Radwaƒski25 i R. Pio-
trowski26.
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19 Projekt Kodeksu cywilnego, Warszawa 1961.
20 Op. cit., s. 189.
21 J. Wasilkowski, Zagadnienia kodyfikacji polskiego prawa cywilnego, Nowe Drogi 1960, z. 11, s. 33, 34; J.

Wasilkowski, A. Wolter, Projekt Kodeksu cywilnego, Nowe Prawo 1961, s. 1517, 1518.
22 J. Wasilkowski, Code civil de la Republique Populaire de Pologne, Varsovie 1966, s. 14-16.
23 Por. J. Winiarz, Kodyfikacja prawa rodzinnego i opiekuƒczego PRL. (w) Rozprawy z prawa cywilnego. Ksi´-

ga pamiàtkowa ku czci Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985, s. 77 i n.
24 A. Wolter, Kodeks cywilny a „prawo rodzinne”, PiP 1957, z. 3.
25 Z. Radwaƒski, Uwagi o zakresie kodeksu cywilnego. Zagadnienie inkorporacji do kodeksu cywilnego pra-

wa rodzinnego i gospodarczego, RPEiS 1960, z. 4.
26 R. Piotrowski, Na marginesie projektowanych zmian w polskim prawie rodzinnym, PiP 1960, nr 11, s. 739 i n.



VI. Jak ju˝ wspomnia∏em, o legislacyjnym usytuowaniu prawa rodzinnego roz-
strzygnà∏ ustawodawca PRL w 1964 r. regulujàc t´ dziedzin´ prawa w odr´bnym Ko-
deksie rodzinnym i opiekuƒczym, który wszed∏ w ˝ycie 1 stycznia 1965 r. wraz z Ko-
deksem cywilnym. Ze wzgl´du na ideologiczne uwarunkowania tej koncepcji legi-
slacyjnej nie wydawa∏a si´ mo˝liwa jej zmiana w PRL. Natomiast nie zosta∏ rozstrzy-
gni´ty problem, czy takie usytuowanie legislacyjne prawa rodzinnego decyduje
o uznaniu go za odr´bnà ga∏àê prawa, czy tylko za dzia∏ prawa cywilnego
– z wszystkimi wynikajàcymi stàd konsekwencjami w jego stosowaniu. Argumenty
zwolenników odr´bnej ga∏´zi prawa rodzinnego powo∏ujàce si´ na ulokowanie ze-
spo∏u tych norm w k.r.o. mia∏y jednak wàtpliwà wartoÊç, poniewa˝ akt ten w istocie
nie odpowiada postulatom stawianym kodeksom. W szczególnoÊci nie ma on bo-
wiem cz´Êci ogólnej, a jego wzajemne powiàzania z normami k.c. sà nader Êcis∏e27.

W literaturze nie zabrak∏o wprawdzie g∏osów opowiadajàcych si´ za odr´bnà
ga∏´zià prawa rodzinnego28, jednak˝e zdecydowanie z biegiem czasu coraz silniej
przewa˝a∏o stanowisko uznajàce t´ dziedzin´ prawa za dzia∏ prawa cywilnego,
a k.r.o. za lex specialis wzgl´dem k.c.29

VII. Upadek systemu komunistycznego doprowadzi∏ w paƒstwach dawnego
ZSRR do uchylenia dotychczasowego ustawodawstwa regulujàcego problematyk´
cywilnoprawnà, jako ca∏kowicie nieprzystosowanego do nowego ustroju spo∏ecz-
no–gospodarczego. W niemal wszystkich tych paƒstwach uchwalono nowe kodek-
sy cywilne. Niektóre z nich obj´∏y swym zakresem prawo rodzinne – idàc za kla-
sycznymi wzorcami Zachodniej Europy30. Inne z kolei ogranicza∏y zakres kodeksu
cywilnego w zasadzie do stosunków majàtkowych regulujàc w konsekwencji oso-
bowe prawo rodzinne w odr´bnych kodeksach31.

W paƒstwach by∏ych „demokracji ludowych” – w toku prowadzonych tam prac
nad nowymi kodeksami prawa cywilnego – przyj´to, ˝e majà one obejmowaç rów-
nie˝ prawo rodzinne32.
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27 Zwraca∏em na to uwag´ w artykule pt. Kodeks cywilny a prawo regulujàce zagadnienia rodziny, Zeszyty Naukowe
Instytutu Badanie Prawa Sàdowego, 1983, z. 19/20, s. 200 i n.; oraz w artykule pt. Problemy kodyfikacji prawa cywil-
nego (w) Rozprawy z prawa cywilnego. Ksi´ga pamiàtkowa ku czci Witolda Czachórskiego, Warszawa 1985, s. 49 i n. 

28 Por. zw∏aszcza S. Szer, Prawo cywilne cz´Êç ogólna, 1967, s 28; B. Dobrzaƒski, Kodeks rodzinny i opie-
kuƒczy a kodeks cywilny, Studia Cywilistyczne, 1966, t. VII, s. 45 i n.

29 Por. A Wolter, Prawo cywilne. Zarys cz´Êci ogólnej, Warszawa 1970, s. 23; Z. Radwaƒski, Zarys cz´Êci ogól-
nej prawa cywilnego, Warszawa 1979, s. 17, 18; J. S. Piàtowski, System, s. 20, który odstàpi∏ od swojego
pierwotnego stanowiska, ˝e prawo rodzinne jest odr´bnà ga∏´zià prawa; W. Czachórski, Prawo zobowiàzaƒ
w zarysie, Warszawa 1968, s. 20; S. Grzybowski (w) System Prawa Cywilnego, t. I, Ossolineum 1974, s. 18 i n.;
A. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1983, s. 29; ten˝e, Kodyfikacja prawa rodzinnego i opiekuƒczego,
s. 83; B. Walaszek, Zarys prawa rodzinnego i opiekuƒczego, Warszawa 1971, s. 14-16.

30 Tak w szczególnoÊci postàpi∏a najbli˝sza nam kulturowo Litwa w Kodeksie cywilnym z 18.07.2000 r.
31 Tak w szczególnoÊci Kodeks cywilny Federacji Rosyjskiej z 1994 r., por. art. 2. 
32 Por. P. Blaho, J. Švidron, Kodifikacia, Europeizacia a harmonizacja sukromneho prava, Bratislava 2005;

J. Lazar, O kodyfikacji s∏owackiego prawa prywatnego, s. 105 i n.; L. Vekas, O kodyfikacji w´gierskiego pra-
wa prywatnego, s. 149 i n.; Z. Kralikova, O rodzinnym prawie czeskim, s. 415 i n.



W Rzeczypospolitej Polskiej – mimo utrzymania w mocy odr´bnego Kodeksu
rodzinnego i opiekuƒczego – jednolity poglàd naukowy uznaje prawo rodzinne
za dzia∏ prawa cywilnego, identyfikowanego z prawem prywatnym33.

Natomiast pojawi∏y si´ kontrowersje de lege ferenda, a wi´c w kwestii, czy
w przysz∏oÊci nale˝y utrzymaç kodeks rodzinny i opiekuƒczy, czy te˝ nale˝y w∏à-
czyç przepisy regulujàce stosunki prawno-rodzinne do kodeksu cywilnego.

Pierwszy ze zdecydowanà krytykà obecnego usytuowania prawa rodzinnego
i z postulatem uregulowania problematyki prawno-rodzinnej w k.c. wystàpi∏
S. Grzybowski w 1994 r. 34 Doszed∏ on do wniosku, ˝e „Podstawowym, najbardziej
ogólnym postulatem jest koniecznoÊç ca∏kowitego oderwania si´ od opartej na ko-
munistycznej legislacji kodyfikacji prawa rodzinnego z 1964 r. Nowe prawo rodzin-
ne nie mo˝e powstaç w drodze reformy przepisów obecnie obowiàzujàcego ko-
deksu (…) Musi ono powstaç od podstaw. Nale˝y odrzuciç wszelkà myÊl o samo-
dzielnoÊci prawa rodzinnego. (…) Wiele (…) przyczyn przemawia za zamieszcze-
niem prawa rodzinnego w samym kodeksie cywilnym (…)”35.

Takà w∏aÊnie koncepcj´ kodyfikacyjnà przedstawi∏a nast´pnie Komisja Kodyfi-
kacyjna Prawa Cywilnego w 2006 r.36 W literaturze jak i w dyskusjach publicznych
spotka∏a si´ ona z poparciem37 jak i z krytykà ze strony obroƒców dotychczasowe-
go usytuowania prawa rodzinnego.38 Nale˝y zatem rozwa˝yç argumenty prezento-
wane na poparcie wspomnianych poglàdów. Jedno wszak˝e zastrze˝enie ogólnej
natury wymaga ju˝ teraz zasygnalizowania. Mianowicie dyskusja nad wspomnianà
kwestià ∏àczy si´ immanentnie z postulatem uchwalenia nowego kodeksu cywilne-
go przystosowanego do ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego wi´c przede
wszystkim punktu widzenia nale˝y rozwa˝yç, czy powinien on obejmowaç swym
zakresem prawo rodzinne.

Otó˝ ma on byç podstawowym aktem normatywnym dla ca∏ego obszaru prawa
prywatnego. Wyró˝nia si´ ono tym, ˝e reguluje stosunki prawne autonomicznych
wzgl´dem siebie podmiotów. Podstawà tego wyró˝nienia nie jest wi´c przedmiot,
lecz metoda regulacji, wy∏àczajàc ze sfery prywatnoprawnej stosunki typu w∏adcze-
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33 Por. zw∏aszcza: M. Safjan (w) System Prawa Prywatnego, t. I, Warszawa 2007, s. 51-60; Z. Radwaƒski, Pra-
wo cywilne – cz´Êç ogólna, Warszawa 2005, s. 11; A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne.
Zarys cz´Êci ogólnej, Warszawa 1998, s. 25-27; J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2006,
s. 37, 38; T. Smyczyƒski, Prawo rodzinne i opiekuƒcze, Warszawa 2003, s. 13, 14; M. Andrzejewski, Prawo
rodzinne i opiekuƒcze, Warszawa 2006, s. 2. 

34 S. Grzybowski, Z problematyki usytuowania prawa rodzinnego w systemie prawa, Studia Iuridica 1994, XXI,
s. 201 i n.

35 Op. cit., s. 208.
36 Zielona Ksi´ga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, pod redakcjà Z. Ra-

dwaƒskiego, Warszawa 2006, s. 29 i n.
37 Por. T. Smyczyƒski, Prawo rodzinne i stosunki rodzinnoprawne, Studia Prawa Prywatnego 2007, z. 1,

zw∏aszcza s. 18, 19.
38 Por. zw∏aszcza M. Nazar, Problemy nowelizacji prawa rodzinnego, Rejent 2005, nr 9, s. 81 i n.; por. te˝ wy-

powiedê E. Holewiƒskiej-¸apiƒskiej, MoP 13/2007, s. 738.



go wykonywane przez organy w∏adzy publicznej. W tym Êwietle nie ulega wàtpliwo-
Êci, ˝e stosunki prawno-rodzinne nale˝à do sfery prywatnoprawnej osób fizycz-
nych. W zwiàzku z tym tracà walor merytoryczny argumenty twórców k.r.o. i k.c.,
którzy idàc za doktrynà komunistycznà nie uznawali podzia∏u systemu prawa
na prawo publiczne i prawo prywatne oraz ho∏dowali koncepcji, ˝e podstawà od-
ró˝nienia prawa rodzinnego jest niemajàtkowy jego przedmiot – w przeciwieƒstwie
do prawa cywilnego. Paradoksalnie mo˝na powiedzieç, ˝e ideologiczna argumen-
tacja Jana Wasilkowskiego opowiadajàcego si´ za odr´bnoÊcià prawa rodzinnego
wzmacnia postulat integracji tego dzia∏u prawa do k.c., poniewa˝ uznaje on traf-
noÊç takiego rozstrzygni´cia w „formacjach minionych”, do których na szcz´Êcie
powróci∏a Rzeczpospolita Polska po 1989 r. Nie mo˝na tak˝e upatrywaç odr´bno-
Êci prawa rodzinnego w tym, ˝e organy publiczne majà kompetencj´ do ingerowa-
nia w szczególnych przypadkach w relacje mi´dzy rodzicami a dzieçmi. M. Safjan
trafnie bowiem podkreÊli∏, ˝e kontrolne funkcje w∏adzy publicznej nie pozbawiajà
stosunków prywatnoprawnych tego ich charakteru39.

M. Nazar zgadza si´ z panujàcym poglàdem, ˝e prawo rodzinne jest dzia∏em
prawa cywilnego (prywatnego). Jednak˝e nie aprobuje wynikajàcego stàd postula-
tu, aby w∏àczyç go do kodeksu cywilnego, a to ze wzgl´du na swoisty niemajàtko-
wy jego przedmiot. W szczególnoÊci wskazuje, ˝e „Specyfika prawa rodzinnego
wyra˝a si´ w niewyst´pujàcym na pozosta∏ym obszarze prawa cywilnego gene-
tycznym i funkcjonalnym powiàzaniu wi´zi osobistych z wi´ziami majàtkowymi
stron stosunków prawnych.”40.

Otó˝ trudno podzieliç ten poglàd. Ju˝ J. S. Piàtowski trafnie zauwa˝y∏, ˝e
w wielu instytucjach k.c. „powa˝ne znaczenie majà elementy natury niemajàtko-
wej, wyst´pujàce bàdê w splocie z elementami majàtkowymi (zadoÊçuczynienie
za szkod´ niemajàtkowà, darowizna, do˝ywocie, s∏u˝ebnoÊci osobiste), bàdê na-
wet samodzielnie, co przejawia si´ zw∏aszcza w ochronie dóbr osobistych; dajàcy
si´ stwierdziç w dzisiejszej dobie rozwój tej ochrony Êwiadczy o wzroÊcie roli ele-
mentów niemajàtkowych w prawie cywilnym.”41. Do tych instytucji z pewnoÊcià do-
daç jeszcze mo˝na prawo spadkowe intensywnie nasycone osobistymi relacjami
prawno-rodzinnymi.

Nast´pnie M. Nazar podkreÊla, ˝e stosunki rodzinnoprawne „nie sà zarazem
stosunkami prawnymi polegajàcymi na prostej wymianie dóbr i us∏ug, opartej
na zasadzie wzajemnoÊci odwo∏ujàcej si´ do ekwiwalentnoÊci Êwiadczeƒ (art. 487
§ 2 k.c.).” Jest to oczywiÊcie trafne stwierdzenie. Nie stanowi jednak podstawy
do wyró˝nienia prawa rodzinnego, albowiem kodeks cywilny nie reguluje wy∏àcz-
nie prawa zobowiàzaƒ, a w szczególnoÊci tylko umowy wzajemne. Nie przekonuje
równie˝ kolejny argument Autora wskazujàcy na to, ˝e swoistym êród∏em upraw-
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nieƒ i obowiàzków w prawie rodzinnym jest zwiàzek ma∏˝eƒski i pokrewieƒstwo.
W k.c. nie ma bowiem zamkni´tego katalogu êróde∏ stosunków cywilnoprawnych.
Kodyfikacja ta jest wi´c otwarta na ró˝ne ich typy.

Nie wydaje si´ równie˝ przekonujàcy argument powo∏ujàcy si´ na tradycj´
obowiàzywania przez ponad pó∏ wieku odr´bnych kodeksów prawa rodzinnego42.
Je˝eli jest to tradycja narzucona ideologià komunistycznà, to nie ma powodu, aby
nadal jej ulegaç. Nie sàdz´ zresztà, aby spo∏eczeƒstwo polskie szczególnie by∏o
przywiàzane do k.r.o. Raczej mo˝na by mówiç o ewentualnym przywiàzaniu
do okreÊlonych instytucji prawnych, a niekoniecznie do aktu prawnego lub prze-
pisu, w którym sà one uregulowane. Trzeba w zwiàzku z tym zauwa˝yç, ˝e
po upadku PRL liczne i wa˝ne instytucje k. r. o zosta∏y zreformowane i uregulowa-
ne zgodnie z dà˝eniem do ochrony dziecka, ˝ony i matki, tak˝e w zakresie zawie-
rania ma∏˝eƒstw oraz separacji, a wzgl´dy tradycji nie stan´∏y tym nowelizacjom
na przeszkodzie.

Stanowczo nie mo˝na przy tym zgodziç si´ z poglàdem, ˝e „Kodeksowe usytu-
owanie unormowaƒ prawa rodzinnego w zachodnioeuropejskich kodeksach cywil-
nych nie powinno byç wspó∏czeÊnie kopiowane w systemie prawa polskiego. Gdy
powsta∏y wielkie dziewi´tnastowieczno europejskie kodeksy cywilne, prawo ro-
dzinne by∏o w tak wysokim stopniu nasycone majàtkowym pierwiastkiem, ˝e jego
umiejscowienie w ramach tych kodeksów nie nasuwa∏o ˝adnych wàtpliwoÊci.”43

Trzeba z naciskiem podkreÊliç, ˝e propozycje zmierzajàce do w∏àczenia polskiego
prawa rodzinnego do przysz∏ego kodeksu cywilnego nie sà „kopiowaniem” rozwià-
zaƒ zachodnioeuropejskich, lecz powrotem do tworzàcej si´ w drugiej RP i realizo-
wanej w pierwotnych projektach powojennych koncepcji polskiego systemu prawa
cywilnego. Ponadto warto przypomnieç, ˝e taki model kodyfikacyjny nie jest tylko
tworem XIX wiecznych kodyfikacji, lecz zosta∏ przyj´ty we wszystkich póêniejszych
kodyfikacjach zachodnioeuropejskich. Tak˝e – jak to poprzednio wyjaÊni∏em – kon-
cepcja odr´bnego kodyfikowania podyktowana by∏a doktrynà komunistycznà
i w∏aÊnie dlatego jednolicie zosta∏a podj´ta we wszystkich paƒstwach „obozu so-
cjalistycznego”. Twierdzenie, ˝e „W bardziej przecie˝ zasadniczych z ideologiczne-
go punktu widzenia kwestiach gospodarczych i politycznych dopuszczalne by∏y,
zw∏aszcza po 1956 r. „narodowe ró˝nice w paƒstwach socjalistycznych” w∏aÊnie
nie odnosi∏o si´ do usytuowania prawa rodzinnego.

WàtpliwoÊci budzi równie˝ poglàd przyj´ty od klasyków marksizmu, jakoby ma-
jàtkowy charakter stosunków prawno-rodzinnych w ustroju kapitalistycznym uza-
sadnia∏ w∏àczenie tej problematyki do kodeksów cywilnych nastawionych wy∏àcz-
nie na regulacj´ tej sfery stosunków spo∏ecznych. Jak wskazano na to powy˝ej, to
w∏aÊnie spo∏eczna doktryna personalizmu wywodzàca si´ z ducha prawa natury
sta∏a si´ êród∏em obj´cia problematyki rodzinnej najpierw w kodeksie Napoleona,
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a nast´pnie w póêniejszych kodyfikacjach zachodnioeuropejskich. Ostateczne sta-
nowisko doktryny niemieckiej wyznaczajàce treÊç kodeksu cywilnego niemieckie-
go z 1896 r. najlepiej sformu∏owa∏ Adolf Wach jednoznacznie wskazujàc na otwar-
toÊç prawa cywilnego na osobiste niemajàtkowe stosunki prawne, a w tym na pra-
wo rodzinne44. Dalszy rozwój doktryny personalistycznej szczególnie promowanej
w Paktach Praw Cz∏owieka prowadzi do znacznego rozszerzenia ochrony niema-
jàtkowych interesów osób w prawie cywilnym, co szczególnie jest widoczne
w dziedzinie ochrony dóbr osobistych.

Za odr´bnà kodyfikacjà prawa rodzinnego ma równie˝ przemawiaç donios∏oÊç
stosunków rodzinnoprawnych, która mia∏aby ucierpieç przez w∏àczenie tej proble-
matyki do kodeksu cywilnego. Poglàd ten nie jest uzasadniony, jeÊli przyjmie si´
za∏o˝enie, ˝e kodeks cywilny jest podstawowym aktem normatywnym dla prawa
prywatnego.

Tak˝e wzgl´dy techniczno-legislacyjne przemawiajà za w∏àczeniem prawa ro-
dzinnego do kodeksu cywilnego. Nie chodzi tu bowiem o zespó∏ norm, które od-
noszà si´ tylko do wyró˝nionej grupy osób podejmujàcych okreÊlonà aktywnoÊç
interakcyjnà. Prawo rodzinne reguluje bowiem sytuacj´ prawnà ka˝dego cz∏owie-
ka; ka˝dy bowiem si´ rodzi, ma co najmniej ojca i matk´, a nader cz´sto tak˝e ro-
dzeƒstwo oraz sam zak∏ada rodzin´ stajàc si´ ojcem albo matkà; ka˝dy równie˝
rozwija si´ stopniowo wymagajàc szczególnej opieki rodzicielskiej, w wieku dzie-
ci´cym i w okresie dojrzewania. Dlaczego tak podstawowy dla ka˝dego cz∏owieka
zespó∏ norm ma si´ znajdowaç poza kodeksem cywilnym, stanowiàcym fundament
prawa prywatnego? Dlaczego regulacja tego kr´gu problemów ma pozostaç roz-
dzielona mi´dzy kodeksem rodzinnym a kodeksem cywilnym. Trzeba bowiem
przypomnieç, ˝e w kodeksie cywilnym znajdujà si´ równie˝ normy regulujàce t´
sfer´ zagadnieƒ. Wystarczy wskazaç przepisy normujàce urodzenie dziecka, jego
zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych i miejsca zamieszkania. Z kolei pojawia si´ rów-
nie˝ pytanie dlaczego kodeks cywilny ma byç pozbawiony tak istotnego dla jego
zupe∏noÊci elementu, jakim jest prawo rodzinne. W szczególnoÊci przepisy prawa
spadkowego, b´dàce nieodzownà cz´Êcià kodeksu cywilnego, stajà si´ niezrozu-
mia∏e bez prawa rodzinnego. Ponadto powszechnie podkreÊla si´ zwiàzki prawa
spadkowego z prawem rodzinnym. Normy prawa spadkowego powinny bowiem
spajaç i umacniaç zwiàzki rodzinne45.

Istnienie odr´bnego kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego nale˝y zatem uznaç
za jeden z licznych przejawów dekodyfikacji prawa cywilnego, bezpodstawnie
ograniczajàcych konsolidacyjnà funkcj´ kodeksu cywilnego na obszarze prawa
prywatnego.
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45 M. Pazdan, O potrzebie i kierunkach zmian dziedziczenia ustawowego w polskim prawie cywilnym,
Rejent 2005, nr 9, s. 43.



Zresztà obowiàzujàcy kodeks rodzinny i opiekuƒczy nie zas∏uguje na nazw´
„kodeksu” funkcjonujàcego obok kodeksu cywilnego. Jego struktura pozbawio-
na jest cz´Êci ogólnej i obejmuje nie tylko konkretne instytucje prawa rodzinnego,
ale ponadto opiek´ i kuratel´, niewàtpliwie nale˝àce do powszechnego prawa cy-
wilnego. Wszystko to jednoznacznie wskazuje na to, ˝e kodeks ten powsta∏ przez
proste wyjecie odpowiedniej ksi´gi z pierwotnego wspólnego projektu kodeksu cy-
wilnego. Czas ju˝, aby prawo rodzinne powróci∏o do swojego macierzystego miej-
sca. Mo˝na by przy tej okazji dokonaç translokacji niektórych norm wewnàtrz ko-
deksu cywilnego oraz zsynchronizowaç – tak˝e w sferze semantycznej – nie za-
wsze obecnie spójnych regulacji zawartych w k.r.o. i k.c.46 Jest zarazem rzeczà
oczywistà, ˝e regulacja w odr´bnej ksi´dze kodeksu cywilnego problematyki pra-
wa rodzinnego nie wyklucza uwzgl´dnienia pewnych swoistych jego cech. Jednak-
˝e jak trafnie wykaza∏ to ju˝ J. S. Piàtowski mieszczà si´ one w ramach prawa cy-
wilnego, a „W tym zakresie dyspozycje k.r.o. stanowià lex specialis w stosunku
do k.c. Z tego punktu widzenia nie jest nawet rzeczà istotnà, ˝e prawo rodzinne jest
obj´te odr´bnym kodeksem, jak bowiem wiadomo, przepisy o charakterze legis
specialis mogà byç zawarte nie tylko w ró˝nych aktach ustawodawczych, ale rów-
nie˝ w tym samym akcie i to nawet w sàsiadujàcych ze sobà artyku∏ach ustawy.”47.
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47 J. S. Piàtowski (w) System, s. 25.



El˝bieta Holewiƒska-¸apiƒska

Opinia s´dziów na temat przedstawionego 
w „Zielonej Ksi´dze” usytuowania prawa rodzinnego

w przysz∏ej kodyfikacji

Uwagi wprowadzajàce

W 2006 r. Ministerstwo SprawiedliwoÊci opublikowa∏o dokument zatytu∏owany:
„Zielona Ksi´ga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej”, który: „jest wyrazem dominujàcych poglàdów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Cywilnego”1. Przewiduje on w∏àczenie do projektowanego kodeksu cywilnego pra-
wa rodzinnego i opiekuƒczego, jako ksi´gi IV (po prawie zobowiàzaƒ a przed pra-
wem spadkowym). Zgodnie z ocenà Przewodniczàcego Komisji Kodyfikacyjnej
„Inkorporacja do k.c. problematyki prawa rodzinnego i opiekuƒczego nie powin-
na nastr´czaç szczególnych trudnoÊci, poniewa˝ obowiàzujàcy Kodeks rodzinny
i opiekuƒczy zosta∏ w ostatnim czasie w szerokiej mierze znowelizowany i przysto-
sowany do wspó∏czesnych potrzeb i postulatów spo∏ecznych”2. Z powy˝szego
stwierdzenia zdaje si´ wynikaç zamiar „mechanicznego” przeniesienia tekstu zno-
welizowanego kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego do przygotowywanego nowe-
go kodeksu cywilnego.

Zaprezentowana w Zielonej Ksi´dze koncepcja jest wyrazem przeÊwiadczenia,
˝e: „Tradycja legislacyjna zdecydowanie w∏àcza regulacj´ stosunków rodzinnych
do kodeksów cywilnych. Natomiast doktryna komunistyczna uzna∏a, ˝e prawo ro-
dzinne jest odr´bnà od prawa cywilnego ga∏´zià prawa (...).3 Dostrze˝ono, i˝ „kon-
cepcja utrzymania prawa rodzinnego w ramach odr´bnej kodyfikacji ma tak˝e zwo-
lenników”4. Ich argumenty (streszczone w 14 wierszach tekstu)5 zosta∏y jednak
uznane za nieprzekonujàce, bowiem: „Pi´çdziesi´cioletnia tradycja ukszta∏towa-
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1 Ministerstwo SprawiedliwoÊci. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego. Zielona Ksi´ga. Optymalna wizja
Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej pod redakcjà Zbigniewa Radwaƒskiego, Warszawa 2006,
s. 9. Jak wynika ze Wst´pu, dokument powsta∏ dzi´ki udzia∏owi cz∏onków Komisji Kodyfikacyjnej oraz szer-
szego grona prawników, zarówno pracowników naukowych jak i praktyków, którzy pracowali w zespo∏ach
problemowych. Pomocy udzielili tak˝e eksperci holenderscy przekazujàc informacje „o najnowszej
w Europie Zachodniej kodyfikacji holenderskiej, innych kodyfikacjach zachodnioeuropejskich, a tak˝e
o prawie cywilnym UE”.

2 Z. Radwaƒski, Prace nad kodyfikacjà prawa cywilnego w Polsce, Rodzina i Prawo nr 3 (6) z 2007 r., s. 6.
3 Zielona Ksi´ga (…), s. 29.
4 Zielona Ksi´ga (…), s. 31.
5 Tam˝e.



na pod naciskiem doktryny komunistycznej nie powinna decydowaç o kszta∏cie
systemu prawnego RP. Odchodzenie od tej tradycji szeregu paƒstw by∏ego bloku
socjalistycznego Êwiadczy, ˝e »powrót« do europejskiej, demokratycznej koncep-
cji uznany jest za bardziej atrakcyjny”6.

Projekt ca∏ego kodeksu cywilnego, a wi´c „artyku∏owana” postaç wizji kodeksu,
przedstawionej w Zielonej Ksi´dze, uznanej przez jej twórców za optymalnà, ma
zostaç zrealizowany w 2010 r.7.

Wydaje si´, ˝e jedna z najistotniejszych decyzji „strategicznych” – w∏àczenie
prawa rodzinnego do kodeksu cywilnego – powinna byç przedmiotem szerokiej
dyskusji, do której mo˝na w Ksi´dze znaleêç zaproszenie8.

W tej dyskusji wyjàtkowo cenny wydaje si´ byç g∏os Êrodowiska s´dziowskie-
go, w szczególnoÊci zaÊ s´dziów rodzinnych, jako najbardziej kompetentnych
w zakresie problematyki, której projektowana zmiana dotyczy. Dlatego Stowarzy-
szenie S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce, przy bardzo wydatnej pomocy or-
ganizacyjno-technicznej Wydawcy kwartalnika „Rodzina i Prawo”, za którà nale-
˝y wyraziç uznanie i podzi´kowanie, przedstawi∏o s´dziom anonimowà ankiet´
zawierajàcà pytania na wskazany temat9. Mia∏a ona form´ ankiety pocztowej.
W badaniu wzi´∏o udzia∏ (przes∏a∏o na adres Redakcji kwartalnika „Rodzina i Pra-
wo” wype∏nione ankiety) 956 s´dziów. G∏ównymi adresatami ankiety byli s´dzio-
wie sàdów rejonowych i okr´gowych orzekajàcy w wydzia∏ach cywilnych oraz ro-
dzinnych. Przedmiotem niniejszego opracowania sà wyniki wskazanego badania
opinii s´dziów.

Ogólna charakterystyka uczestników badania

S´dziowie, którzy wzi´li udzia∏ w badaniu mogà byç podzieleni na trzy grupy:
(1) s´dziów rodzinnych, orzekajàcych w wydzia∏ach rodzinnych i nieletnich sàdów
rejonowych oraz s´dziów orzekajàcych wydzia∏ach rodzinnych sàdów okr´go-
wych, (2) s´dziów orzekajàcych w wydzia∏ach (sekcjach) cywilnych sàdów grodz-
kich, rejonowych i okr´gowych oraz (3) s´dziów orzekajàcych w innych sàdach lub
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6 Zielona Ksi´ga (…), s. 31-32. W tym kontekÊcie warto zacytowaç „retoryczne” pytanie sformu∏owane przez
Przewodniczàcego Zespo∏u Prawa Rodzinnego Komisji Kodyfikacyjnej minionej kadencji, Prof. Miros∏awa
Nazara: „czy proponowany jurydyczny bon ton mia∏by polegaç równie˝ na uwzgl´dnieniu takich europej-
skich progresywnych wzorców prawnych, jak ma∏˝eƒstwo osób tej samej p∏ci lub choçby tylko zarejestro-
wane zwiàzki homoseksualne majàce status prawny bardzo zbli˝ony do statusu ma∏˝eƒstw”. (Zob. M. Na-
zar: Problemy nowelizacji prawa rodzinnego, Rejent nr 9 z 2005 r., s. 109, przypis 104).

7 Z. Radwaƒski: Prace nad kodyfikacjà prawa cywilnego w Polsce, Rodzina i Prawo nr 3 (6) z 2007 r., s. 8.
8 Zielona Ksi´ga (…), s. 10.
9 W ankiecie by∏y przedstawione pytania dotyczàce w∏àczenia prawa rodzinnego do kodeksu cywilnego

bàdê kodeksowej odr´bnoÊci prawa rodzinnego oraz pytania o uzasadnienie zaj´tego stanowiska (w po-
staci skategoryzowanej, uwzgl´dniajàce argumenty najcz´Êciej wypowiadane na uzasadnienie ka˝dego
ze stanowisk oraz dodatkowe pytania „otwarte”, umo˝liwiajàce podanie innego lub dodatkowego argu-
mentu na rzecz prezentowanego przez ankietowanego poglàdu).



w innych wydzia∏ach sàdów rejonowych i okr´gowych. Najliczniejsze by∏y dwie
pierwsze grupy. Prezentowane przez nie poglàdy oraz ich porównanie wydaje si´
byç szczególnie interesujàce.

Do pierwszej grupy nale˝a∏o 489 (52% badanych) s´dziów orzekajàcych w wy-
dzia∏ach rodzinnych i nieletnich sàdów rejonowych oraz 38 (4% badanych) s´-
dziów orzekajàcych w wydzia∏ach (sekcjach) rodzinnych sàdów okr´gowych. ¸àcz-
nie wi´c s´dziowie, którzy zgodnie ze specjalizacjà orzeczniczà mogà byç
uwa˝ani za s´dziów rodzinnych, stanowili 56% badanych (527 osób).

Do grupy s´dziów – cywilistów nale˝a∏o 411 s´dziów (43% badanych). Naj-
liczniejsi z nich (219 osób czyli 53,3% spoÊród cywilistów, a zarazem 23% wszyst-
kich ankietowanych) orzekali w wydzia∏ach cywilnych sàdów rejonowych. 179 s´-
dziów orzeka∏o w wydzia∏ach cywilnych sàdów okr´gowych (19% wszystkich ankie-
towanych a zarazem 43,5% s´dziów – cywilistów). Pozostali cywiliÊci (13 s´dziów)
orzekali w sprawach cywilnych w sàdach grodzkich.

Zaledwie siedem osób reprezentowa∏o trzecià z wymienionych grup s´dziów.
Jak z powy˝szego wynika, 418 s´dziów w dniu wype∏niania ankiety nie orzeka-

∏o w wydzia∏ach rodzinnych i nieletnich sàdów rejonowych lub w wydzia∏ach (sek-
cjach) rodzinnych sàdów okr´gowych. Wi´kszoÊç z nich (260 s´dziów – 62%) ni-
gdy nie orzeka∏o w sàdach rodzinnych. Pozostali (158 osób – 38%) wczeÊniej,
przez pewien, choçby krótki okres, orzekali w sàdzie rodzinnym. Znali wi´c z w∏a-
snego doÊwiadczenia zawodowego zarówno „klasyczne” prawo cywilne jak i pra-
wo rodzinne „w dzia∏aniu”.

WÊród wszystkich badanych s´dziów wi´kszoÊç (647 osób – oko∏o 68%) mia∏a
co najmniej pewne doÊwiadczenie orzecznicze w sprawach rodzinnych. Jest to wy-
jàtkowo istotna konstatacja. Mo˝na bowiem za∏o˝yç, ˝e w∏aÊnie oni majà wi´kszà
wiedz´ teoretycznà i praktycznà w zakresie prawa rodzinnego nie tylko od pozo-
sta∏ych uczestników badania ale i od innych prawników, którym ta problematyka
jest znana tylko teoretycznie bàdê przez pryzmat pojedynczych spraw. Majà te˝
bezpoÊrednie spostrze˝enia na temat zarówno prawnej jak i spo∏eczno-demogra-
ficznej problematyki rodzinnej. W tym zakresie mo˝na im wi´c przypisaç przymio-
ty eksperckie10.

Wi´kszoÊç uczestników badania (704 osoby – 74%) by∏o kobietami, co jest kon-
sekwencjà sfeminizowania zawodu s´dziowskiego w szczególnoÊci w sàdach ni˝-
szych instancji.

Ankietowani byli osobami o znacznym doÊwiadczeniu ˝yciowym i zawodowym.
Tylko co czwarta osoba liczy∏a nie wi´cej ni˝ 35 lat. Najliczniejszà grup´ wiekowà
(345 osób – 36% badanych) stanowili s´dziowie liczàcy od 36 do 45 lat, kolejna co
do liczebnoÊci (269 osób – 28% badanych) sk∏ada∏a si´ z osób od 46 do 55 roku
˝ycia. 102 osoby (11%) by∏y starsze.
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Sta˝ orzeczniczy s´dziów

S´dziowie uczestniczàcy w badaniu mieli powa˝ne doÊwiadczenia zawodowe.
Co trzecia z badanych osób orzeka∏a ponad 20 lat, 15% badanych orzeka∏o przez
nie mniej ni˝ 16 lat (do 20 lat), a 20% od 11 do 15 lat. 82% badanych mia∏o co naj-
mniej szeÊcioletni sta˝ orzeczniczy.

Sàdy, w których orzekali s´dziowie o danym sta˝u s´dziowskim

Sta˝ orzeczniczy nie d∏u˝szy ni˝ 5 lat:
SpoÊród 169 s´dziów o najni˝szym sta˝u orzeczniczym (do 5 lat) najwi´ksza

grupa liczàca 91 osób orzeka∏a w wydzia∏ach cywilnych sàdów rejonowych, 67 s´-
dziów orzeka∏o w wydzia∏ach rodzinnych i nieletnich sàdów rejonowych, 5 s´dziów
orzeka∏o w sàdach grodzkich i 2 w wydziale cywilnym sàdu okr´gowego (brak da-
nych dotyczàcych sàdu w 4 przypadkach).

Sta˝ orzeczniczy od 6 do 10 lat:
Od 6 do 10 lat orzeka∏o 163 s´dziów uczestniczàcych w badaniu: 93 w wydzia-

∏ach rodzinnych i nieletnich sàdów rejonowych, 49 w wydzia∏ach cywilnych sàdów
rejonowych, 13 w wydzia∏ach cywilnych sàdów okr´gowych, 4 w wydzia∏ach cywil-
nych sàdów grodzkich, jeden w wydziale rodzinnym sàdu okr´gowego, 2 w innym
sàdzie (brak danych dotyczàcych sàdu, w którym orzeka∏a jedna z osób uczestni-
czàcych w badaniu).

Sta˝ orzeczniczy od 11 do 15 lat:
Sta˝ orzeczniczy od 11 do 15 lat mia∏o 189 s´dziów: 104 orzeka∏o w wydzia∏ach

rodzinnych i nieletnich sàdów rejonowych, 42 w wydzia∏ach cywilnych sàdów okr´-
gowych, 39 w wydzia∏ach cywilnych sàdów rejonowych, jeden w wydziale rodzin-
nym sàdu okr´gowego, 2 w sàdzie grodzkim (brak danych dotyczàcych sàdu,
w którym orzeka∏a jedna z osób uczestniczàcych w badaniu).

Sta˝ orzeczniczy od 16 do 20 lat:
143 s´dziów orzeka∏o od 16 do 20 lat: 74 w wydzia∏ach rodzinnych i nieletnich

sàdów rejonowych, 41 w wydzia∏ach cywilnych sàdów okr´gowych, 17 w wydzia-
∏ach cywilnych sàdów rejonowych, 5 w wydzia∏ach rodzinnych sàdów okr´gowych,
pozostali w innych sàdach.

Sta˝ orzeczniczy nie krótszy ni˝ 21 lat:
S´dziowie o sta˝u orzeczniczym nie krótszym ni˝ 21 lat, stanowiàcy 30% bada-

nych, orzekali g∏ównie w wydzia∏ach rodzinnych i nieletnich sàdów rejonowych
(150 s´dziów), 81 orzeka∏o w wydzia∏ach cywilnych sàdów okr´gowych, 31 w wy-
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dzia∏ach rodzinnych sàdów okr´gowych, 23 w wydzia∏ach cywilnych sàdów rejono-
wych, pozostali w sàdach grodzkich.

Sta˝ orzeczniczy s´dziów z poszczególnych sàdów

Wydzia∏y rodzinne i nieletnich sàdów rejonowych:
SpoÊród 489 uczestników badania orzekajàcych w wydzia∏ach rodzinnych

i nieletnich sàdów rejonowych 31% mia∏o sta˝ s´dziowski nie krótszy od 21
lat, 21% od 11 do 15 lat, 19% od 6 do 10 lat, 15% od 16 do 20 lat i 14% nie d∏u˝-
szy ni˝ 5 lat.

Wydzia∏y rodzinne sàdów okr´gowych:
38 s´dziów orzeka∏o w wydzia∏ach (sekcjach) rodzinnych sàdów okr´go-

wych. 82% mia∏o sta˝ orzeczniczy d∏u˝szy od 21 lat, 13% od 16 do 20 lat,
po oko∏o 3% od 11 do 15 lat oraz od 6 do 10 lat. 95% tych s´dziów mia∏o bardzo
du˝e doÊwiadczenie zawodowe.

Wydzia∏y cywilne sàdów rejonowych:
W badaniu uczestniczy∏o 219 s´dziów orzekajàcych w wydzia∏ach cywilnych sà-

dów rejonowych. 42% z nich orzeka∏o nie d∏u˝ej ni˝ 5 lat, 22% od 6 do 10
lat. 18% od 11 do 15 lat, 10% nie krócej ni˝ 21 lat, a 8% od 16 do 20 lat.

Wydzia∏y cywilne sàdów okr´gowych:
W badaniu uczestniczy∏o 179 s´dziów orzekajàcych w wydzia∏ach cywilnych sà-

dów okr´gowych. 45% z nich orzeka∏o nie krócej ni˝ 21 lat, po 23 % od 16 do 20
lat oraz od 11 do 15 lat, 7% od 6 do 10 lat. Pozostali orzekali krócej.

Jak z powy˝szego wynika, najwi´kszy odsetek (82) s´dziów o najd∏u˝szym sta-
˝u wyst´powa∏ wÊród ankietowanych z wydzia∏ów rodzinnych sàdów okr´gowych.

Stanowisko ankietowanych na temat pozycji prawa rodzinnego
w przysz∏ej kodyfikacji

Za kodeksowà samodzielnoÊcià prawa rodzinnego, a wi´c przeciwko w∏à-
czeniu przepisów z zakresu prawa rodzinnego do kodeksu cywilnego, opowiedzia-
∏o si´ w sposób zdecydowany 671 osób, czyli 70% badanych.

Za w∏àczeniem przepisów z zakresu prawa rodzinnego do kodeksu cywil-
nego (jako jego ksi´gi) by∏o 157 osób (16% ankietowanych s´dziów).

76 s´dziów (8%) nie zaj´∏o jednoznacznego stanowiska wyra˝ajàc poglàd, i˝
równie donios∏e argumenty przemawiajà za zachowaniem dotychczasowej kodek-
sowej odr´bnoÊci prawa rodzinnego jak i za propozycjà przedstawionà w Zielonej
Ksi´dze. Pozostali przyznali, ˝e nie majà przemyÊlanego stanowiska na ten temat.
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Je˝eli uwzgl´dni si´ tylko tych ankietowanych, którzy mieli w∏asne jedno-
znaczne i zdecydowane stanowisko co do miejsca prawa rodzinnego w kodyfi-
kacji prawa cywilnego, a wi´c 828 s´dziów to okazuje si´, ˝e za odr´bnoÊcià ko-
deksowà prawa rodzinnego opowiedzia∏o si´ 81% spoÊród nich, zaÊ za kon-
cepcjà zaproponowanà w Zielonej Ksi´dze 19%.

Charakterystyka s´dziów – zwolenników kodeksowej odr´bnoÊci
prawa rodzinnego

Specjalizacja orzecznicza

Za kodeksowà samodzielnoÊcià prawa rodzinnego w sposób zdecydowany
opowiedzia∏o si´ 671 s´dziów. 395 z nich (59%) to s´dziowie wydzia∏ów rodzinnych
i nieletnich sàdów rejonowych, 124 (19%) orzeka w wydzia∏ach cywilnych sàdów
rejonowych, 100 (15%) w wydzia∏ach cywilnych sàdów okr´gowych, 32 (5%) w wy-
dzia∏ach rodzinnych sàdów okr´gowych, pozostali w innych sàdach (w tym 8 w wy-
dzia∏ach/sekcjach cywilnych sàdów grodzkich).

Tak wi´c s´dziowie rodzinni (orzekajàcy w sàdach rejonowych i okr´gowych)
∏àcznie stanowili 64% zwolenników tezy o celowoÊci zachowania odr´bnoÊci
kodeksowej prawa rodzinnego, zaÊ s´dziowie – cywiliÊci z sàdów grodzkich,
rejonowych i okr´gowych oko∏o 35% aprobujàcych zdecydowanie wskazane
stanowisko.

SpoÊród wszystkich 527 s´dziów rodzinnych (orzekajàcych w sàdach
rejonowych i okr´gowych), którzy uczestniczyli w badaniu, zdecydowanie
za odr´bnoÊcià kodeksowà prawa rodzinnego opowiedzia∏o si´ 427 s´-
dziów – 81%.

SpoÊród 411 s´dziów – cywilistów (orzekajàcych w wydzia∏ach cywilnych sà-
dów grodzkich, rejonowych i okr´gowych), którzy uczestniczyli w badaniu, zdecy-
dowanie za odr´bnoÊcià kodeksowà prawa rodzinnego opowiedzia∏o si´ 232
s´dziów – 56%.

Tak wi´c zarówno wÊród s´dziów rodzinnych jak i wÊród s´dziów cywil-
nych, którzy uczestniczyli w badaniu i zaj´li zdecydowane stanowisko, wi´k-
szoÊç udzieli∏a jednoznacznego poparcia kodeksowej odr´bnoÊci prawa ro-
dzinnego.

Wydaje si´ nie budziç wàtpliwoÊci, ˝e teoretyczna i praktyczna znajomoÊç pra-
wa rodzinnego oraz jego problematyki spo∏ecznej jest (powinna byç) wy˝sza u s´-
dziów rodzinnych ni˝ u s´dziów orzekajàcych w innych wydzia∏ach. Przemawia to
za tezà, ˝e g∏´bsza znajomoÊç specyfiki stosunków rodzinnoprawnych wytwa-
rza przeÊwiadczenie, i˝ nale˝ycie mogà byç unormowane w wyspecjalizowa-
nym akcie normatywnym.
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P∏eç, wiek i sta˝ orzeczniczy

W grupie s´dziów b´dàcych kobietami za kodeksowà odr´bnoÊcià prawa
rodzinnego opowiedzia∏o si´ 75% badanych zaÊ w grupie s´dziów b´dàcych
m´˝czyznami 58% badanych. Pewien wp∏yw na zaj´te stanowisko mia∏ wiek
ankietowanych. W grupie najm∏odszych s´dziów, liczàcych nie wi´cej
ni˝ 35 lat, za kodeksowà odr´bnoÊcià prawa rodzinnego opowiedzia∏o si´ 57%
badanych, zaÊ wÊród s´dziów od 56 roku ˝ycia odsetek ten wynosi∏ 74. Tak˝e
wraz ze wzrostem sta˝u orzeczniczego zwi´ksza∏ si´ odsetek zwolenników te-
go stanowiska.

Powy˝sze ustalenie zdaje si´ wspieraç tez´, ˝e im wi´ksze by∏o doÊwiadcze-
nie ˝yciowe i zawodowe ankietowanych, tym cz´Êciej uwa˝ali, ˝e w∏aÊciwà
koncepcjà jest samodzielnoÊç kodeksowa prawa rodzinnego.

Charakterystyka s´dziów – zwolenników w∏àczenia prawa
rodzinnego do nowego kodeksu cywilnego

Specjalizacja orzecznicza

W sposób zdecydowany za w∏àczeniem prawa rodzinnego do opracowywane-
go nowego kodeksu cywilnego opowiedzia∏o si´ 157 s´dziów, czyli 16% bada-
nych. 53 z nich (34%) orzeka∏o w wydzia∏ach cywilnych sàdów rejonowych, 50
(32%) w wydzia∏ach cywilnych sàdów okr´gowych, 44 (29%) w wydzia∏ach rodzin-
nych i nieletnich sàdów rejonowych, 4 (2,5%) w wydzia∏ach rodzinnych sàdów
okr´gowych, pozostali w innych sàdach. Tak wi´c ankietowani, którzy opowie-
dzieli si´ za stanowiskiem wyra˝onym w Zielonej Ksi´dze, w 64% byli s´dzia-
mi – cywilistami, a w 31,5% s´dziami rodzinnymi. W tej grupie wi´c dwukrotnie
wi´cej by∏o s´dziów – cywilistów ni˝ s´dziów rodzinnych.

P∏eç, wiek i sta˝ orzeczniczy

Za w∏àczeniem prawa rodzinnego do kodeksu cywilnego opowiedzia∏o si´ 91 s´-
dziów b´dàcych kobietami i 66 s´dziów b´dàcych m´˝czyznami. 39% liczy∏o nie wi´-
cej ni˝ 35 lat, 26% od 36 do 45 lat, 22% od 46 do 55 lat, 13% liczy∏o nie mniej ni˝ 56 lat.

Najwi´cej zwolenników w∏àczenia prawa rodzinnego do kodeksu cywilne-
go by∏o wÊród najm∏odszych s´dziów.

Prawie równoliczne by∏y grupy s´dziów o najkrótszym – do 5 lat – (44 s´dziów
– 28%) i najd∏u˝szym, ponad 20 letnim, sta˝u orzeczniczym (45 s´dziów – 29%).
Sta˝ orzeczniczy 17% zwolenników tego poglàdu wynosi∏ 6 do 10 lat, 15% od 16
do 20 lat i 12% od 11 do 15 lat.
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Charakterystyka s´dziów, w których ocenie równie donios∏e
argumenty przemawiajà za ka˝dà z konkurencyjnych koncepcji
ustawowego usytuowania prawa rodzinnego 

Specjalizacja orzecznicza

76 s´dziów (8% wszystkich badanych) by∏o zdania, i˝ nie jest mo˝liwe za-
j´cie zdecydowanego, nie budzàcego wàtpliwoÊci stanowiska, bowiem ka˝da
z koncepcji kodyfikacyjnego rozstrzygni´cia o miejscu prawa rodzinnego mo-
˝e byç poparta równie donios∏ymi argumentami. W tej grupie badanych (76 s´-
dziów stanowi 100%) 35 s´dziów (46%) orzeka∏o w wydzia∏ach rodzinnych
i nieletnich sàdów rejonowych, 28 (37%) w wydzia∏ach cywilnych sàdów rejo-
nowych, 12 (16%) w wydzia∏ach cywilnych sàdów okr´gowych, jeden w wy-
dziale cywilnym sàdu grodzkiego. Jak z powy˝szego wynika wi´kszoÊç stano-
wili tu s´dziowie orzekajàcy w wydzia∏ach cywilnych (∏àcznie 41 s´dziów,
a wi´c 54%).

P∏eç, wiek i sta˝ orzecznicza

S´dziowie, w których ocenie równie donios∏e argumenty przemawiajà za ka˝dà
z konkurencyjnych koncepcji ustawowego usytuowania prawa rodzinnego, w 48
przypadkach (63%) byli kobietami. WÊród wszystkich kobiet s´dziów uczestniczà-
cych w badaniu takie stanowisko zaj´∏o 7%, wÊród wszystkich s´dziów m´˝czyzn
uczestniczàcych w badaniu 11%.

Omawiane podejÊcie do problemu kodeksowej formy unormowania pra-
wa rodzinnego by∏o udzia∏em zaledwie 3 s´dziów w grupie najstarszych s´-
dziów (liczàcych ponad 55 lat). Pozostali przynale˝eli do wszystkich grup
wiekowych w zbli˝onych proporcjach. Najwi´ksza grupa 28 s´dziów by∏a
w wieku od 36 do 45 lat. (Stanowili 37% prezentujàcych stanowisko, i˝ rów-
nie donios∏e argumenty przemawiajà za pozostawieniem kodeksowej samo-
dzielnoÊci prawa rodzinnego jak i za koncepcjà zamieszczenia prawa rodzin-
nego w przysz∏ym kodeksie cywilnym. JednoczeÊnie stanowili oni 8%
wszystkich s´dziów uczestniczàcych w badaniu, którzy byli w tej grupie wie-
ku). 24 s´dziów (32% w omawianej grupie poglàdów) by∏o w wieku do 35 lat,
a 21 (28%) liczy∏o od 46 do 55 lat.

Sta˝ orzeczniczy s´dziów, którzy zaj´li prezentowane stanowisko nie mia∏, jak
si´ wydaje, przesàdzajàcego znaczenia. Co czwarty z nich (19 s´dziów) orzeka∏ nie
d∏u˝ej ni˝ pi´ç lat. Jedna piàta (15 s´dziów) orzeka∏a od 6 do 10 lat, kolejna jed-
na piàta od 11 do 15 lat. Siedemnastu s´dziów (22% w tej grupie) orzeka∏o od po-
nad 20 lat a dziesi´ciu od 16 do 20 lat.
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Argumentacja zwolenników koncepcji zachowania kodeksowej
samodzielnoÊci prawa rodzinnego

Badani, którzy opowiedzieli si´ za zachowaniem kodeksowej samodzielnoÊci
prawa rodzinnego, uzasadniajàc zaj´te stanowisko mogli zaakceptowaç lub odrzu-
ciç pi´ç wymienionych w ankiecie argumentów oraz wskazaç jeszcze inne okolicz-
noÊci na poparcie wybranej tezy (z mo˝liwoÊci wypowiedzenia si´ w pytaniu otwar-
tym skorzysta∏ tylko 1% badanych. Ich wypowiedzi, w istocie rzeczy, mo˝na potrak-
towaç tylko jako uszczegó∏owienie argumentacji zawartej w skategoryzowanych
odpowiedziach11).

671 s´dziów wypowiedzia∏o w sposób zdecydowany poglàd, i˝ optymalnym
rozwiàzaniem jest zachowanie kodeksowej samodzielnoÊci prawa rodzinnego.
W poni˝szych uwagach wi´c 671 stanowi 100%. Wi´kszoÊç s´dziów wybiera∏a wi´-
cej ni˝ jeden argument na poparcie przyj´tego stanowiska. Dlatego podawane
wartoÊci procentowe nie sumujà si´ do 100.

Prawo rodzinne jest wyodr´bnionà ga∏´zià prawa

Najdalej idàcym argumentem za samodzielnoÊcià kodeksowà prawa rodzinne-
go jest przeÊwiadczenie, i˝ prawo rodzinne wyodr´bni∏o si´ z prawa cywilnego. Nie
jest ju˝ jego dzia∏em ale samodzielnà ga∏´zià prawa, mimo ˝e nadal jego zwiàzek
z prawem cywilnym jest najbli˝szy. Dlatego prawo rodzinne nie tylko nie powinno
ale nie mo˝e byç ksi´gà kodeksu cywilnego. Takie przeÊwiadczenie wyrazi∏o 461
s´dziów, a wi´c blisko 69% zwolenników samodzielnoÊci kodeksowej prawa ro-
dzinnego i zarazem na 48% wszystkich s´dziów, którzy wzi´li udzia∏ w badaniu.

W grupie 461 s´dziów uwa˝ajàcych, i˝ prawo rodzinne wyodr´bni∏o si´ z pra-
wa cywilnego, trzystu osiemnastu (69%) orzeka w wydzia∏ach rodzinnych i nielet-
nich sàdów rejonowych, szeÊçdziesi´ciu (13%) w wydzia∏ach cywilnych sàdów re-
jonowych, pi´çdziesi´ciu jeden (11%) w wydzia∏ach cywilnych sàdów okr´go-
wych, dwudziestu pi´ciu (5%) w wydzia∏ach rodzinnych sàdów okr´gowych, po-
zostali w innych sàdach (w tym czterech orzeka w sprawach cywilnych w sàdach
grodzkich).

W tym miejscu warto przypomnieç, ˝e ankiet´ wype∏ni∏o 489 s´dziów orzekajà-
cych w wydzia∏ach rodzinnych i nieletnich sàdów rejonowych oraz 38 s´dziów
orzekajàcych w wydzia∏ach (sekcjach) rodzinnych sàdów okr´gowych. W tej gru-
pie ankietowanych, traktowanych w niniejszym badaniu jako s´dziowie rodzinni,
którà tworzy 527 s´dziów, poglàd o samodzielnoÊci „ga∏´ziowej” prawa rodzinne-
go wypowiedzia∏o 343 s´dziów (65%). Jednak˝e udzia∏ zwolenników takiego sta-
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nowiska by∏ w sposób znaczàcy wy˝szy wÊród s´dziów rodzinnych z sàdów okr´-
gowych (84% s´dziów rodzinnych orzekajàcych w sàdach okr´gowych, 65 % s´-
dziów rodzinnych orzekajàcych w sàdach rejonowych).

Do grupy s´dziów – cywilistów (orzekajàcych w sàdach grodzkich, rejonowych
i okr´gowych) nale˝a∏o 411 s´dziów. 115 z nich (28%) uwa˝a∏o, ˝e prawo rodzinne
nie jest jedynie wyspecjalizowanym dzia∏em prawa cywilnego ale wyodr´bni∏o si´
z tego prawa. Takie stanowisko prezentowa∏o 60 s´dziów spoÊród 219 s´dziów orze-
kajàcych w wydzia∏ach cywilnych sàdów rejonowych (27,4%), oraz 51 s´dziów spo-
Êród 179 s´dziów orzekajàcych w wydzia∏ach cywilnych sàdów okr´gowych (28,5%).

Jak z powy˝szego wynika, wÊród s´dziów cywilistów stanowisko o samodziel-
noÊci ga∏´ziowej prawa rodzinnego prezentuje bardzo zbli˝ony odsetek s´dziów
orzekajàcych w sàdach rejonowych i okr´gowych (wÊród badanych by∏o ich
o 1,1% wi´cej w sàdach okr´gowych). Natomiast wÊród s´dziów rodzinnych zwo-
lenników takiego poglàdu jest a˝ o 20% wi´cej wÊród s´dziów orzekajàcych w sà-
dach okr´gowych.

Najliczniejszà grup´ wiekowà, 345 osób, stanowili s´dziowie liczàcy od 36
do 45 lat. WÊród nich poglàd o wyodr´bnieniu si´ prawa rodzinnego z prawa cy-
wilnego wypowiedzia∏o 183 osoby (53%). W kolejnej co do liczebnoÊci, 269 osobo-
wej, grupie wiekowej badanych (s´dziowie w wieku od 46 do 55 lat) taki poglàd
prezentowa∏o 135 osób (50,2%).

WÊród 235 najm∏odszych s´dziów, liczàcych nie wi´cej ni˝ 35 lat, za odr´bno-
Êcià prawa rodzinnego opowiedzia∏o si´ 91 osób (38,7%), a wÊród najstarszych
(w wieku powy˝ej 55 lat) 75 na 102 badanych (73,5%).

Tak wi´c poglàd, i˝ prawo rodzinne jest odr´bnà od prawa cywilnego, choç wy-
wodzàcà si´ z niego i najbli˝szà mu, ga∏´zià prawa, najrzadziej wypowiadali s´-
dziowie najm∏odsi (oko∏o 39% w grupie s´dziów którzy liczyli nie wi´cej ni˝ 35 lat),
najcz´Êciej zaÊ najstarsi (oko∏o 74% w grupie s´dziów którzy liczyli wi´cej ni˝ 55
lat). WÊród pozosta∏ych s´dziów (liczàcych od 36 do 55 lat) wiek nie mia∏, jak si´
wydaje, powa˝niejszego wp∏ywu na stanowisko co do miejsca prawa rodzinnego
w systemie polskiego prawa. Poglàd o odr´bnoÊci prawa rodzinnego od cywilne-
go wypowiedzia∏o 53% wszystkich ankietowanych w wieku od 36 do 45 lat oraz co
drugi ankietowany wieku od 46 do 55 lat.

Zwiàzek pomi´dzy d∏ugoÊcià sta˝u orzeczniczego ankietowanych a ich prze-
Êwiadczeniem, ˝e prawo rodzinne wyodr´bni∏o si´ z prawa cywilnego, by∏ nast´pu-
jàcy: 143 s´dziów (31% zwolenników prezentowanego stanowiska) orzeka∏o d∏u˝ej
od 20 lat, 103 (22%) orzeka∏o od 11 do 15 lat, 85 (19%) orzeka∏o od 6 do 10 lat, 72
(16%) orzeka∏o od 16 do 20 lat zaÊ 56 (12%) nie d∏u˝ej ni˝ 5 lat.

WÊród wszystkich ankietowanych s´dziów o danym sta˝u orzeczniczym zwolen-
ników poglàdu, ˝e prawo rodzinne wyodr´bni∏o si´ z prawa cywilnego, by∏o: w gru-
pie 169 s´dziów orzekajàcych nie d∏u˝ej ni˝ 5 lat – 56 s´dziów (33%), w grupie 163
s´dziów orzekajàcych od 6 do 10 lat – 85 s´dziów (52%), w grupie 189 s´dziów
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orzekajàcych od 11 do 15 lat – 103 s´dziów (54,5%), w grupie 143 s´dziów orzeka-
jàcych od 16 do 20 lat – 72 s´dziów (50,3%), w grupie 288 s´dziów orzekajàcych
d∏u˝ej ni˝ 20 lat – 143 s´dziów (49,7%). Jak z powy˝szego wynika wÊród s´dziów,
którzy orzekali od 6 do 15 lat wrasta∏a liczba zwolenników odr´bnoÊci prawa rodzin-
nego od prawa cywilnego dochodzàc do 54,5%. Przy d∏u˝szym sta˝u orzeczniczym
odsetek podzielajàcych to stanowisko nieco spada∏ ale by∏ bliski 50. Pozwala to
na konstatacj´, ˝e wÊród poczàtkujàcych s´dziów zdecydowanà przewag´ ma-
jà zwolennicy tezy o przynale˝noÊci prawa rodzinnego do prawa cywilnego,
zaÊ wÊród doÊwiadczonych s´dziów odsetek zwolenników i przeciwników tezy
o wyodr´bnieniu si´ prawa rodzinnego z prawa cywilnego jest bardzo zbli˝ony.

Specyfika spraw rodzinnych wymaga wyspecjalizowanego sàdownictwa
a jego dobrej pracy sprzyja wyodr´bnienie kodeksowe prawa rodzinnego

374 badanych (56%) wskaza∏o, i˝ specyfika spraw rodzinnych wymaga g∏´bo-
kiej specjalizacji s´dziów i uzasadnia rozwój sàdownictwa rodzinnego, które po-
winno byç, co najmniej, dwuinstancyjne (rejonowe i okr´gowe sàdy rodzinne). Od-
r´bnoÊç kodeksowa prawa rodzinnego podkreÊla specyfik´ normowanych stosun-
ków spo∏ecznych, umo˝liwia sformu∏owanie wiodàcych zasad prawa rodzinnego
(odmiennych, wskutek tej g∏´bokiej specjalizacji, od wiodàcych zasad prawa cywil-
nego). Dlatego przemawia za umocnieniem i rozwojem sàdownictwa rodzinnego
a jednoczeÊnie przeciwko koncepcjom organizacyjnym, które usprawnienia pracy
sàdownictwa poszukujà w nierespektowaniu specjalizacji orzeczniczej, przyjmujàc
za∏o˝enie, ˝e ka˝dy s´dzia mo˝e równie dobrze orzekaç we wszystkich sprawach,
niezale˝nie od ich przedmiotu i swoich doÊwiadczeƒ zawodowych (specjalizacji)12.

Przyjmuje si´, ˝e od dnia 1 stycznia 1978 r. funkcjonuje powszechne sàdownic-
two rodzinne13. Nigdy jednak nie nastàpi∏o konsekwentne wyodr´bnienie pionu sà-
downictwa rodzinnego w obr´bie sàdownictwa powszechnego, co zapewne by∏o-
by rozwiàzaniem optymalnym, a zarazem oczekiwanym przez s´dziów rodzinnych.

27

Opinia s´dziów na temat przedstawionego w „Zielonej Ksi´dze”...

Rodzina i Prawo Nr 9-10 2008

12 Unormowanie prawa rodzinnego w kodeksie cywilnym mog∏oby pos∏u˝yç za argument dla zmian organi-
zacyjnych polegajàcych np. na likwidacji wydzia∏ów rodzinnych i nieletnich, zw∏aszcza w sàdach o niewiel-
kiej obsadzie s´dziowskiej. Stanowisko s´dziów (g∏ównie z wydzia∏ów rodzinnych i nieletnich sàdów rejo-
nowych) w przedmiocie ewentualnych zmian organizacyjnych ilustruje pilota˝owe badanie ankietowe
na temat miejsca sàdów rodzinnych w systemie sàdownictwa powszechnego, w którym wzi´∏o udzia∏ 51
s´dziów. Zosta∏o ono przeprowadzone przez S´dziego SO Eleonor´ Por´biak-Tymeckà podczas spotka-
nia szkoleniowego, które odby∏o si´ w dniach od 3 do 5 wrzeÊnia 2007 r. w Jastrz´biej Górze. Wyniki ba-
dania zosta∏y przedstawione w dniu 2 paêdziernika 2007 r. w Zakopanym, podczas IX Kongresu Stowarzy-
szenia S´dziów Sàdów Rodzinnych w Polsce. Ponad 70% ankietowanych dostrzeg∏o potrzeb´ utworzenia
odr´bnego pionu sàdownictwa rodzinnego na wszystkich poziomach (w sàdach rejonowych, okr´gowych,
apelacyjnych oraz w Sàdzie Najwy˝szym, w którego strukturze powinna znaleêç si´ Izba Rodzinna). Bra-
ny pod uwag´ przez ówczesne kierownictwo resortu sprawiedliwoÊci wariant likwidacji wydzia∏ów rodzin-
nych w ma∏ych sàdach o obsadzie poni˝ej 10 s´dziów i w∏àczenie ich do wydzia∏ów cywilnych zosta∏ od-
rzucony, jako nietrafny, przez 96% ankietowanych.

13 M. Baƒkowska: XX lecie sàdownictwa rodzinnego w Polsce, PS nr 4 z 1999 r.



Celowe wydaje si´ przypomnienie, ˝e art. 12 Prawa o ustroju sàdów powszech-
nych (USP)14 wydzia∏ rodzinny i nieletnich sàdu rejonowego nazywa „sàdem rodzin-
nym”. Przyjmuje si´, i˝ „OkreÊlenie wydzia∏u mianem sàdu jest zabiegiem tech-
niczno-organizacyjnym, wskazujàcym na szczególne spo∏eczne znaczenie spraw
rozpoznawanych w tym wydziale”15. Mimo takiej opinii twórcy USP nie byli konse-
kwentni i nie dostrzegli zapewne w wystarczajàcym stopniu specyfiki spraw rozpo-
znawanych w sàdach rodzinnych. Nie wymagajà, bowiem szczególnego przygoto-
wania od osób w nich orzekajàcych w odró˝nieniu od wymagaƒ wobec s´dziów
i ∏awników orzekajàcych w innych wydzia∏ach nazywanych „sàdami”16. Takie podej-
Êcie ustawodawcy u∏atwia mu dokonywanie zmian o charakterze instytucjonalno-
-ustrojowym dotyczàcych wydzia∏ów sàdowych, którym powierzono, miedzy innymi,
rozstrzygania spraw z zakresu prawa rodzinnego. Wszelkie zamierzenia mogàce
zmniejszyç znaczenie sàdownictwa rodzinnego, zahamowaç jego rozwój i doskona-
lenie sà odbierane z wielkim niepokojem, zw∏aszcza gdy nie sà poddawane pod sze-
rokà dyskusj´ z udzia∏em najbardziej zainteresowanych, czyli s´dziów rodzinnych.

U∏atwienie dla adresatów prawa rodzinnego

248 s´dziów (37%) by∏o zdania, ˝e samodzielnoÊç kodeksowa prawa rodzinne-
go u∏atwia poznanie stanu prawnego i korzystanie z tej wiedzy przez nieprofesjo-
nalistów. Prawo rodzinne jest adresowane do bardzo szerokiego kr´gu odbiorów.
Zainteresowani zapewne ∏atwiej i szybciej „trafià” do oddzielnego kodeksu bez ko-
niecznoÊci poszukiwania pomocy u prawników. Jest to szczególnie wa˝ne dla
ubo˝szych obywateli.

Tradycja i wzgl´dy praktyczne

219 badanych (33%) wskaza∏o, i˝ tradycja przemawia za zachowaniem kodek-
su rodzinnego bowiem od 57 lat stosunki rodzinne sà normowane przez poÊwi´-
cony im kodeks. 203 ankietowanych (30%) wskaza∏o, i˝ nowy kodeks cywilny nie
mo˝e byç nadmiernie rozbudowany. B´dzie to bowiem bardzo utrudnia∏o korzy-
stanie z niego.

Argumentacja zwolenników w∏àczenia prawa rodzinnego
do projektowanego kodeksu cywilnego
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14 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.: Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.).
15 T. Ereciƒski, J. Gudowski, J. Iwulski: Komentarz do prawa o ustroju sàdów powszechnych i ustawy o Kra-

jowej Radzie Sàdownictwa, Warszawa 2002, s. 51.
16 Art. 12 § 4 i § 5 odnoÊnie do sàdów rejonowych oraz art. 16 § 3 i § 4 odnoÊnie do sàdów okr´gowych wy-

magajà szczególnych kwalifikacji od s´dziów i ∏awników wyznaczanych do orzekania w sprawach z zakre-
su prawa pracy, ubezpieczeƒ spo∏ecznych i w sprawach gospodarczych.



Za w∏àczeniem przepisów z zakresu prawa rodzinnego do kodeksu cywilnego (ja-
ko jego ksi´gi) by∏o 157 osób (16% ankietowanych s´dziów). Uzasadniajàc zaj´te
stanowisko mogli zaakceptowaç lub odrzuciç pi´ç wymienionych w ankiecie argu-
mentów oraz wskazaç jeszcze inne okolicznoÊci na poparcie wybranej tezy (z mo˝li-
woÊci wypowiedzenia si´ w pytaniu otwartym skorzysta∏o tylko siedem osób).

Prawo rodzinne jest dzia∏em prawa cywilnego

142 s´dziów, 90% zwolenników koncepcji prawa rodzinnego jako IV ksi´gi pro-
jektowanego kodeksu cywilnego by∏o zdania, i˝ prawo to jest dzia∏em prawa cywil-
nego. WÊród nich by∏o 51 (36%) s´dziów orzekajàcych w wydzia∏ach cywilnych sà-
dów okr´gowych, 47 (33%) s´dziów orzekajàcych w wydzia∏ach cywilnych sàdów
rejonowych, 34 (24%) s´dziów orzekajàcych w wydzia∏ach rodzinnych i nieletnich
sàdów rejonowych, 4 (3%) s´dziów orzekajàcych w wydzia∏ach rodzinnych sàdów
okr´gowych.

W badaniu uczestniczy∏o 219 s´dziów orzekajàcych w wydzia∏ach cywilnych sà-
dów rejonowych. Tak wi´c odsetek zwolenników tezy o przynale˝noÊci prawa ro-
dzinnego do prawa cywilnego wynosi∏ wÊród nich 21,5.

179 badanych orzeka∏o w wydzia∏ach cywilnych sàdów okr´gowych. 51 z nich
(28,5%) wskaza∏o na omawiany argument.

Udzia∏ zwolenników tezy o przynale˝noÊci prawa rodzinnego do prawa cywilne-
go (38) wÊród wszystkich s´dziów rodzinnych, którzy wype∏nili analizowane ankie-
ty (527) wynosi∏ wi´c 7%, z tym, ˝e wy˝szy by∏ wÊród s´dziów orzekajàcych w wy-
dzia∏ach rodzinnych sàdów okr´gowych (takie przeÊwiadczenie podziela∏o 4 s´-
dziów spoÊród 38 ankietowanych, a wi´c 10,5%).

Argument o przynale˝noÊci prawa rodzinnego do prawa cywilnego poda∏o 79
kobiet i 63 m´˝czyzn. Podziela∏o go wi´c 11% spoÊród ankietowanych s´dziów b´-
dàcych kobietami i 25% spoÊród ankietowanych s´dziów b´dàcych m´˝czyznami.

W wi´kszoÊci stanowisko to zaj´li m∏odsi s´dziowie. 58 spoÊród nich (41%) li-
czy∏o nie wi´cej ni˝ 35 lat, 37 (26%) mia∏o od 36 do 45 lat, 32 (23%) liczy∏o nie
mniej ni˝ 46 lat i nie wi´cej ni˝ 55 lat a 15 by∏o starszych. Natomiast, gdy zwa˝y
si´ na sta˝ orzeczniczy zwolenników omawianego argumentu okazuje si´, ˝e
prawie równoliczni byli s´dziowie o najkrótszym sta˝u do 5 lat (41 s´dziów)
i o najd∏u˝szym, ponad 20 letnim sta˝u (39 s´dziów). WÊród wszystkich bada-
nych o najkrótszym i najd∏u˝szym doÊwiadczeniu orzeczniczym odsetek powo∏u-
jàcych si´ na przynale˝noÊç prawa rodzinnego do cywilnego wynosi∏ odpowied-
nio 24,3 i 13,5.

WÊród wszystkich badanych s´dziów z grupy 235 osób najm∏odszych
(do lat 35) 27% traktowa∏o prawo rodzinne jako dzia∏ prawa cywilnego, a w liczà-
cej 102 osób grupie najstarszych s´dziów (liczàcych wi´cej ni˝ 55 lat) taki poglàd
mia∏o 15% badanych.
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Nie ma podstaw do sformu∏owania „w∏asnej” cz´Êci ogólnej kodeksu
rodzinnego

PrzeÊwiadczenie, i˝ nie jest mo˝liwe stworzenie oddzielnej „pe∏nej” (zupe∏nej
a nie „kad∏ubkowej”17) kodyfikacji prawa rodzinnego by∏o udzia∏em 69 s´dziów
(44% zwolenników koncepcji przedstawionej w „Zielonej Ksi´dze”). PoÊrednio u˝y-
cie takiego argumentu wskazuje, i˝ przyjmujàcy go jest przeciwnikiem stanowiska
o daleko posuni´tej specyfice stosunków rodzinnoprawnych.

46 spoÊród 69 s´dziów o takim stanowisku orzeka∏o w wydzia∏ach cywilnych
(25 w sàdach rejonowych, 21 w sàdach okr´gowych), 20 w wydzia∏ach rodzinnych
(17 w sàdach rejonowych, 3 w sàdach okr´gowych). Poglàd ten g∏ównie wypowia-
dali najm∏odsi s´dziowie (38–55% z nich liczy∏o nie wi´cej ni˝ 35 lat18) o najkrót-
szym sta˝u orzeczniczym (26 orzeka∏o nie d∏u˝ej ni˝ 5 lat19).

W∏àczenie prawa rodzinnego do kodeksu cywilnego zwi´kszy presti˝
prawa rodzinnego

W „Zielonej Ksi´dze” zosta∏ wypowiedziany poglàd, i˝ „Kodeks cywilny jest naj-
donioÊlejszym aktem normatywnym po Konstytucji”20. W konsekwencji, podzielajà-
cy takie stanowisko traktujà zamieszczenie przepisów w tym akcie normatywnym
za „dowartoÊciowanie” problematyki, którà one normujà21.

Tak te˝ oceni∏o perspektyw´ zamieszczenia prawa rodzinnego w kodeksie cy-
wilnym 30 s´dziów. Warto zauwa˝yç, ˝e po∏owa z nich orzeka∏a w sàdach rodzin-
nych (czternastu s´dziów w sàdach rejonowych, jeden w sàdzie okr´gowym). Po-
zostali zwolennicy poglàdu o wzmo˝eniu presti˝u prawa rodzinnego po zamiesz-
czeniu go w postaci ksi´gi kodeksu cywilnego orzekali w sàdach cywilnych (trzy-
nastu w wydzia∏ach cywilnych sàdów okr´gowych, dwóch w wydzia∏ach cywilnych
sàdów rejonowych).

Warto zauwa˝yç, i˝ poglàd ten prezentowa∏o oko∏o 3% uczestniczàcych w ba-
daniu s´dziów rodzinnych. Zapewne wi´c pozostali nie mieli „kompleksu” s´dzie-
go rodzinnego22.
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17 Zob. T. Smyczyƒski: Prawo rodzinne i stosunki rodzinnoprawne, Studia z Prawa Prywatnego 2007,
zeszyt 1 (4), s. 18.

18 W kolejnych grupach wieku jego zwolennikami by∏o: 13 s´dziów liczàcych od 36 do 45 lat, 12 s´dziów li-
czàcych od 46 do 55 lat, 6 s´dziów liczàcych wi´cej ni˝ 55 lat.

19 Stanowisko to podzieli∏o 14 s´dziów orzekajàcych od 6 do 10 lat, 3 s´dziów orzekajàcych od 11 do 15
lat, 11 s´dziów orzekajàcych od 16 do 20 lat i 15 s´dziów orzekajàcych d∏u˝ej od 20 lat.

20 Zielona Ksi´ga (…), s. 32.
21 Wg zwolenników odr´bnoÊci kodeksowej prawa rodzinnego w latach szeÊçdziesiàtych XX w. w∏àczenie

prawa rodzinnego do kodeksu cywilnego obni˝y∏oby rang´ prawa rodzinnego nie przynoszàc ˝adnych ko-
rzyÊci. Por. M. Nazar, op. cit., s. 108.

22 M. Arczewska: Spo∏eczne role s´dziów rodzinnych – wyniki badaƒ w∏asnych, Rodzina i Prawo nr 3 (6)
z 2007 r., s. 14 -15.



Prawo rodzinne jest normowane przez wi´kszoÊç kodeksów cywilnych
paƒstw zachodnioeuropejskich

Odr´bnoÊç kodeksowa prawa rodzinnego w XX w. wyst´powa∏a w ZSRR i Êrod-
kowoeuropejskich paƒstwach „demokracji ludowych”. W paƒstwach Europy Za-
chodniej, zgodnie z tradycjà wielkich XIX wiecznych kodeksów cywilnych (które
obowiàzywa∏y tak˝e na ziemiach polskich), prawo rodzinne nale˝a∏o do prawa cy-
wilnego23. Ten argument prawnoporównawczy wypowiedzia∏o 24 s´dziów (w tym
jedenastu orzekajàcych w wydzia∏ach rodzinnych i nieletnich sàdów rejonowych,
jeden orzekajàcy w wydziale rodzinnym w sàdzie okr´gowym, jedenastu s´dziów
orzekajàcych w wydzia∏ach cywilnych, pozostali orzekali w innych sàdach).

W∏àczenie prawa rodzinnego do kodeksu cywilnego b´dzie potwierdze-
niem polskiej suwerennoÊci bowiem odr´bnoÊç kodeksowa prawa rodzin-
nego wynika z przyczyn politycznych a nie merytorycznych

W „Zielonej Ksi´dze” zosta∏ wypowiedziany poglàd, i˝ „pi´çdziesi´cioletnia tra-
dycja ukszta∏towana pod naciskiem doktryny komunistycznej nie powinna decydo-
waç o kszta∏cie systemu prawnego RP.”24. Stanowisko takie uzna∏o za swoje 11 an-
kietowanych (7% zwolenników koncepcji „powrotu” prawa rodzinnego do kodeksu
cywilnego, jako jego IV ksi´gi). OÊmiu z tych s´dziów orzeka∏o w wydzia∏ach cywil-
nych, trzech w wydzia∏ach rodzinnych i nieletnich. SzeÊciu zwolenników tego po-
glàdu liczy∏o nie wi´cej ni˝ 35 lat, trzech by∏o w wieku od 36 do 45 lat.

Inne argumenty

S´dziowie, którzy odpowiedzieli na pytanie otwarte, wskazywali ˝e prawo ro-
dzinne nie normuje wszystkich stosunków rodzinnoprawnych, jest zwiàzane z pra-
wem cywilnym. PodkreÊlali, ˝e uÊwiadomienie sobie tych zwiàzków, potwierdzone
jednoÊcià kodeksowà, b´dzie sprzyja∏o pog∏´bianiu wiedzy cywilistycznej przez s´-
dziów orzekajàcych w sprawach rodzinnych, które b´dà oceniane z „szerszej per-
spektywy” i bardziej „kompleksowo”.
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23 Takie unormowanie by∏o konsekwencjà „podporzàdkowania” osobowych stosunków rodzinnych majàtko-
wym. Zob. M. Nazar: Problemy nowelizacji prawa rodzinnego, Rejent nr 9 z 2005 r., s. 107 i powo∏anà tam
literatur´. Jak pisze powo∏any Autor: „Zwolennicy w∏àczenia kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego do ko-
deksu cywilnego, uzasadniajàc swoje stanowisko, wskazujà na zakres europejskich kodeksów cywilnych.
Ten argument przypomina a reburs jeden z prawdopodobnych powodów wy∏àczenia w latach szeÊçdzie-
siàtych ubieg∏ego wieku z projektu polskiego kodeksu cywilnego unormowaƒ prawa rodzinnego. Chodzi-
∏o mianowicie o istnienie tzw. radzieckiego wzorca odr´bnych kodyfikacji prawa cywilnego i rodzinnego.
Nie wydaje si´ jednak przekonywujàce twierdzenie, ˝e w∏aÊnie ta okolicznoÊç decydujàco (i negatywnie)
wp∏yn´∏a na kszta∏t polskiej kodyfikacji” (PodkreÊlenie E. H.-¸.). W pe∏ni podzielam to stanowisko.

24 Zielona Ksi´ga (…), s. 31 32.



Podsumowanie i wnioski

Wyniki badania opinii s´dziów wskazujà, ˝e nie dla wszystkich w∏àczenie prawa
rodzinnego do kodeksu cywilnego jest „wizjà optymalnà” przysz∏ego stanu prawne-
go. Nie wszyscy zwolennicy kodeksowej samodzielnoÊci prawa rodzinnego traktujà
go wy∏àcznie jako wyspecjalizowany dzia∏ prawa cywilnego bàdê kierujà si´ tylko „so-
cjotechnicznym punktem widzenia”, jak zdaje si´ sàdziç Komisja Kodyfikacyjna25.

Celowe wydaje si´ wyeksponowanie w niniejszym podsumowaniu wyników an-
kiety najistotniejszych ustaleƒ przeprowadzonego badania.

Poglàd, ˝e prawo rodzinne jest samodzielnà ga∏´zià prawa, mimo ˝e nadal je-
go zwiàzek z prawem cywilnym jest najbli˝szy wypowiedzia∏o 461 s´dziów na 965
badanych (48%). Poglàd przeciwny, ˝e prawo cywilne jest dzia∏em prawa cywilne-
go, potraktowa∏o, jako g∏ówny argument wspierajàcy koncepcj´ zaprezentowanà
w „Zielonej Ksi´dze”, 142 s´dziów (oko∏o 15% badanych). Jak z powy˝szego wy-
nika, ˝adnego z przeciwstawnych stanowisk nie podziela∏a bezwzgl´dna wi´k-
szoÊç s´dziów, którzy uczestniczyli w badaniu. Niemniej, odmiennie od stanowisk
prezentowanych we wspó∏czesnych polskich publikacjach prawniczych, wi´cej
zwolenników mia∏a teza o „emancypacji” prawa rodzinnego.

Za kodeksowà samodzielnoÊcià prawa rodzinnego, a wi´c przeciwko w∏àczeniu
przepisów z zakresu prawa rodzinnego do kodeksu cywilnego, opowiedzia∏o
si´ 671 s´dziów (70% badanych), zaÊ za w∏àczeniem przepisów z zakresu prawa
rodzinnego do kodeksu cywilnego (jako jego ksi´gi) 157 s´dziów (16%). Cz´Êç an-
kietowanych s´dziów nie mia∏a przemyÊlanego stanowiska w sprawie miejsca pra-
wa rodzinnego w przysz∏ej kodyfikacji, cz´Êç nie znajdowa∏a dla ˝adnej z przeciw-
stawnych koncepcji argumentu przesàdzajàcego. WÊród tych, którzy mieli jedno-
znacznà i zdecydowanà opini´ „za” lub „przeciw” w∏àczeniu prawa rodzinnego
do kodeksu cywilnego koncepcj´ zaproponowanà w „Zielonej Ksi´dze” aprobowa-
∏o 19% ankietowanych.

Badanie wykaza∏o, ˝e specjalizacja orzecznicza ma istotny wp∏yw na poglàdy
w omawianej kwestii. 

S´dziowie rodzinni (orzekajàcy w sàdach rejonowych i okr´gowych) ∏àcznie
stanowili 64% zwolenników tezy o celowoÊci zachowania odr´bnoÊci kodeksowej
prawa rodzinnego.

S´dziowie – cywiliÊci z sàdów grodzkich, rejonowych i okr´gowych stanowili
oko∏o 35% aprobujàcych zdecydowanie stanowisko o celowoÊci odr´bnoÊci ko-
deksowej prawa rodzinnego. 

SpoÊród wszystkich badanych 527 s´dziów rodzinnych (orzekajàcych w sà-
dach rejonowych i okr´gowych), zdecydowanie za odr´bnoÊcià kodeksowà prawa
rodzinnego opowiedzia∏o si´ 427 s´dziów – 81%.
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25 Zielona Ksi´ga (…), s. 31.



SpoÊród 411 s´dziów – cywilistów (orzekajàcych w wydzia∏ach cywilnych sà-
dów grodzkich, rejonowych i okr´gowych), którzy uczestniczyli w badaniu, zdecy-
dowanie za odr´bnoÊcià kodeksowà prawa rodzinnego opowiedzia∏o si´ 232 s´-
dziów – 56%.

Liczny udzia∏ s´dziów w badaniu ankietowym na temat miejsca prawa rodzinne-
go w systemie polskiego prawa wskazuje na wag´, jakà do potrzeby dyskusji
nad koncepcjà przedstawionà w „Zielonej Ksi´dze” przywiàzuje to Êrodowisko.
Dlatego nale˝a∏oby postulowaç organizacj´ spotkaƒ dyskusyjnych na temat pro-
jektowanych rozwiàzaƒ w Êrodowisku s´dziowskim26.
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26 Za∏o˝enia „Zielonej Ksi´gi” by∏y przedstawiane podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w WiÊle, we
wrzeÊniu 2006 r. (zob. referat tam wyg∏oszony przez Przewodniczàcego Komisji Kodyfikacyjnej, Z. Ra-
dwaƒski: Zielona Ksi´ga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczypospolitej Polskiej, RPEiS nr 1
z 2007 r., s. 5-16). Konferencja na temat g∏ównych za∏o˝eƒ projektu nowego kodeksu cywilnego, zorgani-
zowana przez Instytut Nauk Prawnych PAN i Izb´ Cywilnà SN, odby∏a si´ 29 marca 2007 r. Syntetyczne
sprawozdania z jej przebiegu zosta∏y opublikowane w dodatku do Monitora Prawniczego nr 14 z 2007 r.
oraz w Palestrze nr 7-8 z 2007 r. (A. Redzik, P. Zdanikowski: Konferencja „G∏ówne za∏o˝enia Projektu Ko-
deksu Cywilnego”, Warszawa, Pa∏ac Staszica, 29 marca 2007, Palestra nr 7-8 z 2007 r., s. 247-248).



Beata Janiszewska

Zadania sàdu opiekuƒczego w Êwietle przepisów ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego1

1. Wprowadzenie

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego2 wesz∏a w ˝ycie 21 stycznia 1995 r.,
po prawie 65 latach prac ustawodawczych i po dwudziestoletnich pracach
nad ostatnim projektem ustawy3, stanowiàcym podstaw´ obecnie obowiàzujàcej
regulacji. Tak d∏ugi okres prac legislacyjnych wynika∏ nie tylko z tego, ˝e zamierze-
niem prawodawcy by∏o stworzenie nowoczesnego, kompleksowego unormowania
z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, ale tak˝e z wyjàtkowo delikatnej materii
tej regulacji, dotyczàcej ochrony osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli osób
chorych psychicznie, upoÊledzonych umys∏owo i wykazujàcych inne zak∏ócenia
czynnoÊci psychicznych (art. 3 pkt 1). 

Szczególny charakter ustawy podkreÊla dodanie preambu∏y, która wpraw-
dzie nie stanowi przepisu, a jedynie wst´p do aktu prawnego, jednak odgrywa
du˝e znaczenie w dokonywaniu wyk∏adni teleologicznej4. OkreÊla bowiem za∏o-
˝enia ustawodawcy, towarzyszàce uchwaleniu aktu prawnego i cele, jakie sà
wiàzane z jego wprowadzeniem. Stosownie do treÊci preambu∏y, „Uznajàc, ˝e
zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym cz∏owieka,
a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi nale˝y do obowiàzków paƒ-
stwa, stanowi si´, co nast´puje”. Wyra˝ony w tych s∏owach cel dzia∏ania ustawy
w postaci ochrony osób z zaburzeniami psychicznymi mo˝e byç, zgodnie z tre-
Êcià art. 2 ustawy, realizowany w ró˝ny sposób, m.in. przez promocj´ zdrowia
psychicznego, zapobieganie zaburzeniom psychicznym, zapewnienie opieki
zdrowotnej, czy kszta∏towanie postawy tolerancji wobec osób dotkni´tych zabu-
rzeniami psychicznymi.
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1 Sk∏adam serdeczne podzi´kowania SSO Ma∏gorzacie Masiulanis, S´dziemu Wizytatorowi ds. rodzin-
nych i nieletnich Sàdu Okr´gowego w Warszawie za cenne informacje dotyczàce sàdowej praktyki
stosowania przepisów ustawy oraz za pomoc udzielonà mi w czasie przygotowywania niniejszego
opracowania. 

2 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 ze zm.), po-
wo∏ywana dalej jako ustawa lub przez wskazanie numerów przepisów tego aktu prawnego.

3 S. Dàbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa 1997,
s. 16 i 15.

4 Na znaczenie preambu∏y w wyk∏adni przepisów ustawy zwróci∏ uwag´ Sàd Najwy˝szy w postanowieniu
z dnia 12 lutego 1997 r., II CKU 72/96 (OSNC 1997, Nr 6-7, poz. 84). 



Na tle tych form ochrony zdrowia psychicznego podstawowe znaczenie majà
zadania, które w zapewnieniu ochrony praw osób z zaburzeniami psychicznymi zo-
sta∏y powierzone sàdom powszechnym (sàdom opiekuƒczym)5. Przyj´ciu takiego
rozwiàzania normatywnego, stosownie do którego sàdy opiekuƒcze rozstrzygajà
w najistotniejszej (i najbardziej dra˝liwej, jak si´ wydaje) kwestii przymusowej ho-
spitalizacji, towarzyszy∏o przeÊwiadczenie, ˝e „ka˝da forma ograniczenia konstytu-
cyjnie gwarantowanej swobody osobistej powinna byç poddana kontroli sàdo-
wej”6, poniewa˝ sàdy stwarzajà gwarancj´ w∏aÊciwego zabezpieczenia praw osób
z zaburzeniami psychicznymi. Szeroki zakres unormowanych w ustawie czynnoÊci
sàdów opiekuƒczych powoduje, ˝e odpowiednio du˝e jest pole powstawania wàt-
pliwoÊci interpretacyjnych. Sk∏ania to do przedstawienia w niniejszym opracowaniu
kilku zagadnieƒ, które mogà mieç znaczenie dla kszta∏towania si´ praktyki sàdo-
wego stosowania ustawy7.

2. Zadania sàdów opiekuƒczych na tle ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego

Obecnie, po kilkakrotnych zmianach ustawy, sàdy opiekuƒcze podejmujà czyn-
noÊci w ponad dwudziestu ró˝nych sytuacjach prawnych. W celu uporzàdkowania
tych ró˝norodnych przypadków, warto dzia∏ania sàdów opiekuƒczych podzieliç
na kilka grup czynnoÊci8.

Pierwsza sfera zadaƒ obejmuje orzekanie przez sàd w przedmiocie zgody
na majàce nastàpiç w przysz∏oÊci przyj´cie do szpitala psychiatrycznego lub domu
pomocy spo∏ecznej (art. 22 i art. 39) w sytuacji braku zdolnoÊci osoby do wyra˝e-
nia zgody (art. 22 ust. 2), rozbie˝nych oÊwiadczeƒ pacjenta i jego przedstawiciela
ustawowego w sprawie zgody na hospitalizacj´ (tzw. rozstrzyganie „kolizji oÊwiad-

35

Zadania sàdu opiekuƒczego w Êwietle przepisów ustawy...

Rodzina i Prawo Nr 9-10 2008

5 Z uwagi na ograniczone ramy opracowania dalsze uwagi b´dà koncentrowa∏y si´ na czynnoÊciach sàdów
opiekuƒczych zwiàzanych z umieszczeniem i pobytem pacjenta w szpitalu psychiatrycznym, z pomini´-
ciem analizy przepisów dotyczàcych wprost umieszczenia i pobytu osoby w domu pomocy spo∏ecznej.

6 S. Dàbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa 1997, op.
cit. s. 149. Autorzy zwrócili uwag´, ˝e poniewa˝ sàd orzeka tak˝e w sprawach przymusowego poddania
si´ leczeniu odwykowemu oraz o zastosowaniu Êrodka leczniczo-zabezpieczajàcego w postaci umiesz-
czenia sprawców czynów zabronionych w szpitalu psychiatrycznym, to „uzale˝nieni od alkoholu i innych
Êrodków oraz zaburzeni psychicznie, którzy dopuszczali si´ czynów zabronionych, dysponowali wi´kszy-
mi gwarancjami ni˝ chorzy, którzy nie weszli w kolizj´ z ustawà karnà”. W kwestii gwarancji sytuacji praw-
nej pacjenta, zwiàzanej z czynnoÊciami sàdów opiekuƒczych zob. tak˝e A. Wilkowska-P∏óciennik, Prze-
s∏anki przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym, Prawo i Medycyna 2004, Nr 4, s. 23.

7 W opracowaniu podj´te zostanà kwestie poruszone przez S´dziów sàdów opiekuƒczych w trakcie dwu
szkoleƒ, zorganizowanych przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sàdów i Prokuratury w dniach 3-5 wrze-
Ênia 2007 roku i 17-19 grudnia 2007 roku. Serdecznie dzi´kuj´ Paniom i Panom S´dziom za wszystkie
uwagi dotyczàce zagadnieƒ sàdowego stosowania ustawy.

8 Podane zestawienie ma charakter ramowy i s∏u˝y uzyskaniu ogólnej orientacji w katalogu zadaƒ sàdów
opiekuƒczych. Inne, choç cz´Êciowo zbie˝ne zestawienie prezentujà T. Cysek i ¸. Korozs, Funkcjonowanie
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Monitor Prawniczy 1997, Nr 3, s. 98-99.



czeƒ”) oraz w przedmiocie zezwolenia na wyra˝enie zgody na hospitalizacj´ przez
przedstawiciela ustawowego osoby niepozostajàcej pod w∏adzà rodzicielskà (tzw.
zezwolenie na zgod´, art. 22 ust. 3 w zw. z ust. 5)9. 

Druga grupa przypadków obejmuje orzekanie w przedmiocie zgody na pobyt
osoby w szpitalu psychiatrycznym po dokonanym ju˝ przyj´ciu do tego szpitala.
Dotyczy to osób chorych psychicznie lub upoÊledzonych umys∏owo niezdolnych
do wyra˝enia zgody lub stosunku do przyj´cia do szpitala psychiatrycznego i le-
czenia, które w przypadkach nag∏ych zosta∏y hospitalizowane bez wczeÊniejszego
uzyskania zgody sàdu opiekuƒczego (art. 22 ust. 2a w zw. z ust. 2) oraz osób, któ-
re zosta∏y w wypadkach nag∏ych przyj´te do szpitala psychiatrycznego mimo nie-
uzyskania jeszcze przez przedstawiciela ustawowego zezwolenia sàdu opiekuƒ-
czego na wyra˝enie zgody na przyj´cie do szpitala (art. 22 ust. 5). W wymienionych
sytuacjach, mimo dokonanego ju˝ przyj´cia, sàd rozstrzyga o wyra˝eniu zgody (co
powinno znaleêç odzwierciedlenie w sentencji postanowienia sàdu), nie zaÊ – jak
w kolejnej grupie zadaƒ sàdów opiekuƒczych – o stwierdzeniu istnienia lub nieist-
nienia podstaw do przyj´cia do szpitala psychiatrycznego. 

W trzeciej sferze zadaƒ sàdów opiekuƒczych mieÊci si´ badanie podstaw
umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym w zwiàzku z tzw. przymusowà hospitali-
zacjà osoby chorej psychicznie (art. 23), przymusowym przyj´ciem osoby chorej
psychicznie lub upoÊledzonej umys∏owo w razie sprzeciwiania si´ przyj´ciu (art. 22
ust. 2c)10, tzw. przymusowà obserwacjà (art. 24) i tzw. przymusowym zatrzymaniem
w szpitalu psychiatrycznym (art. 28). 

Czwarta grupa zadaƒ sàdów opiekuƒczych obejmuje orzekanie o potrzebie
przyj´cia osoby do szpitala w tzw. trybie wnioskowym (art. 29) lub inaczej „wy∏àcz-
nie wnioskowym”, poniewa˝ post´powanie w tym przedmiocie mo˝e byç wszcz´-
te wy∏àcznie na wniosek osoby uprawnionej, a nie z urz´du11.
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9 Ponadto zestawienie przepisów art. 108 w zw. z art. 156 k.r.o. prowadzi do wniosku, ˝e oprócz tych przypadków,
wprost wymienionych w art. 22 ustawy, Sàd powinien tak˝e orzekaç w przedmiocie zezwolenia na wyra˝enie
przez rodzica zgody na hospitalizacj´ ma∏oletniego ubezw∏asnowolnionego ca∏kowicie, czyli ma∏oletniego w wie-
ku od 13 do 18 lat. Rodzice takiego ma∏oletniego podlegajà bowiem takim ograniczeniom, jak opiekun.

10 Mo˝na mieç wàtpliwoÊci, czy przepis ten jest spójny z regulacjami art. 22 i 23. Skoro odwo∏uje si´ on do sy-
tuacji „osoby, o której mowa w ust. 2”, nale˝y wnosiç, ˝e dotyczy osoby „chorej psychicznie lub osoby upo-
Êledzonej umys∏owo niezdolnej do wyra˝enia zgody lub stosunku do przyj´cia do szpitala psychiatryczne-
go i leczenia”. JeÊli „sprzeciwianie si´ przyj´ciu” do szpitala uznaç za wyraênà odmow´ zgody, trzeba by-
∏oby konsekwentnie przyjàç, ˝e osoba chora psychicznie lub upoÊledzona umys∏owo by∏a zdolna do wyra-
˝enia zgody lub stosunku do przyj´cia jej do szpitala psychiatrycznego. Sprzeciw wyra˝ony wobec zamia-
ru jej hospitalizacji jest w∏aÊnie, jak si´ wydaje, formà wykorzystania opisanej wczeÊniej zdolnoÊci, której nie
powinno si´ uto˝samiaç z wyra˝eniem zgody, lecz z wypowiedzeniem si´ w przedmiocie zgody na przyj´-
cie do szpitala (tzn. ze zdolnoÊcià do wyra˝enia zgody albo odmowy zgody lub wyra˝enia negatywnego
stosunku do przyj´cia do szpitala i leczenia). Z tego punktu widzenia skoro osoba sprzeciwi∏a si´, nie mo˝-
na twierdziç, ˝e by∏a „niezdolna do wyra˝enia zgody lub stosunku do przyj´cia do szpitala psychiatryczne-
go i leczenia”. Sprzeciw jest przecie˝ wymownym wyrazem negatywnego stosunku do hospitalizacji.

11 Poniewa˝ art. 29 ust. 2 okreÊla ÊciÊle kràg podmiotów uprawnionych do wystàpienia z wnioskiem, post´-
powanie nie mo˝e byç, jak si´ wydaje, wszcz´te na wniosek prokuratora. Jego wniosek podlega∏by zatem 



W piàtej grupie dzia∏aƒ sàdów warto ujàç orzekanie o wypisaniu ze szpitala lub
o zmianie postanowienia o przyj´ciu osoby do domu pomocy spo∏ecznej – DPS
(art. 36 i art. 41). 

Kolejna, szósta sfera zadaƒ wiàzana jest z wykonywaniem przez inne podmioty
obowiàzku zawiadomieƒ sàdów opiekuƒczych o okreÊlonych w ustawie zdarze-
niach. W wyniku tych zawiadomieƒ sàd opiekuƒczy mo˝e z urz´du podjàç dalsze
dzia∏ania – tak dzieje si´ w przypadku zawiadomienia przez kierownika zak∏adu
psychiatrycznej opieki zdrowotnej o nienale˝ytym wykonywaniu przez przedstawi-
ciela ustawowego osoby chorej psychicznie swych obowiàzków wobec tej osoby
(art. 17). W innych przypadkach rola zawiadomienia sprowadza si´ zasadniczo
do udokumentowania zaistnienia pewnego faktu. Ustawa przewiduje tu zawiado-
mienie sàdu przez kierownika szpitala psychiatrycznego o wypisaniu ze szpitala
osoby przebywajàcej w tym szpitalu bez jej zgody w razie ustania przewidzianych
w ustawie przyczyn przyj´cia i pobytu tej osoby w szpitalu psychiatrycznym (art. 35
ust. 1 i 3) oraz o tym, ˝e osoba ta za swà póêniej wyra˝onà zgodà pozosta∏a w szpi-
talu psychiatrycznym z uwagi na celowoÊç dalszego pobytu w szpitalu (art. 35
ust. 1 i 3). Ostatnie z zawiadomieƒ ma istotne znaczenie dla ochrony sytuacji praw-
nej szpitala psychiatrycznego, zabezpiecza bowiem przed póêniejszymi zarzutami
pacjentów dotyczàcymi bezpodstawnego przetrzymywania w szpitalu. 

Ponadto jako odr´bne zadanie sàdu mo˝na wskazaç orzekanie w przedmiocie
ustanowienia kuratora dla osoby przebywajàcej w szpitalu psychiatrycznym lub
DPS (art. 44)12.
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oddaleniu jako z∏o˝ony przez osob´ nieuprawnionà. OczywiÊcie mogà mieç miejsce takie przypadki,
w których przydatne wydawa∏oby si´ dysponowanie przez prokuratora legitymacjà do wystàpienia z wnio-
skiem. Obecnie zdarza si´ bowiem, ˝e osoby uprawnione nie inicjujà post´powania mimo potrzeby jego
przeprowadzenia, co z kolei niejednokrotnie wymusza potrzeb´ przeprowadzenia post´powania o ubez-
w∏asnowolnienie, a nast´pnie wystàpienia w wnioskiem przez ustanowionego w tym post´powaniu przed-
stawiciela ustawowego. Ró˝ne wzgl´dy, tak˝e historyczne, mogà jednak uzasadniaç brak legitymacji pro-
kuratora do wystàpienia w wnioskiem na podstawie art. 29 ustawy. Kwestia legitymacji prokuratora mo˝e
byç jednak uznana za spornà. Np. w wyk∏adni art. 36 reprezentowany jest poglàd, ˝e wszcz´cia post´po-
wania sàdowego w zwiàzku z odmowà wypisania pacjenta ze szpitala na podstawie art. 7 k.p.c. mo˝e ˝à-
daç tak˝e prokurator (J. Duda, Komentarz do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Warszawa 2006,
s. 145), choç art. 36 ust. 2 (podobnie do art. 29 ust. 2) okreÊla katalog osób uprawnionych do ˝àdania wy-
pisania pacjenta ze szpitala psychiatrycznego, a dopiero odmowa takiego ˝àdania uprawnia do wystàpie-
nia na drog´ post´powania sàdowego. W ramach kontrargumentu mo˝na jednak podnieÊç, ˝e o ile mo˝e
wydaç si´ uzasadnione szersze okreÊlenie kr´gu podmiotów uprawnionych do wystàpienia o wypisanie
pacjenta ze szpitala psychiatrycznego, o tyle – odwrotnie – wàsko powinno byç okreÊlone grono podmio-
tów, uprawnionych do ˝àdania przyj´cia pacjenta do takiego szpitala.

12 Z uwagi na sygna∏y sàdów o podejmowanych w praktyce próbach wykorzystania instytucji kuratora w tych
przypadkach, w których zachodzi potrzeba dzia∏ania w imieniu pacjenta, nale˝y zauwa˝yç, ˝e kurator usta-
nowiony na podstawie art. 44 nie jest uprawniony do reprezentacji osoby przebywajàcej w szpitalu psy-
chiatrycznym lub – w zakresie dzia∏ania ust. 3 – w domu pomocy spo∏ecznej. JeÊli wi´c zachodzi koniecz-
noÊç dokonania czynnoÊci prawnej przez pacjenta, który nie zosta∏ ubezw∏asnowolniony, lecz z uwagi
na wiek lub chorob´ nie jest w stanie sk∏adaç wa˝nych oÊwiadczeƒ woli, wskazywanie sàdowi na takà ko-
niecznoÊç nie uzasadnia ustanowienia kuratora bez wniosku strony (art. 44 ust. 2), gdy˝ wydanie orzecze-
nia w tym przedmiocie w niczym nie zmieni sytuacji prawnej pacjenta w zakresie dokonywania czynnoÊci 



3. Zgoda na przyj´cie do szpitala psychiatrycznego

Z przedstawionego zarysu zadaƒ sàdów opiekuƒczych wynika, ˝e podstawowe
sfery tych zadaƒ zwiàzane sà z potrzebà rozstrzygania w przedmiocie zgody na ho-
spitalizacj´ oraz uprzedniego lub nast´pczego badania podstaw przyj´cia do szpi-
tala psychiatrycznego bez wymaganej zgody. W praktyce zakres i liczba zadaƒ sà-
du opiekuƒczego sà wi´c zale˝ne od tego, czy zgoda na hospitalizacj´ zosta∏a wy-
ra˝ona przez uprawnione podmioty, poniewa˝ z∏o˝enie stosownego oÊwiadczenia
o zgodzie wy∏àcza koniecznoÊç interwencji sàdu. Stàd dla rozwa˝enia zadaƒ sàdów
opiekuƒczych zasadnicze znaczenie ma zbadanie, kiedy dochodzi do prawnie sku-
tecznego oÊwiadczenia o zgodzie na umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym13. 

Przyj´ta w ustawie koncepcja Êwiadomej zgody znalaz∏a wyraz w treÊci art. 3
pkt 4 ustawy, który stanowi, ˝e „Ilekroç przepisy niniejszej ustawy stanowià o: (...)
zgodzie, oznacza to swobodnie wyra˝onà zgod´ osoby z zaburzeniami psychicz-
nymi, która – niezale˝nie od stanu jej zdrowia psychicznego – jest rzeczywiÊcie
zdolna do zrozumienia przekazywanej w dost´pny sposób informacji o celu przy-
j´cia do szpitala psychiatrycznego, jej stanie zdrowia, proponowanych czynno-
Êciach diagnostycznych i leczniczych oraz o dajàcych si´ przewidzieç skutkach
tych dzia∏aƒ lub ich zaniechania”. 

W zwiàzku z tà formu∏à nale˝y po pierwsze zauwa˝yç, ˝e – nieco wbrew dos∏ow-
nie odczytanym pierwszym s∏owom art. 3 pkt 4 ustawy – takie rozumienie poj´cia
zgody dotyczy nie wszystkich sytuacji wyra˝ania zgody („ilekroç w ustawie...”),
lecz sk∏adania oÊwiadczeƒ przez osoby z zaburzeniami psychicznymi. W uregulo-
wanych w ustawie przypadkach wyra˝ania zgody przez przedstawiciela ustawowe-
go, oÊwiadczeniu w przedmiocie zgody powinny byç wi´c stawiane ogólne wyma-
gania dotyczàce zgody jako oÊwiadczenia woli, nie zaÊ wymagania, okreÊlone
w art. 3 pkt 4 ustawy14. Po drugie, wprawdzie w przepisie mowa jedynie o „swobod-
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prawnych. Do rozwa˝enia pozostaje jedynie wystàpienie o przeprowadzenie post´powania w przedmiocie
ubezw∏asnowolnienia. Jak wynika z wypowiedzi nauki prawa, tendencje do takiego wykorzystania unor-
mowania art. 44 by∏y tak˝e widoczne krótko po wejÊciu w ˝ycie ustawy (T. Cysek, ¸. Korózs, Funkcjono-
wanie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, Monitor Prawniczy 1997, Nr 3, s. 102).

13 Potrzeba takiej oceny jest dobitnie widoczna w uregulowanym w art. 26 ustawy przypadku wyra˝enia „na-
st´pczej” (po przyj´ciu do szpitala psychiatrycznego) zgody na pobyt w tym szpitalu. Stosownie do treÊci
art. 26 ust. 1 sàd opiekuƒczy umarza w takiej sytuacji post´powanie wszcz´te wskutek zawiadomienia lub
wniosku, o którym mowa w art. 25 ustawy, „je˝eli uzna, ˝e osoba ta wyrazi∏a zgod´”; przed umorzeniem
post´powania sàd jest jednak obowiàzany osob´ t´ wys∏uchaç (art. 26 ust. 2). Celem wys∏uchania jest
ustalenie, czy zgoda osoby na pobyt w szpitalu psychiatrycznym spe∏nia wymagania stawiane jej przepi-
sami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (tak równie˝ J. Pietrzykowski, op. cit., s. 153).

14 Stosownie do treÊci art. 3 pkt 4 element „swobody” wyra˝enia zgody jest w∏àczany do samego poj´cia zgo-
dy osoby z zaburzeniami psychicznymi. W razie braku swobody mo˝na by∏oby zatem twierdziç, ˝e nie wy-
ra˝ono zgody w takim rozumieniu, jakie przyjmowane jest w powo∏anym wy˝ej przepisie. Natomiast w przy-
padku sk∏adania oÊwiadczenia o zgodzie przez przedstawiciela ustawowego pacjenta, oÊwiadczenie to, jak
ka˝de oÊwiadczenie woli, podlega badaniu z punktu widzenia z∏o˝enia go w sposób niewadliwy. W ramach
tego badania nie podwa˝a si´, ˝e oÊwiadczenie zosta∏o z∏o˝one, mo˝na jednak zarzuciç temu z∏o˝onemu 



nie wyra˝onej zgodzie”, jednak z wyk∏adni ca∏ego tego unormowania wywodzi si´,
˝e zgoda musi byç równie˝ uÊwiadomiona, tzn. podj´ta po uzyskaniu przez pa-
cjenta (a dok∏adniej, pacjenta „in spe” – „w przysz∏oÊci”) wymienionych w przepi-
sie informacji, pozwalajàcych mu ukszta∏towaç w∏asne zdanie w sprawie potrzeby
hospitalizacji i na tej podstawie wyraziç zgod´ na umieszczenie w szpitalu psychia-
trycznym lub odmówiç wyra˝enia takiej zgody.

Odwo∏anie si´ w art. 3 pkt 4 do koniecznoÊci wyra˝enia zgody swobodnej
i uÊwiadomionej sk∏ania do przypomnienia, jaka idea towarzyszy∏a sprecyzowaniu
poj´cia zgody osoby z zaburzeniami psychicznymi. Otó˝ celowoÊç unormowania
tego poj´cia wiàzano z dà˝eniem do unikni´cia kwestionowania wa˝noÊci oÊwiad-
czeƒ o wyra˝eniu zgody, sk∏adanych przez osoby z zaburzeniami psychicznymi
– z powo∏aniem si´ na z∏o˝enie tych oÊwiadczeƒ w stanie braku ÊwiadomoÊci lub
swobody w powzi´ciu decyzji i wyra˝eniu woli (art. 82 k.c.)15. W ten sposób mog∏o-
by dochodziç do ograniczania pacjentów psychiatrycznych w mo˝liwoÊci decydo-
wania o sobie, o ch´ci pozostania w szpitalu psychiatrycznym. Chocia˝ bowiem nie
ma Êcis∏ej zale˝noÊci mi´dzy wyst´powaniem zaburzeƒ psychicznych i zdolnoÊcià
do sk∏adania wa˝nych oÊwiadczeƒ woli, pacjenci mogliby byç nara˝eni na podwa-
˝anie konkretnych oÊwiadczeƒ w przedmiocie np. odmowy zgody na hospitalizacj´.

W uj´ciu art. 3 pkt 4 ustawy zdolnoÊç do wyra˝enia zgody jest „kategorià nieza-
le˝nà od zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych”16, poniewa˝ prawnie skuteczne oÊwiad-
czenie o zgodzie na hospitalizacj´ mo˝e byç z∏o˝one tak˝e przez osoby, które nie
majà zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych17. Taka formu∏a zgody osób z zaburzeniami
psychicznymi powinna wp∏ywaç na zmniejszenie liczby spraw rozpoznawanych
przez sàdy opiekuƒcze, poniewa˝ zgod´ na hospitalizacj´ mogà wyraziç tak˝e oso-
by, które nie dysponujàc zdolnoÊcià do czynnoÊci prawnych, nie mog∏yby z∏o˝yç
oÊwiadczenia o zgodzie w rozumieniu przepisów prawa cywilnego – co z kolei stwa-
rza∏oby potrzeb´ orzeczenia o zgodzie przez sàd opiekuƒczy. Z drugiej strony, z kil-
ku powodów liczba tych spraw mo˝e rosnàç. Wzrost ÊwiadomoÊci prawnej lekarzy

39

Zadania sàdu opiekuƒczego w Êwietle przepisów ustawy...

Rodzina i Prawo Nr 9-10 2008

ju˝ oÊwiadczeniu niewywo∏anie skutku prawnego z uwagi na niewa˝noÊç spowodowanà np. brakiem Êwia-
domoÊci lub swobody w powzi´ciu decyzji i wyra˝eniu woli. Jak widaç, „swoboda” wyra˝enia zgody w obu
przypadkach jest inaczej umiejscowiona w (1) badaniu z∏o˝enia i (2) wa˝noÊci, a w konsekwencji tak˝e
skutecznoÊci tego oÊwiadczenia. Niezale˝nie od powy˝szego wydaje si´ (co wymaga∏oby jednak odr´b-
nego, obszernego rozwa˝enia), ˝e w analizowanych przypadkach inaczej rozumiane mo˝e byç samo
poj´cie „swobody (...)”.

15 S. Dàbrowski, op. cit. s. 26, J. Duda, op. cit., s. 28.
16 M. Balicki, Przymus w psychiatrii – regulacje i praktyka, Prawo i Medycyna 1999, Nr 1, s. 45. 
17 Precyzyjnie rzecz ujmujàc trzeba by∏oby raczej uznaç, ˝e w Êwietle przepisów ustawy osoba mo˝e gene-

ralnie nie mieç zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych, a jednoczeÊnie mieç t´ zdolnoÊç w zakresie wyra˝ania
zgody na hospitalizacj´. Trafne wydaje si´ w tej kwestii stanowisko S. Dàbrowskiego i J. Pietrzykowskiego
(op. cit., s. 132), ˝e art. 22 ust. 4, normujàcy wyra˝anie zgody na hospitalizacj´ przez osob´ ca∏kowicie
ubezw∏asnowolnionà, „stanowi wyjàtek od zasady, ˝e osoba ca∏kowicie ubezw∏asnowolniona nie ma zdol-
noÊci do czynnoÊci prawnych (...)”. Z faktu, ˝e do zgody stosowane sà przepisy o wadach oÊwiadczenia
woli, o formie itd. wynika, i˝ nie budzi wàtpliwoÊci poglàd, ˝e oÊwiadczenie o zgodzie na hospitalizacj´
stanowi oÊwiadczenie woli.



powoduje przywiàzywanie coraz wi´kszej wagi do tego, aby osobie przyjmowanej
do szpitala psychiatrycznego zapewniç rzeczywistà mo˝liwoÊç wypowiedzenia si´
w przedmiocie zgody na hospitalizacj´. W odró˝nieniu od sytuacji obserwowanych
bezpoÊrednio po wejÊciu w ˝ycie ustawy, kiedy to niejednokrotnie zgod´ traktowa-
no jako formalnoÊç18, obecnie mo˝na wnioskowaç, ˝e przydaje si´ jej w∏aÊciwà wa-
g´ – aktu woli decydujàcego o legalnoÊci hospitalizacji.

Z kolei Êcis∏e stosowanie okreÊlonej w ustawie „procedury” przyj´cia do szpita-
la psychiatrycznego, w której istotne znaczenie ma uzyskanie zgody, powoduje, ˝e
pacjenci, których ÊwiadomoÊç prawna tak˝e wzrasta, cz´Êciej sprzeciwiajà si´ ho-
spitalizacji. Takie wnioski wywodzono ju˝ z badaƒ przeprowadzonych w drugiej po-
∏owie lat 90-tych, dostrzegajàc, ˝e w szpitalach psychiatrycznych du˝ych miast
przypadki odmowy zgody na hospitalizacj´ zdarza∏y si´ cz´Êciej (i cz´Êciej by∏y od-
notowywane w dokumentacji medycznej) ni˝ w szpitalach dzia∏ajàcych w mniej-
szych miejscowoÊciach19. 

W uwagach dotyczàcych zgody na umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym
nale˝y podkreÊliç ponadto jeszcze jednà okolicznoÊç. Otó˝, ocen´ zdolnoÊci
do wyra˝enia zgody przeprowadzajà w pierwszym rz´dzie lekarze w zwiàzku z nie-
zb´dnymi czynnoÊciami poprzedzajàcymi przyj´cie do szpitala. To na lekarzach
spoczywa zatem ci´˝ar zbadania i rozstrzygni´cia, czy pacjent jest zdolny do wy-
ra˝enia zgody w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy i czy – w razie posiadania takiej
zdolnoÊci – swe oÊwiadczenie z∏o˝y∏ niewadliwie. W pierwotnym brzmieniu ustawy
pewne u∏atwienie stwarza∏ w tej kwestii (zmieniony obecnie) art. 22 ust. 2, który sta-
nowi∏, ˝e „w przypadku powa˝nych wàtpliwoÊci co do zdolnoÊci wyra˝enia zgody
przez osob´ z zaburzeniami psychicznymi, odnotowuje si´ ten fakt w dokumenta-
cji medycznej, którà przedstawia si´ s´dziemu wizytujàcemu szpital”.

Wykorzystanie stworzonej przez ten przepis mo˝liwoÊci wsparcia si´ pomocà
s´dziego by∏o jednak niewielkie, a wr´cz – jak si´ wydaje – mniejsze ni˝ prawdo-
podobna liczba przypadków, które powinny budziç wàtpliwoÊci lekarzy20. Mo˝-
na z tego wnosiç, ˝e lekarze nie dostrzegali lub sami rozstrzygali wàtpliwoÊci
w kwestii zdolnoÊci pacjenta do wyra˝enia zgody. Obecnie, wobec uÊwiadamiania
sobie konsekwencji prawnych niezgodnego z przepisami ustawy przyj´cia do szpi-
tala psychiatrycznego (czyli m.in. bez prawnie skutecznej, niewadliwej zgody pa-
cjenta), mo˝na oczekiwaç odmiennych tendencji. Skoro lekarze nie majà mo˝liwo-
Êci obarczenia ci´˝arem decyzji s´dziego wizytujàcego, w obawie przed mo˝liwy-
mi skutkami nietrafnej oceny zdolnoÊci pacjenta do wyra˝enia zgody cz´Êciej mo-
gà przyjmowaç, ˝e pacjent nie jest zdolny do wypowiedzenia si´ w przedmiocie ze-
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18 S. Dàbrowski, J. Pietrzykowski, op. cit. s. 128, którzy przytaczajà wyg∏aszane tu˝ po wprowadzeniu usta-
wy opinie lekarzy psychiatrów, ˝e zgoda pacjenta to mit i rezultat manipulacji psychiatry.

19 S. Dàbrowski, op. cit. s. 29, M. Balicki, op. cit. s. 51.
20 Na nik∏e stosowanie tego przepisu wskazujà S. Dàbrowski, J. Pietrzykowski (op. cit., s. 10 i s. 130) oraz

przytaczane przez M. Balickiego (op. cit., s. 52-53) wyniki kontroli realizacji ustawy, przeprowadzonej przez
NIK na prze∏omie 1996 i 1997 roku.



zwolenia na hospitalizacj´. To z kolei spowoduje koniecznoÊç orzekania przez sàd
opiekuƒczy o wyra˝eniu tzw. zgody zast´pczej, prowadzàc do zwi´kszenia liczby
tej kategorii spraw sàdowych.

4. Uwagi o poszczególnych zadaniach sàdów opiekuƒczych
(art. 23, 29 i 36 ustawy)

1. Uwagi dotyczàce kilku wybranych zadaƒ Sàdów opiekuƒczych warto rozpo-
czàç od omówienia przypadku przymusowej hospitalizacji (w art. 23), który – mimo
wzrostu liczby spraw rozpoznawanych w tzw. trybie wy∏àcznie wnioskowym (art. 29)
– nadal jest najcz´stszà przyczynà orzekania przez Sàdy opiekuƒcze w sprawach
uregulowanych przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego21. Rolà Sàdu
jest w tej sytuacji zbadanie podstaw dokonanego bez zgody osoby przyj´cia
do szpitala, nast´pujàcego na podstawie decyzji lekarza potwierdzajàcej spe∏nienie
przes∏anek wymienionych w art. 23 ustawy, tzn. potwierdzajàcej, i˝ dotychczasowe
zachowanie osoby chorej psychicznie wskazuje na to, ˝e z powodu tej choroby za-
gra˝a ona bezpoÊrednio w∏asnemu ˝yciu albo ˝yciu lub zdrowiu innych osób.
Przed uwagami dotyczàcymi proceduralnych czynnoÊci Sàdu, kilka spostrze˝eƒ na-
le˝y poÊwi´ciç materialnoprawnym przes∏ankom stosowania art. 23 ustawy. 

Po pierwsze, nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e wyk∏adnia obu tych przes∏anek powin-
na byç Êcis∏a22. Przepis art. 23 ust. 1 ustawy okreÊla bowiem podstawy przymuso-
wej hospitalizacji, stanowiàcej przyk∏ad legalnego naruszenia swobody osobistej
pacjenta, oponujàcego23 przeciwko umieszczeniu go w szpitalu psychiatrycznym.
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21 Badania przeprowadzane w latach 90-tych, w krótkim okresie czasu po wprowadzeniu ustawy, wskazywa∏y, ˝e
przymusowe przyj´cia do szpitala psychiatrycznego, dokonywane na podstawie art. 23, stanowi∏y prawie 85%
wszystkich hospitalizacji bez zgody pacjenta (dane zamieszczone przez S. Dàbrowskiego, op. cit. s. 28 i nast.).

22 W odniesieniu do orzekania we wszystkich sprawach przewidzianych w ustawie, na potrzeb´ wàskiej in-
terpretacji przes∏anek stanowiàcych podstaw´ wydania orzeczeƒ, powodujàcych ingerencj´ w sfer´ praw
i wolnoÊci pacjenta wskaza∏ M. Sychowicz, Post´powanie sàdowe w sprawach z ustawy o ochronie zdro-
wia psychicznego, Przeglàd Sàdowy 1995, Nr 1, s. 15.

23 W zwiàzku z wàtpliwoÊciami, jakie mogà nasunàç si´ na tle wyk∏adni zwrotu „bez zgody wymaganej
w art. 22” warto zauwa˝yç, ˝e art. 23 dotyczy odmowy zgody, czyli sprzeciwiania si´ hospitalizacji. Taki po-
glàd wywodzony jest przez S. Dàbrowskiego (op. cit., s. 136) z treÊci art. 19 ustawy o zak∏adach opieki
zdrowotnej, w którym wymienione sà m.in. prawa pacjenta do wyra˝enia zgody lub odmowy zgody po uzy-
skaniu odpowiedniej informacji. W Êwietle tego podzia∏u poj´cie „bez zgody” musia∏oby oznaczaç odmo-
w´ zgody na hospitalizacj´. Nie dotyczy∏oby natomiast przypadku niez∏o˝enia jakiegokolwiek oÊwiadcze-
nia w przedmiocie zgody, czyli przypadku okreÊlanego jako „bez wypowiedzenia si´ w przedmiocie zgo-
dy”. Wydaje si´, ˝e sprawa wyk∏adni poj´cia „bez zgody” (dokonywanej w oderwaniu od art. 23, na tle któ-
rego „bez zgody” oznacza odmow´) jest bardziej skomplikowana. Skoro w art. 19 ustawy o z. o. z. mowa
o prawach (a nie obowiàzkach) pacjenta, mo˝na bowiem wyobraziç sobie, ˝e pacjent nie chce skorzystaç
z tych praw, wobec czego nie sk∏ada ˝adnego oÊwiadczenia w przedmiocie zgody. Doprowadza∏oby to
do powstania „trzeciego stanu” – obok zgody i odmowy zgody mog∏oby mieç miejsce niewypowiedzenie
si´ w przedmiocie zgody, które w szerszym rozumieniu by∏oby wraz z odmowà zaliczane do kategorii
stanów faktycznych hospitalizacji „bez zgody” w odró˝nieniu od przypadków wyra˝enia zgody. JeÊli
mi´dzy wymaganiami stawianymi zgodzie i odmowie zgody dostrzegaç symetri´ wymagaƒ co do zdolnoÊci 



W sytuacji przymusowego stosowania Êrodków ingerencji w sfer´ dóbr osobistych
cz∏owieka, przes∏anki dopuszczajàce takà ingerencj´ nie mogà byç interpretowane
rozszerzajàco, lecz powinny byç wyk∏adane ÊciÊle lub zaw´˝ajàco. W przypadku
przymusowej hospitalizacji sprawa ma tym istotniejsze znaczenie, ˝e Sàd orzeka
wprawdzie jedynie o podstawach przyj´cia do szpitala, ale skutkiem stwierdzenia
takich podstaw jest tak˝e mo˝liwoÊç podejmowania wzgl´dem pacjenta czynnoÊci
leczniczych. Jak stanowi art. 33 ust. 1, zamieszony w rozdziale 3 ustawy (Post´po-
wanie lecznicze), w jednostce redakcyjnej oznaczonej jako „Post´powanie leczni-
cze w stosunku do osoby leczonej bez jej zgody”, „wobec osoby przyj´tej do szpi-
tala psychiatrycznego bez jej zgody mo˝na stosowaç niezb´dne czynnoÊci leczni-
cze, majàce na celu usuni´cie przewidzianych w ustawie przyczyn przyj´cia bez
zgody”24. Gdyby nie przytoczone unormowanie, podejmowanie w czasie pobytu
w szpitalu „niezb´dnych czynnoÊci leczniczych, majàcych na celu usuni´cie prze-
widzianych w ustawie przyczyn przyj´cia (...)” tak˝e – stosownie do treÊci art. 32-
34 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – wymaga∏oby zgody uprawnio-
nego podmiotu (zasadniczo – pacjenta)25.

Po drugie, skoro przes∏ankà stosowania art. 23 ustawy jest choroba psychicz-
na pacjenta, mo˝liwoÊç przymusowej hospitalizacji mo˝na uznaç za przejaw tzw.
mi´kkiego paternalizmu26, który podejmowanie niezgodnych z wolà osoby dzia∏aƒ
(np. umieszczenie jej w szpitalu psychiatrycznym) t∏umaczy tym, ˝e owa „prze∏a-
mywana” wola i tak jest upoÊledzona wobec wywo∏anego chorobà psychicznà za-
burzenia procesów postrzegania, myÊlenia, wyboru, kierowania swym post´powa-
niem. Wprawdzie ten sam element pewnego upoÊledzenia woli mo˝na by∏oby do-
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do wyra˝enia zgody (i – konsekwentnie – odmowy zgody), trzeba by∏oby uznaç, ˝e odmow´ zgody mo˝e
wyraziç tylko osoba, która jest zdolna do wyra˝enia zgody. Sytuacj´ prawnà osoby niezdolnej do wyra˝e-
nia zgody (i odmowy zgody) regulujà przepisy art. 22. 

24 S. Dàbrowski (op. cit., s. 27) akcentuje, ˝e leczenie bez zgody pacjenta (tzn. bez wzgl´du na jego odmo-
w´) nie mo˝e wykraczaç poza granice wyznaczone treÊcià art. 33, czyli poza usuni´cie przyczyn przyj´cia
bez zgody. Zakres czynnoÊci, które mogà byç podejmowane w zwiàzku z leczeniem przymusowym, jest
jednak szeroki. Autor wskazuje bowiem, ˝e „przymusowe leczenie jest dopuszczalne w celu usuni´cia nie
tylko cech bezpoÊredniego zagro˝enia, lecz tak˝e objawów przyczyny pierwotnej” (op. cit., s. 168),
poprzez „popraw´ stanu psychicznego, wyra˝ajàcà si´ w ustàpieniu czy z∏agodzeniu objawów psycho-
tycznych” (op. cit., s. 168). 

25 O sytuacji prawnej pacjenta psychiatrycznego jako pacjenta w rozumieniu przepisów ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty: T. Dukiet-Nagórska, Stosowanie ustawy o zawodzie lekarza przez psychiatrów
i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego przez lekarzy innych specjalnoÊci, Prawo i Medycyna 2004, Nr 4,
s. 5 i nast. S. Dàbrowski i J. Pietrzykowski (op. cit., s. 126) podajà, ˝e „w przypadku, gdy pacjent wyrazi∏
Êwiadomà zgod´ na przyj´cie, nale˝y domniemywaç, ˝e dotyczy to tak˝e leczenia (...)” i od sytuacji owej
domniemanej zgody odró˝niajà przypadek sprzeciwu pacjenta wobec czynnoÊci leczniczych. Wydaje si´,
˝e na podstawie samej zgody na hospitalizacj´ trudno konstruowaç domniemanie faktyczne zgody
na udzielenie Êwiadczenia medycznego. W razie upatrywania w zachowaniu pacjenta psychiatrycznego
wyra˝enia zgody per facta concludenta, wniosek taki musia∏by mieç mocniejsze oparcie w zachowaniu pa-
cjenta. Krytyczne stanowisko wzgl´dem poglàdu Autorów zajmuje tak˝e J. Duda, op. cit. s. 107 i 136.

26 Takie stanowisko, jak mo˝na wnosiç, zajmuje S. Dàbrowski, op. cit. s. 137. Wyró˝niany jest tu tak˝e tzw.
twardy paternalizm, którego przejawem jest podejmowanie decyzji w sprawie pacjenta nie liczàcych si´
z jego wolà Êwiadomie wyra˝onà i nie zniekszta∏conà np. chorobà (S. Dàbrowski, op. cit. s. 27).



strzec tak˝e w przypadku innych ni˝ choroba psychiczna zaburzeƒ psychicznych
(art. 3 pkt 1), jednak tych pozosta∏ych zaburzeƒ ustawodawca nie objà∏ mo˝liwo-
Êcià przymusowej hospitalizacji27.

W praktyce obserwowane sà jednak dà˝enia do tego, aby szczególny tryb przy-
j´cia do szpitala psychiatrycznego na podstawie art. 23 (jak równie˝ na podstawie
art. 29) wykorzystaç tak˝e wobec osób cierpiàcych na inne schorzenia (np. w razie
dà˝enia rodziny osoby chorej na anoreksj´ do przymusowego umieszczenia jej
w szpitalu w celu poddania niezb´dnym czynnoÊciom leczniczym). W Êwietle po-
wo∏anej wy˝ej dyrektywy Êcis∏ej wyk∏adni art. 23 ustawy takie sytuacje, mimo nie-
jednokrotnie zrozumia∏ych motywów dzia∏ania, nie powinny uzasadniaç decyzji le-
karza o przyj´ciu do szpitala, a tym bardziej – byç podstawà stwierdzenia przez sàd
legalnoÊci przymusowej hospitalizacji28. Pewne rozszerzenie katalogu schorzeƒ
uzasadniajàcych przyj´cie do szpitala mimo sprzeciwu pacjenta przewiduje wpro-
wadzony z dniem 13 sierpnia 2005 r. art. 22 ust. 2c ustawy, który stanowi, ˝e „Je-
˝eli osoba, o której mowa w ust. 2, sprzeciwia si´ przyj´ciu do szpitala psychia-
trycznego, a jej dotychczasowe zachowanie wskazuje na to, ˝e zagra˝a bezpo-
Êrednio w∏asnemu ˝yciu albo ˝yciu lub zdrowiu innych osób, stosuje si´ odpowied-
nio przepisy art. 23 ust. 3-5 oraz art. 25 i 27”. Rozszerzenie to dotyczy jednak osób
upoÊledzonych umys∏owo, nie zaÊ osób dotkni´tych „innymi zaburzeniami psy-
chicznymi” w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy.

Po trzecie, uwagi zg∏oszone w poprzednim punkcie rozwa˝aƒ sk∏aniajà do po-
stawienia pytania, które ma znaczenie nie tylko dla stosowania art. 23, ale tak˝e
innych przepisów ustawy, regulujàcych dzia∏anie sàdów opiekuƒczych. Rozstrzy-
gajàc o wyra˝eniu zgody na majàce nastàpiç umieszczenie w szpitalu psychia-
trycznym, badajàc legalnoÊç dokonanej ju˝ hospitalizacji, czy zasadnoÊç odmowy
zwolnienia osoby ze szpitala psychiatrycznego sàd musi przede wszystkim rozwa-
˝yç i rozstrzygnàç podstawowy dylemat: co jest dobrem pacjenta. Kierowanie si´
dobrem pacjenta psychiatrycznego, realizujàce wyra˝ony w preambule ustawy cel
„ochrony praw osób z zaburzeniami psychicznymi” wymaga bowiem ka˝dorazo-
wego, skonkretyzowanego zbadania, czy – w granicach wyznaczonych przepisami
ustawy – dobru pacjenta s∏u˝y umieszczenie w szpitalu, czy te˝ przeciwnie, roz-
strzygni´cie o braku podstaw do hospitalizacji. Wychodzàc z ró˝nych punktów wi-
dzenia to samo zdarzenie umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym mo˝na bo-
wiem traktowaç jako ograniczenie lub wr´cz pozbawienie swobody osobistej albo
– zw∏aszcza w dalszej perspektywie czasowej – jako ochron´ zdrowia lub ˝ycia pa-
cjenta. Jednym z najtrudniejszych zadaƒ sàdów opiekuƒczych jest wi´c wnikliwa,
poprawna ocena tego, co w okolicznoÊciach sprawy jest dobrem pacjenta i jakie
dzia∏ania b´dà s∏u˝y∏y ochronie praw osoby z zaburzeniami psychicznymi. 
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27 Z zastrze˝eniem treÊci art. 22 ust. 2c, o którym by∏a mowa we wczeÊniejszych fragmentach opracowania.
28 Pomocne mo˝e byç natomiast zwrócenie si´ do prokuratora o rozwa˝enie mo˝liwoÊci wystàpienia o ubez-

w∏asnowolnienie takiej osoby.



Co dotyczy drugiej przes∏anki przymusowej hospitalizacji, czyli przes∏anki „za-
gra˝ania bezpoÊrednio swojemu ˝yciu albo ˝yciu i zdrowiu innych osób”, nale˝y
przede wszystkim zwróciç uwag´ na jej „niesymetryczne” ukszta∏towanie, wyra-
˝ajàce si´ w tym, ˝e – w odró˝nieniu od zagra˝ania bezpoÊrednio ˝yciu lub zdro-
wiu innych osób – przepis art. 23 ust. 1 nie przewiduje mo˝liwoÊci przymusowej
hospitalizacji w razie zagra˝ania przez pacjenta bezpoÊrednio swemu zdrowiu.
Ten brak symetrii jest celowy i zmierza do wykluczenia przyj´cia w trybie nag∏ym
pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody z zamiarem przymusowe-
go leczenia osoby chorej psychicznie29. Takie przyj´cie do szpitala psychiatrycz-
nego w celu leczenia mo˝e nastàpiç wy∏àcznie w trybie wnioskowym, uregulowa-
nym w art. 29 ustawy. Wykluczona jest zatem taka, teoretycznie mo˝liwa, inter-
pretacja omawianego sformu∏owania, która pomijajàc wyniki wyk∏adni j´zykowej
prowadzi∏aby do wniosku o mo˝liwoÊci przymusowej hospitalizacji z powodu za-
gra˝ania zdrowiu osoby chorej psychicznie (np. z uwagi na niepodejmowanie lub
przerwanie leczenia).

W wyk∏adni przepisów ustawy wypracowano szczegó∏owe kryteria pomocne
w stwierdzeniu, ˝e omawiana obecnie przes∏anka zosta∏a spe∏niona. Podnosi si´
w szczególnoÊci, ˝e zachowanie osoby musi byç nacechowane „rzeczywistym
i bezpoÊrednim zagro˝eniem”30 wskazanych w art. 23 ust. 1 dóbr osobistych w po-
staci ˝ycia pacjenta albo ˝ycia i zdrowia innych osób. O istnieniu takiego zagro˝e-
niu mo˝na twierdziç np. w razie dokonania lub usi∏owania dokonania aktów agre-
sji wzgl´dem siebie i innych osób, przygotowywania aktów agresji stwarzajàcych
„z natury rzeczy” powa˝ne zagro˝enie, a tak˝e wyra˝ania gróêb uzasadniajàcych
obaw´ realnej agresji31. Istotna jest równie˝ mo˝liwoÊç powstania „powa˝nych ak-
tualnych lub potencjalnych skutków”32 bezpoÊredniego zagro˝enia (np. w postaci
Êmierci lub ci´˝kiego uszkodzenia cia∏a), ocenianych na podstawie dzia∏aƒ podej-
mowanych przez pacjenta. Czynnikiem miarodajnym w badaniu spe∏nienia prze-
s∏anki „zagra˝ania bezpoÊrednio w∏asnemu ˝yciu albo ˝yciu lub zdrowiu innych
osób” jest tak˝e stwierdzenie, ˝e wczeÊniej mia∏y miejsce przypadki agresywnych
zachowaƒ pacjenta, zwi´ksza to bowiem prawdopodobieƒstwo powtórzenia tych
zachowaƒ w przysz∏oÊci33. Ocena kryterium „bezpoÊrednioÊci” nast´puje natomiast
na podstawie zbadania czasowej relacji mi´dzy aktem agresji i momentem przyj´-
cia pacjenta do szpitala34.
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29 S. Dàbrowski, op. cit. s. 141.
30 S. Dàbrowski, op. cit., s. 137. Podane ni˝ej skrótowo okolicznoÊci, przemawiajàce za spe∏nieniem przes∏a-

nek z art. 23 ust. 1 Autor ten wymienia szczegó∏owo z podaniem przyk∏adów na s. 137-138 cytowanego
wczeÊniej dzie∏a.

31 S. Dàbrowski, op. cit., s. 138. Przes∏anki wskazywane w g∏ównym nurcie tekstu opisuje tak˝e M. Balicki
(op. cit., s. 47) i J. Duda (op. cit., s. 112 i nast.).

32 S. Dàbrowski, op. cit., s. 138.
33 S. Dàbrowski, op. cit., s. 139.
34 S. Dàbrowski, op. cit., s. 139-140.



2. Istotne jest tak˝e wskazanie na kilka kwestii dotyczàcych post´powania sà-
dowego w sprawach wszcz´tych na podstawie art. 23 ustawy. Stanowiskiem
utrwalonym w orzecznictwie jest poglàd o koniecznoÊci ka˝dorazowego prze-
prowadzenia post´powania w przedmiocie istnienia podstaw przymusowej ho-
spitalizacji. Celem tego post´powania jest kontrola legalnoÊci umieszczenia oso-
by w szpitalu psychiatrycznym35. Kontrola ta nie staje si´ zaÊ bezprzedmiotowa
z tego powodu, ˝e pacjent ju˝ po przyj´ciu do szpitala wyrazi∏ zgod´ na hospi-
talizacj´. Z powo∏aniem si´ na zb´dnoÊç post´powania sàd nie mo˝e wi´c umo-
rzyç post´powania w sprawie, lecz powinien podjàç czynnoÊci okreÊlone
w art. 26 ustawy. Sàd jest zatem zobowiàzany wys∏uchaç osob´, która zosta∏a
przyj´ta do szpitala psychiatrycznego bez swej zgody, a nast´pnie wyrazi∏a zgo-
d´ na pobyt w tym szpitalu i dopiero w razie uznania, „˝e osoba ta wyrazi∏a
zgod´” (tzn. ˝e oÊwiadczenie o zgodzie spe∏nia wymagania stawiane w art. 3
pkt 4) sàd umarza post´powanie w sprawie. W odró˝nieniu od przypadku dobro-
wolnego przyj´cia pacjenta do szpitala psychiatrycznego, kiedy to prawnà sku-
tecznoÊç zgody ocenia sam lekarz, w razie „nast´pczej” zgody po przymuso-
wym przyj´ciu do szpitala psychiatrycznego skutecznoÊç tego oÊwiadczenia
ocenia sàd opiekuƒczy. JeÊli zaÊ dojdzie do wniosku, ˝e zgoda nie zosta∏a wy-
ra˝ona w sposób odpowiadajàcy wymaganiom art. 3 pkt 4, kontynuowane jest
post´powanie w sprawie stwierdzenia podstaw przyj´cia do szpitala psychia-
trycznego bez zgody36.

Za∏o˝enie o koniecznoÊci zbadania podstaw przyj´cia do szpitala jest tak˝e ak-
tualne w razie wypisania pacjenta ze szpitala na podstawie decyzji lekarza. Jak traf-
nie wyjaÊniono w orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego37, fakt wypisania osoby ze szpi-
tala nie czyni post´powania sàdowego zb´dnym lub niedopuszczalnym. Dlatego
przyjmuje si´, ˝e mimo wypisania osoby ze szpitala badanie legalnoÊci przymuso-
wej hospitalizacji powinno byç kontynuowane, choç w praktyce niejednokrotnie
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35 Tak m.in. SN w postanowieniu z dnia 14 lutego 1996 r., II CRN 201/95 i w uchwale z dnia 6 lutego
1996 r., III CZP 6/96, OSNC 1996, Nr 7-8, poz. 95 (w odniesieniu do przypadku wypisania ze szpitala psy-
chiatrycznego osoby umieszczonej tam bez jej zgody, dokonanego po wniesieniu rewizji).

36 Tak˝e w razie wyra˝enia przez pacjenta zgody na pobyt w szpitalu przed up∏ywem 72-godzinnego ter-
minu na zawiadomienie sàdu o przyj´ciu osoby do szpitala psychiatrycznego, kierownik szpitala nie
jest zwolniony z wynikajàcego z art. 23 ust. 4 ustawy obowiàzku zawiadomienia o fakcie przymusowej
hospitalizacji. Wskutek zawiadomienia sàd wszczyna post´powanie (art. 25 ustawy) mimo to, ˝e zgo-
da zosta∏a ju˝ wyra˝ona, a nast´pnie podejmuje opisane wczeÊniej dzia∏ania uregulowane w art. 26
ustawy. Na marginesie nale˝y zauwa˝yç, ˝e stosownie do treÊci art. 22 ust. 1 „przyj´cie osoby (...)
do szpitala psychiatrycznego nast´puje za jej pisemnà zgodà (...)”. Tymczasem zgoda, o której mowa
w art. 26 ust. 1, jest „zgodà na pobyt”, co – w razie oddzielenia od siebie przyj´cia i pobytu – przema-
wia∏oby tym bardziej za stanowiskiem, ˝e badanie legalnoÊci przyj´cia nie staje si´ zb´dne w przypad-
ku wyra˝enia zgody na pobyt w szpitalu. Tak˝e w tej sytuacji bezprzedmiotowoÊci post´powania nie
mo˝na wiàzaç z wyra˝eniem przez pacjenta zgody na pobyt w szpitalu, poniewa˝ organem uprawnio-
nym do oceny skutecznoÊci oÊwiadczenia o zgodzie jest sàd opiekuƒczy, nie zaÊ kierownik szpitala
psychiatrycznego.

37 Uchwa∏a SN z 6.02.1996 r., III CZP 6/96.



dochodzi w zwiàzku z tym do licznych problemów, wynikajàcych z braku zaintere-
sowania pacjenta dalszym udzia∏em w post´powaniu, niestawianiem si´ na posie-
dzenia i nieodbieraniem zawiadomieƒ itd.38

W zwiàzku z opisanym tu przypadkiem „nast´pczego” wyra˝ania zgody na po-
byt w szpitalu psychiatrycznym nale˝y poczyniç jeszcze dwie uwagi praktyczne. 

Po pierwsze, powstaje zagadnienie, czy art. 26 znajduje zastosowanie jedynie
w razie wyra˝enia zgody przez samego pacjenta, czy równie˝ przez jego przedstawi-
ciela ustawowego. Do rozwa˝enia pozostajà tu dwie sytuacje: gdy „dobrowolna” ho-
spitalizacja wymaga∏aby wy∏àcznie zgody przedstawiciela ustawowego (art. 22
ust. 3) oraz gdy wymaga∏aby ona jego zgody i zgody samego pacjenta (art. 22
ust. 4). Co dotyczy pierwszego wariantu, w literaturze39 zaproponowano stanowisko,
stosownie do którego mimo brzmienia art. 26 ust. 1, wskazujàcego na stosowanie te-
go przepisu tylko „w przypadku gdy osoba przyj´ta do szpitala psychiatrycznego bez
jej zgody wyrazi∏a potem zgod´ na pobyt w tym szpitalu”, powo∏ana regulacja powin-
na byç stosowana tak˝e w razie wyra˝ania zgody przez przedstawiciela ustawowe-
go. Natomiast w odró˝nieniu od sytuacji pacjenta, przed umorzeniem post´powania
nie zachodzi potrzeba wys∏uchania przedstawiciela ustawowego (art. 26 ust. 2), a to
z uwagi na szczególnà funkcj´ wys∏uchania, zwiàzanà z koniecznoÊcià zbadania sku-
tecznoÊci zgody osoby chorej psychicznie (nie zaÊ jej przedstawiciela ustawowego). 

Wi´ksze trudnoÊci stwarza ocena drugiego przypadku. JeÊli bowiem odczytaç
art. 26 ust. 1 dos∏ownie, trzeba by∏oby przyjàç, ˝e wyra˝enie zgody przez pacjenta
uzasadnia umorzenie post´powania tak˝e wtedy, gdy hospitalizacja na podstawie
art. 22 wymaga∏aby tzw. zgody podwójnej (pacjenta i przedstawiciela ustawowego).
W konsekwencji do „dobrowolnej” hospitalizacji potrzebna by∏aby zgoda podwójna,
a do „legalizacji” przymusowego przyj´cia do szpitala w sytuacjach uregulowanych
w ust. 4 w zw. z ust. 3 wystarcza∏aby ju˝ zgoda pacjenta. Wydaje si´, ˝e trafne sà
wyra˝one w literaturze wàtpliwoÊci dotyczàce systemowej spójnoÊci takiego rozwià-
zania40. Skoro wyra˝enie zgody ma skutkowaç odstàpieniem od kontroli podstaw
przymusowego przyj´cia do szpitala, powinno ono, jak mo˝na twierdziç, wiernie od-
zwierciedlaç te wymagania w zakresie zgody – tak˝e zgody podwójnej – które sà
stawiane dobrowolnej hospitalizacji. Na konstrukcji zgody podwójnej, wymaganej
w przypadkach unormowanych w art. 22 ust. 3 i 4, ustawodawca opar∏ bowiem pe-
wien podstawowy model hospitalizacji, która zasadniczo winna wtedy nast´powaç
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38 J. Pietrzykowski (op. cit., s. 153) zwraca uwag´, ˝e w razie prowadzenia post´powania na wniosek osoby
wymienionej w art. 25 cofni´cie wniosku nie stwarza podstaw do umorzenia post´powania, gdy˝ post´po-
wanie to mog∏oby byç wszcz´te z urz´du (art. 25 ust. 2).

39 J. Pietrzykowski, op. cit., s. 153-154 oraz M. Sychowicz, op. cit., s. 18. Ostatni z Autorów stwierdzi∏, ˝e umo-
rzenie post´powania powinno nastàpiç w razie „przyj´cia do szpitala psychiatrycznego osoby ma∏oletniej
lub ca∏kowicie ubezw∏asnowolnionej bez zgody jej przedstawiciela ustawowego, je˝eli potem wyrazi∏ on
zgod´ na pobyt w szpitalu tej osoby” – nie wskazujàc jednak wprost, czy stanowisko to dotyczy równie˝
przypadku wymagania zgody podwójnej.

40 J. Pietrzykowski, op. cit. s. 153-154.



za zgodà obu osób uprawnionych do zaj´cia stanowiska w przedmiocie umieszcze-
nia w szpitalu psychiatrycznym. Zatem odebranie od uprawnionych podmiotów
oÊwiadczeƒ sk∏adajàcych si´ na zgod´ podwójnà pozwoli∏oby „odtworzyç” dzia∏a-
nie takiego modelu, tyle ˝e nast´pczo, po przyj´ciu do szpitala. Tym samym zacho-
dzi∏aby pewna symetria mi´dzy takim rozwiàzaniem i stanowiskiem przyj´tym na tle
opisanego wczeÊniej przypadku dzia∏ania przedstawiciela ustawowego, który pier-
wotnie oponowa∏ przeciwko hospitalizacji, a nast´pnie wyra˝ajàc zgod´ („wy∏àcz-
nà”, „samoistnà”) doprowadza∏ do umorzenia post´powania na podstawie art. 26.

Po drugie, w praktyce sàdów opiekuƒczych zdarzajà si´ przypadki kwestionowa-
nia przez pacjentów zasadnoÊci umorzenia post´powania w sprawie w sytuacji uregu-
lowanej w art. 26 ustawy, czyli po wyra˝eniu zgody na pobyt w szpitalu psychiatrycz-
nym. Pacjenci oczekujà bowiem, ˝e mimo takiej zgody kontynuowane b´dzie bada-
nie legalnoÊci przymusowego przyj´cia do szpitala psychiatrycznego. Ze stwierdze-
niem braku podstaw umieszczenia w szpitalu wià˝à te˝ niejednokrotnie dalsze plany
dochodzenia naprawienia uszczerbków, wynik∏ych z bezpodstawnej hospitalizacji.
Wydaje si´ jednak, ˝e art. 26 ust. 1 nie stwarza mo˝liwoÊci swobodnej oceny przez
sàd, czy mimo wyra˝enia prawnie skutecznej zgody post´powanie powinno byç kon-
tynuowane, czy te˝ powinno podlegaç umorzeniu. Inaczej ni˝ w art. 355 k.p.c., art. 26
ust. 1 stanowczo wskazuje, ˝e „sàd opiekuƒczy umorzy post´powanie wszcz´te
na skutek zawiadomienia lub wniosku (...), je˝eli uzna, ˝e osoba (...) wyrazi∏a zgod´”.
JeÊli wi´c pacjent chce dà˝yç do uzyskania postanowienia sàdu stwierdzajàcego, ˝e
nie zachodzi∏y podstawy do przymusowej hospitalizacji, nie powinien wyra˝aç zgody,
o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy. Ponadto wydaje si´, ˝e umorzenie post´powa-
nia nie pozbawia pacjenta mo˝liwoÊci wykazywania w procesie o ochron´ dóbr oso-
bistych, ˝e umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym nastàpi∏o mimo niespe∏nienia
przes∏anek okreÊlonych w art. 23 ust. 1 ustawy. Pacjent, który chce dochodziç ochro-
ny niemajàtkowej, majàtkowej i „poÊredniej”, czyli zwiàzanej z ˝àdaniem zap∏aty za-
doÊçuczynienia lub odpowiedniej sumy na wskazany cel spo∏eczny, w takim procesie
mo˝e wi´c podnosiç fakt nielegalnej przymusowej hospitalizacji.

3. SpoÊród licznych zagadnieƒ pojawiajàcych si´ na tle wyk∏adni art. 29, normu-
jàcego przes∏anki umieszczenia osoby w szpitalu psychiatrycznym w tzw. trybie
wy∏àcznie wnioskowym, warto zwróciç uwag´ na kilka kwestii istotnych w praktyce
orzeczniczej sàdów opiekuƒczych.

Jak wczeÊniej wspomniano, przepisy okreÊlajàce przes∏anki przymusowego
(bez zgody osoby uprawnionej) przyj´cia pacjenta do szpitala psychiatrycznego
nie powinny byç poddawane wyk∏adani rozszerzajàcej41. Art. 29 ust. 1 wymienia
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41 Tak m.in. M. Balicki (op. cit., s. 49) i A. Wilkowska-P∏óciennik, Przes∏anki przymusowego umieszczenia
w szpitalu psychiatrycznym, Prawo i Medycyna 2004, Nr 4, s. 27. Na potrzeb´ Êcis∏ego odczytania art. 29
ust. 1 zwróci∏ uwag´ tak˝e Sàd Najwy˝szy w postanowieniach z dnia 12 lipca 1996 r., II CRN 81/96
(OSNC 1996, Nr 12, poz. 164) i z dnia 12 lutego 1997 r., II CKU 72/96 (OSNC 1997, Nr 6-7, poz. 84). Pod-



dwie sytuacje, w których zachodzà podstawy do uwzgl´dnienia wniosku o stwier-
dzenie potrzeby przyj´cia osoby chorej psychicznie do szpitala psychiatrycznego:
gdy (pkt 1) dotychczasowe zachowanie tej osoby wskazuje na to, ˝e nieprzyj´cie
do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego, bàdê
gdy (pkt 2) osoba ta jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawowych
potrzeb ˝yciowych, a uzasadnione jest przewidywanie, ˝e leczenie w szpitalu psy-
chiatrycznym przyniesie popraw´ jej stanu zdrowia42.

Mimo u˝ycia spójnika „bàdê”, wskazujàcego na roz∏àcznoÊç obu przypadków
stosowania art. 29 ust. 1, nale˝y przyjàç, ˝e w jednym stanie faktycznym mo˝e
mieç miejsce spe∏nienie wszystkich tych przes∏anek. Natomiast wykluczone jest
wymienne „przesuwanie” okolicznoÊci opisanych w obu punktach art. 29 ust. 1
i tworzenie w ten sposób nowych, nieprzewidzianych przez ustawodawc´ przes∏a-
nek przyj´cia do szpitala psychiatrycznego bez zgody wymaganej w art. 22 usta-
wy. Przyczyny takiej hospitalizacji sà limitowane, tote˝ – mimo poruszania si´ w ob-
r´bie tego samego art. 29 ust. 1 – za podstaw´ uwzgl´dnienia wniosku nie mo˝-
na przyjmowaç sytuacji, w której „dotychczasowe zachowanie osoby chorej psy-
chicznie wskazuje na to”, i˝ „uzasadnione jest przewidywanie, ˝e leczenie w szpi-
talu psychiatrycznym przyniesie popraw´ jej stanu zdrowia”, albo te˝, w której oso-
ba chora psychicznie „jest niezdolna do samodzielnego zaspokajania podstawo-
wych potrzeb ˝yciowych, a uzasadnione jest przewidywanie”, ˝e „nieprzyj´cie
do szpitala spowoduje znaczne pogorszenie stanu jej zdrowia psychicznego”.

4. JeÊli chodzi o zakres przypadków, w których zastosowanie znajduje art. 29,
ust. 2 tego artyku∏u stanowi, ˝e „o potrzebie przyj´cia do szpitala psychiatryczne-
go osoby, o której mowa w ust. 1, bez jej zgody, orzeka sàd opiekuƒczy miejsca
zamieszkania tej osoby – na wniosek jej ma∏˝onka, krewnych w linii prostej, rodzeƒ-
stwa, jej przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawujàcej nad nià faktycznà

48

Beata Janiszewska

Rodzina i Prawo Nr 9-10 2008

nosi si´ równie˝, ˝e wykluczone jest stosowanie analogii, jednak proponowane w nauce prawa kierunki
wyk∏adni przepisów ustawy wskazujà, i˝ analogia w pewnym zakresie jest jednak stosowana. Na margine-
sie przypomnieç nale˝y, ˝e w odró˝nieniu od analogii, która znajduje zastosowanie wtedy, gdy ma miej-
sce luka w prawie lub luka w ustawie, podstawy do odpowiedniego stosowania przepisów zachodzà jedy-
nie wtedy, gdy wynika to wprost z treÊci przepisu (tzn. o tym, czy nastàpi odpowiednie stosowanie przepi-
sów decyduje ustawodawca, a nie podmiot dokonujàcy wyk∏adni).

42 Ró˝nica przes∏anek stosowania art. 23 i art. 29 wp∏ywa na relacje mi´dzy post´powaniami prowadzony-
mi na podstawie przepisów tych artyku∏ów. JeÊli w toku sprawy prowadzonej w trybie wy∏àcznie wnio-
skowym osoba zostanie przymusowo przyj´ta do szpitala psychiatrycznego, pierwsze z post´powaƒ
ulega zawieszeniu z uwagi na inne toczàce si´ post´powanie (czyli post´powanie w sprawie stwierdze-
nia podstaw przymusowej hospitalizacji). Po zakoƒczeniu wspomnianego ostatnio post´powania stwier-
dzeniem („potwierdzeniem”) podstaw zastosowania art. 23, post´powanie z art. 29 powinno byç podj´-
te i umorzone jako bezprzedmiotowe. Natomiast w razie stwierdzenia braku podstaw przymusowej ho-
spitalizacji, drugie z post´powaƒ powinno byç podj´te i kontynuowane a˝ do zbadania, czy spe∏nione
sà przes∏anki wymienione w art. 29 – odmienne wszak od okolicznoÊci uzasadniajàcych przymusowe
przyj´cie do szpitala na mocy art. 23 (tak: T. Cysek, ¸. Korózs, op. cit., s. 101, w tej kwestii rów-
nie˝ M. Sychowicz, op. cit., s. 20-21).



opiek´43. Poniewa˝ w przepisie tym mowa o braku zgody osoby chorej psychicznie
(„bez jej zgody”), powstaje pytanie, czy art. 29 znajduje zastosowanie tak˝e w ra-
zie braku zgody przedstawiciela ustawowego osoby, która ma byç hospitalizowa-
na. Na pytanie to odpowiada si´ twierdzàco, podnoszàc, ˝e skoro w art. 29 ust. 1
u˝yto zwrotu „bez zgody wymaganej w art. 22”, a powo∏ana ostatnio regulacja nor-
muje tak˝e przypadki wymagania zgody przedstawiciela ustawowego, równie˝
art. 29 powinien byç odczytywany jako obejmujàcy sytuacje braku zgody przedsta-
wiciela ustawowego osoby, której post´powanie dotyczy bezpoÊrednio44. 

Kolejnym istotnym zagadnieniem stosowania art. 29 jest sprawa skutecznoÊci
i wykonalnoÊci wydanych na jego podstawie postanowieƒ. W zwiàzku z tà kwestià
pojawiajà si´ dwa szczegó∏owe wàtki. Po pierwsze, powstaje pytanie, kiedy orze-
czenie to staje si´ skuteczne: z chwilà jego wydania (art. 578 k.p.c.), czy uprawo-
mocnienia si´ (art. 521 k.p.c.). Po drugie, rodzi si´ wàtpliwoÊç, jaki jest zakres
skutków tego orzeczenia i czy mo˝na w odniesieniu do niego mówiç tak˝e o wy-
konalnoÊci. 

Co dotyczy pierwszego problemu, jego rozstrzygni´cie wymaga ustalenia,
w jakiej kolejnoÊci powinny byç stosowane przepisy proceduralne, normujàce po-
rzàdek czynnoÊci sàdu opiekuƒczego w sprawach z zakresu ochrony zdrowia
psychicznego. Kwestia ta ma szersze znaczenie, dotyczy bowiem nie tylko post´-
powania, o którym mowa w art. 29, ale wszystkich post´powaƒ prowadzonych
na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Wydaje si´, ˝e
w∏aÊciwe „uszeregowanie” kolejnoÊci stosowania przepisów post´powania zapro-
ponowa∏ J. Pietrzykowski45. Autor ten wskaza∏, ˝e w pierwszym rz´dzie stosuje si´
przepisy proceduralne zamieszczone w ustawie (czyli przepisy Rozdzia∏u 5,
Post´powanie przed sàdem opiekuƒczym oraz przepisy formalne zawarte w in-
nych rozdzia∏ach ustawy o ochronie zdrowia psychicznego). Nast´pnie zastoso-
wanie znajdujà przepisy Kodeksu post´powania cywilnego o post´powaniu
nieprocesowym. Oznacza to, ˝e chocia˝ omawianà obecnie kategori´ spraw roz-
poznajà sàdy opiekuƒcze, stosujà one przepisy ogólne Ksi´gi drugiej, „Post´po-
wanie nieprocesowe”, natomiast przepisy ogólne Rozdzia∏u 2, „Inne sprawy
rodzinne oraz sprawy opiekuƒcze”, znajdujà tu zastosowanie o tyle, o ile dajà si´
pogodziç z przepisami ogólnymi o post´powaniu nieprocesowym. I wreszcie
w ostatniej kolejnoÊci na podstawie art. 13 § 2 k.p.c. odpowiednie zastosowanie
znajdujà przepisy o procesie. 
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43 Osobà sprawujàcà faktycznà opiek´ i z tego tytu∏u uprawnionà do wystàpienia z wnioskiem (art. 29
ust. 2) nie mogà byç zatem osoby sprawujàce „instytucjonalnà”, ustawowo okreÊlonà opiek´ nad cho-
rym, np. pracownik socjalny pracujàcy w ramach udzielania oparcia spo∏ecznego (tak: J. Pietrzykowski,
op. cit., s. 163).

44 Tak: J. Pietrzykowski, op. cit., s. 162-163.
45 J. Pietrzykowski, op. cit., s. 192. Wyjàtkiem jest natomiast regulacja art. 27 ustawy, przewidujàca wykona-

nie orzeczenia po dor´czeniu do szpitala odpisu postanowienia. Tak równie˝ K. Korzan, Post´powanie
w sprawach ochrony zdrowia psychicznego, Rejent 1996, Nr 6, s. 26.



Przedstawione tu uporzàdkowanie kolejnoÊci stosowania przepisów formalnych
rozstrzyga wspomniany wczeÊniej dylemat oceny skutecznoÊci orzeczeƒ sàdów opie-
kuƒczych, sprowadzajàcy si´ do konkurencji zasady wyra˝onej w art. 521 i w art. 578
k.p.c.. Zagadnienie to, uj´te w pytaniu, czy postanowienia te sà skuteczne po uprawo-
mocnieniu si´ (art. 521 k.p.c.), czy te˝ z chwilà ich og∏oszenia, a gdy og∏oszenia nie
by∏o, z chwilà ich wydania (art. 578 k.p.c.), rozstrzygni´to „na korzyÊç” pierwszej z po-
wo∏anych regulacji. Skoro bowiem przepisy ogólne o post´powaniu w sprawach opie-
kuƒczych sà stosowane jedynie wtedy, gdy przepisy ogólne o post´powaniu niepro-
cesowym nie stanowià inaczej, a tymczasem niewàtpliwie art. 521 „stanowi inaczej”
ni˝ art. 578 k.p.c., nale˝y uznaç, ˝e postanowienia sàdu opiekuƒczego stajà si´ sku-
teczne, a jeÊli wymagajà wykonania – tak˝e wykonalne, po uprawomocnieniu si´46.

Natomiast du˝a rozbie˝noÊç stanowisk widoczna jest w drugiej z wyró˝nionych
wy˝ej kwestii – zakresu skutków oraz wykonalnoÊci orzeczeƒ sàdów opiekuƒ-
czych. Zaprezentowane w tej sprawie zapatrywania Êwiadczà przy tym nie tylko
o odmiennoÊci poglàdów na temat skutecznoÊci postanowieƒ, lecz o odmiennych
koncepcjach roli judykatów sàdu opiekuƒczego w sprawach prowadzonych
na podstawie przepisów ustawy.

Pierwsze ze stanowisk g∏osi, ˝e podlegajà wykonaniu wydane na podstawie
art. 29 orzeczenia uwzgl´dniajàce wniosek, a szerzej – orzeczenia sàdu opiekuƒ-
czego nakazujàce zwolnienie lub przyj´cie osoby do szpitala psychiatrycznego lub
domu pomocy spo∏ecznej. Do wykonania tych postanowieƒ nie stosuje si´ jednak
przepisów k.p.c. o post´powaniu wykonawczym, lecz przepisy art. 32 i 40 oraz
przepisy o wypisaniu ze szpitala psychiatrycznego lub z domu pomocy spo∏ecznej,
wskazujàce szpital i DPS jako jednostki wykonujàce orzeczenia sàdu opiekuƒcze-
go. Mimo niestosowania przepisów o sàdowym post´powaniu egzekucyjnym pod-
nosi si´, ˝e postanowieniom sàdu, podlegajàcym wykonaniu, powinna byç nada-
wana klauzula wykonalnoÊci47.

W zwiàzku z tym stanowiskiem pojawia si´ istotny problem, przedstawiony sze-
rzej w dalszych fragmentach opracowania – jakie dzia∏ania mogà i powinny byç
podj´te wówczas, gdy po wydaniu postanowienia, a przed jego wykonaniem usta-
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46 Takie stanowisko zajà∏ Sàd Najwy˝szy w postanowieniu z dnia 30 kwietnia 1997 r., III CKU 22/07
(OSNC 1997, nr 9, poz. 139), stwierdzajàc w tezie orzeczenia, ˝e „Do postanowieƒ sàdu opiekuƒczego co
do istoty sprawy, zapad∏ych w sprawach dotyczàcych ochrony zdrowia psychicznego, nie ma zastosowa-
nia art. 578 k.p.c.”. Wyjàtek od tej zasady wprowadza art. 27, dotyczàcy jednak szczególnej sytuacji wy-
dania postanowienia o braku podstaw do przyj´cia do szpitala psychiatrycznego. W kwestii skutecznoÊci
i wykonalnoÊci postanowieƒ wydanych na podstawie art. 29 ustawy J. Duda (op. cit., s. 128 za A. Rydzew-
skim, Problematyka skutecznoÊci i wykonalnoÊci orzeczeƒ sàdu wydanych na podstawie ustawy o ochro-
nie zdrowia psychicznego, Rejent 1998, Nr 1, s. 94) stwierdza, ˝e orzeczenie sàdu uwzgl´dniajàce wnio-
sek jest skuteczne i wykonalne z chwilà jego og∏oszenia, natomiast postanowienie oddalajàce wniosek
– skuteczne z chwilà og∏oszenia. Oznacza to, ˝e na podstawie nieprawomocnego postanowienia sàdu
mo˝liwe jest umieszczenie osoby w szpitalu psychiatrycznym. Takie rozwiàzanie opiera ocen´ skuteczno-
Êci i wykonalnoÊci na brzmieniu art. 578 k.p.c.

47 J. Pietrzykowski, op. cit., s. 162.



nà okolicznoÊci, które uzasadnia∏y uwzgl´dnienie wniosku o hospitalizacj´ osoby
chorej psychicznie (art. 29). JeÊli szpital jest obowiàzany wykonaç wynikajàcy z po-
stanowienia sàdu obowiàzek przyj´cia takiego pacjenta, mo˝e si´ wszak zdarzyç,
˝e hospitalizacja obejmie osob´, która z uwagi na zmian´ okolicznoÊci nie powin-
na byç umieszczona w szpitalu psychiatrycznym.

Stosownie do drugiego stanowiska orzeczenia sàdu opiekuƒczego majà jedy-
nie walor skutecznoÊci, zatem ju˝ z chwilà uprawomocnienia si´ wywo∏ujà skutki
wynikajàce z ich treÊci. Natomiast zb´dne jest nadawanie tym orzeczeniom klauzu-
li wykonalnoÊci, bowiem „skoro istotà postanowieƒ Sàdu w tym zakresie jest jedy-
nie ocena, czy celowe jest ograniczenie wolnoÊci osobistej osoby zaburzonej psy-
chicznie, nie ma uzasadnienia dla formu∏owania poglàdów obcià˝ajàcych sàdy
obowiàzkiem doprowadzenia do przymusowej hospitalizacji czy umieszczenia bez
zgody w domu pomocy spo∏ecznej. Sàd jedynie zezwala na te czynnoÊci, a wyko-
nanie nale˝y ju˝ do innych organów”48. Poglàd o takim „zezwalajàcym” charakte-
rze orzeczenia sàdu w przedmiocie hospitalizacji rzutuje z kolei na ocen´ roli leka-
rzy psychiatrów, od których decyzji ostatecznie zale˝y, czy nastàpi umieszczenie
osoby w szpitalu psychiatrycznym. Jak si´ zauwa˝a, „W momencie badania pa-
cjenta w izbie przyj´ç mogà zajÊç ju˝ powa˝ne zmiany, które czynià hospitalizacj´
niezasadnà niezale˝nie od treÊci orzeczenia sàdowego wydanego w okreÊlonym
momencie. Trudno by∏oby zaakceptowaç przy braku okreÊlenia przez ustaw´ okre-
su skutecznoÊci wydanego postanowienia (...) inny poglàd. Postanowienie sàdu je-
dynie zezwala, ale nie obliguje (...) do hospitalizacji bez zgody, a ostateczna decy-
zja, czy wypada skorzystaç z zezwolenia sàdu, winna nale˝eç do lekarza przyjmu-
jàcego do szpitala”49. 

Z tej wypowiedzi nale˝y, jak si´ wydaje, wnosiç, ˝e postanowienie w przedmio-
cie uwzgl´dnienia wniosku z art. 29 podlega ze strony lekarza swoistej „ostatecz-
nej weryfikacji” w chwili przyjmowania osoby chorej psychicznie do szpitala psy-
chiatrycznego. Lekarz dysponuje wprawdzie orzeczeniem „zezwalajàcym” na ho-
spitalizacj´, lecz uwzgl´dniajàc up∏yw czasu od chwili wydania postanowienia po-
winien zdecydowaç, czy „powa˝ne zmiany (...) czynià hospitalizacj´ niezasadnà
niezale˝nie od treÊci orzeczenia sàdowego w tej sprawie” i czy „wypada skorzystaç
z zezwolenia sàdu (...)”50. 

Informacje o praktyce sàdowej wskazujà, ˝e z postanowieniami wydanymi
na podstawie art. 29 wiàzane sà skutki wykraczajàce poza „zezwolenie” na umiesz-
czenie osoby chorej psychicznie w szpitalu psychiatrycznym. JednoczeÊnie, mimo
przyjmowania, ˝e szpital jest obowiàzany dokonaç hospitalizacji, orzeczeniom tym
nie jest nadawana klauzula wykonalnoÊci. Uznaje si´ bowiem, ˝e dla stron post´-
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48 T. Cysek, ¸. Korózs, op. cit., s. 102.
49 T. Cysek, ¸. Korózs, op. cit., s. 101.
50 Niezale˝nie od mo˝liwoÊci reprezentowania innego stanowiska trudno mi zrozumieç stwierdzenie Autorów

o tym, „czy wypada skorzystaç z zezwolenia sàdu” (w jakim sensie „wypada”?).



powania, a przede wszystkim dla szpitala wykonujàcego orzeczenie sàdu, jest
oczywiste, i˝ na tej podstawie musi nastàpiç przyj´cie pacjenta do szpitala, nie za-
chodzi wi´c potrzeba potwierdzania tego klauzulà wykonalnoÊci. 

Tej konkluzji o obowiàzku wykonania orzeczenia wydanego w trybie wy∏àcznie
wnioskowym, podsumowujàcej obserwacj´ praktyki, nie zmienia fakt, ˝e termino-
logia przyj´ta w formu∏owaniu postanowieƒ uwzgl´dniajàcych wniosek niejedno-
krotnie mog∏aby Êwiadczyç o aprobacie sàdów dla drugiego z opisanych wczeÊniej
poglàdów. W redakcji orzeczeƒ obok wyra˝enia „nakazuje przyj´cie do szpitala”,
wyra˝ajàcego imperatyw dokonania hospitalizacji, u˝ywana jest bowiem formu∏a
orzeczenia (postanowienia) „o potrzebie przyj´cia do szpitala”. Wprawdzie z pierw-
szym uj´ciem mo˝na by∏oby wiàzaç wsparcie dla stanowiska o obowiàzku wyko-
nania orzeczenia sàdu, podczas gdy drugie lepiej wspó∏gra z koncepcjà jedynie
„upowa˝niajàcego”, „zezwalajàcego” charakteru postanowienia, jednak wydaje
si´, ˝e sprawa oceny obu koncepcji skutecznoÊci i wykonalnoÊci orzeczeƒ nie po-
zostaje w tak silnej korelacji ze sposobem redakcji postanowienia, i˝by owa redak-
cja jednoczeÊnie determinowa∏a stanowisko w kwestii skutków prawomocnego
orzeczenia uwzgl´dniajàcego wniosek z art. 29 ustawy. 

W konsekwencji przyj´te w praktyce u˝ycie drugiej z formu∏ nie powinno byç
uto˝samiane z aprobatà dla poglàdu kwestionujàcego istnienie po stronie szpitala
obowiàzku dokonania hospitalizacji. Zwrot nawiàzujàcy do „potrzeby przyj´cia”
jest najbli˝szy s∏owom u˝ytym przez samego ustawodawc´, odzwierciedla bowiem
poczàtkowy fragment art. 29 ust. 2. W sposobie redagowania orzeczeƒ przyj´te
jest zaÊ (oprócz oczywistego wymagania, ˝e treÊç ta ma byç zrozumia∏a i jedno-
znaczna, nie mo˝e nasuwaç wàtpliwoÊci co do przedmiotu rozstrzygni´cia, wyko-
nania itd.) wykorzystywanie zwrotów u˝ytych w treÊci przepisów, stanowiàcych
podstaw´ prawnà judykatu. Pozwala to równie˝ adresatom orzeczenia „usytu-
owaç” je na tle ró˝nych instytucji prawa i oceniç zakres jego skutków prawnych51. 

Przechodzàc od tych kwestii wst´pnych, terminologicznych, do podstawowego za-
gadnienia oceny dwu przedstawionych wczeÊniej koncepcji skutków postanowienia
z art. 29, trzeba wskazaç, ̋ e liczniejsze wàtpliwoÊci wià˝à si´ z drugim z tych stanowisk.
Trudne do pogodzenia z istotà post´powania wy∏àcznie wnioskowego by∏oby przyj´cie,
˝e bez wzgl´du na potwierdzenie treÊcià orzeczenia, i˝ spe∏nione zosta∏y przes∏anki
z ust´pu 1 tego artyku∏u, lekarz samodzielnie weryfikuje trafnoÊç stanowiska sàdu.
W odró˝nieniu od sytuacji hospitalizacji w trybie nag∏ym (art. 23), w której decyzja
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51 Ma to istotne znaczenie zw∏aszcza w razie rozstrzygania przez sàd opiekuƒczy o zastosowaniu Êrodków,
z którymi wiàzany jest pobyt w szpitalu psychiatrycznym (np. przymusowa hospitalizacja – art. 23, przy-
musowa obserwacja art. 24 i przymusowe zatrzymanie – art. 28), ale odmienne sà podstawy prawne orze-
kania o takim pobycie, a w konsekwencji odmienny jest katalog czynnoÊci, które mogà byç podejmowa-
ne wzgl´dem pacjenta (w razie przymusowej obserwacji nie mo˝na stosowaç przymusowego leczenia, nie
znajduje tu bowiem zastosowania art. 33 ustawy). W razie trudnoÊci w takim sformu∏owaniu sentencji orze-
czenia niewykluczone jest wskazanie wprost podstawy prawnej rozstrzygni´cia przez podanie numeru sto-
sownego artyku∏u ustawy.



o przyj´ciu do szpitala nale˝y do psychiatrów, a jedynie „nast´pczo” badana jest przez
sàd, z przepisów art. 29 (i odpowiednich regulacji proceduralnych) nie wydaje si´ wy-
nikaç kompetencja psychiatry do dokonania takiej oceny orzeczenia sàdu. Musia∏aby
to byç zresztà kompetencja do ka˝dorazowej oceny, nast´pujàcej nawet w krótkim cza-
sie po uprawomocnieniu si´ orzeczenia, skoro nie mo˝na wykluczyç doÊç szybkiej
zmiany okolicznoÊci, które w chwili orzekania uzasadnia∏y uwzgl´dnienie wniosku. 

Oprócz tych wàtpliwoÊci jurydycznych mo˝na przedstawiç tak˝e dalsze argumen-
ty kwestionujàce omawiane tu stanowisko. Skoro post´powanie lekarza mia∏oby po-
zwoliç na weryfikacj´ aktualnoÊci przyczyn uwzgl´dnienia wniosku, psychiatra musia∏-
by, jak myÊl´, badaç, czy nadal spe∏nione sà przes∏anki z art. 29 ust. 1. W warunkach
towarzyszàcych przyj´ciu do szpitala psychiatrycznego rzetelna kontrola tych okolicz-
noÊci wydaje si´ w zasadzie niemo˝liwa. Wydanie orzeczenia poprzedza post´powa-
nie sàdowe, pozwalajàce z pomocà ró˝nych Êrodków dowodowych zbadaç, czy za-
chodzà podstawy do hospitalizacji bez zgody wymaganej w art. 22. Jest oczywiste, ˝e
takich mo˝liwoÊci nie ma lekarz w izbie przyj´ç. Ponadto w razie dysponowania
przy przyj´ciu jedynie odpisem postanowienia, psychiatra musia∏by domyÊlaç si´, któ-
re z przes∏anek art. 29 ust. 1 pkt 1 lub 2 zdecydowa∏y o zasadnoÊci wniosku i pod kà-
tem tych domniemywanych przyczyn badaç aktualnoÊç podstaw hospitalizacji. Nie
mo˝na równie˝ pominàç, ˝e z natury okolicznoÊci wymienionych w tych przepisach
wynika pewna retrospektywnoÊç. Lekarz nie móg∏by wi´c oceniaç jedynie zachowa-
nia si´ osoby chorej psychicznie w momencie badania, lecz powinien dokonaç szer-
szego oglàdu niezdolnoÊci tej osoby „do samodzielnego zaspokajania podstawo-
wych potrzeb ˝yciowych”, a ponadto antycypowaç przysz∏y stan pacjenta, spowodo-
wany ewentualnym nieprzyj´ciem do szpitala i mo˝liwoÊcià poprawy stanu zdrowia
w razie podj´cia leczenia szpitalnego. Narazi∏oby to, moim zdaniem, i pacjenta, i oso-
b´ wyst´pujàcà z wnioskiem, na pewnà uznaniowoÊç decyzji psychiatry, wynikajàcà
z ograniczonych Êrodków „kontrolnych”, koniecznoÊci szybkiego podj´cia decyzji itd.

Niezale˝nie od tego trzeba by∏oby rozstrzygnàç kolejny problem. JeÊli lekarz
odmówi∏by hospitalizacji, powo∏ujàc si´ na zmian´ okolicznoÊci, które w czasie
orzekania uzasadnia∏y uwzgl´dnienie wniosku, lecz – zdaniem psychiatry – obec-
nie nie zachodzà, czy orzeczenie zachowywa∏oby swojà moc i czy mog∏oby s∏u˝yç
podj´ciu w póêniejszym czasie próby umieszczenia tego samego pacjenta w szpi-
talu psychiatrycznym? Czy takà wielokrotnoÊç prób doprowadzenia do hospitaliza-
cji mo˝na powiàzaç z zamys∏em ustawodawcy, towarzyszàcym unormowaniu ram
post´powania wy∏àcznie wnioskowego? A jeÊli nie – co z celowoÊcià przeprowa-
dzania wczeÊniejszego post´powania, anga˝ujàcego sàd, Êrodki publiczne itd., je-
Êli liczyç b´dzie si´ jedynie to, czy w chwili badania w izbie przyj´ç zdaniem leka-
rza nadal spe∏nione b´dà przes∏anki stosowania art. 2952. 
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52 Te pytania stajà si´ szczególnie wyraziste np. w sytuacji, w której pacjent po wydaniu orzeczenia uwzgl´d-
niajàcego wniosek z art. 29, w poczuciu pewnego „zagro˝enia” hospitalizacjà podejmuje leczenie. W kon-
sekwencji, zdaniem badajàcego go lekarza, brak aktualnie powodów, aby przyjàç pacjenta do szpitala. Po



Wskazane powy˝ej wàtpliwoÊci sk∏aniajà do tego, aby – mimo pewnej atrakcyj-
noÊci ocenianego wczeÊniej rozwiàzania – powróciç do pierwszej z koncepcji, za-
k∏adajàcej obowiàzek dokonania przez szpital psychiatryczny hospitalizacji pacjen-
ta, co do którego sàd opiekuƒczy uwzgl´dni∏ wniosek o przyj´cie do szpitala bez
zgody wymaganej w art. 22. Mankamentem takiego stanowiska by∏a podnoszo-
na wczeÊniej koniecznoÊç wykonywania postanowienia sàdu w sytuacji, gdy uleg∏y
zmianie okolicznoÊci le˝àce u podstaw uwzgl´dnienia wniosku. Ryzyko takie istnie-
je, nie jest bowiem okreÊlony czas, w którym mo˝e byç wykonane postanowienie
sàdu rozstrzygajàce o potrzebie przyj´cia osoby chorej psychicznie do szpitala
psychiatrycznego. W braku takiego normatywnego ograniczenia podnosi si´ jedy-
nie, ˝e wystàpienie o dokonanie hospitalizacji nie powinno byç zbyt odleg∏e w cza-
sie od uprawomocnienia si´ postanowienia53. Sàd rozstrzygajàc spraw´ na t´ dat´
potwierdza bowiem spe∏nienie przes∏anek z art. 29 ustawy. 

W zwiàzku z analizowanym obecnie poglàdem powstajà wi´c dwa spotykane
w praktyce zagadnienia.

Po pierwsze, skoro postanowienie mo˝e byç wykonane w ró˝nym czasie, kilka-
krotnie mo˝e zaistnieç potrzeba (a w jakimÊ sensie – tak˝e pokusa) wykorzystania
tego samego orzeczenia. Dzi´ki temu bez przeprowadzania kolejnych post´powaƒ
mo˝na by∏oby, dysponujàc raz wydanym postanowieniem, podejmowaç szybkà re-
akcj´ np. w razie przerwania leczenia przez osob´, która zosta∏a ju˝ wczeÊniej ho-
spitalizowana, a nast´pnie wypisana ze szpitala psychiatrycznego. Czy wobec te-
go mo˝liwe jest wielokrotne wykorzystanie tego samego postanowienia sàdu w ce-
lu kilkakrotnego umieszczenia pacjenta w szpitalu psychiatrycznym? 

Po drugie, czy w razie nast´pujàcej z biegiem czasu zmiany okolicznoÊci,
na których podstawie sàd uwzgl´dni∏ wniosek z art. 29, sàd mo˝e zmieniç swe po-
stanowienie, a jeÊli tak – czy mo˝e je zmieniç z urz´du, czy jedynie na wniosek
osób uprawnionych – analogicznie do wy∏àcznie wnioskowego wszcz´cia post´-
powania w sprawie. Taka potrzeba mo˝e si´ w szczególnoÊci pojawiç w razie uzy-
skania przez sàd sygna∏u, ˝e zamierzone jest wykonanie doÊç dawno wydanego
postanowienia, podczas gdy sàd posiada jednoczeÊnie wiedz´ o zmianie okolicz-
noÊci okreÊlonych w art. 29 ustawy.

Co dotyczy pierwszego z postawionych pytaƒ, odpowiedê na nie powinna byç
negatywna. Z treÊci przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego nie wyni-
ka, i˝by tytu∏ w postaci postanowienia sàdu opiekuƒczego mia∏ byç podstawà wie-
lokrotnie przeprowadzanej hospitalizacji (czy te˝ „prób hospitalizacji”, o których
by∏a wczeÊniej mowa). Przeciwko takiemu rozwiàzaniu normatywnemu przemawia-
∏yby zresztà skutki tego orzeczenia, którego wykonanie prowadzi do ograniczenia
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majàc ÊwiadomoÊç, ˝e podj´cie kolejnych dzia∏aƒ zmierzajàcych do umieszczenia go w szpitalu psychia-
trycznym b´dzie wymaga∏o przeprowadzenia nast´pnego post´powania z art. 29.

53 J. Pietrzykowski, op. cit., s. 162.



– w zwiàzku z umieszczeniem w szpitalu psychiatrycznym – swobody osobistej pa-
cjenta, a ponadto uprawnia tak˝e do podejmowania bez jego zgody czynnoÊci
leczniczych w zakresie okreÊlonym w art. 33. Nie bez znaczenia jest równie˝ fakt,
˝e kolejne akty hospitalizacji nast´powa∏yby niejednokrotnie w zmienionych, nie-
poddanych ocenie sàdu, okolicznoÊciach, które – w razie zbadania ich przez sàd
– mog∏yby nie byç uznane za spe∏niajàce przes∏anki art. 29 ustawy. W praktyce
trudno jednak uniknàç kilkakrotnego wykorzystania tego samego postanowienia,
skoro wydanie kolejnych odpisów nie jest limitowane. Dlatego Êrodkiem wyklucza-
jàcym takie zachowania by∏oby postulowane nadawanie postanowieniu klauzuli
wykonalnoÊci. Tytu∏ wykonawczy wydawany jest bowiem jeden, a jego ponowne
wydanie uzasadnia jedynie utrata tytu∏u, badana w post´powaniu sàdowym
(art. 794 k.p.c.). Poniewa˝ orzeczenie sàdu stanowi podstaw´ legalnego przyj´cia
do szpitala osoby chorej psychicznie bez zgody wymaganej w art. 22, jest ono
sk∏adane w dokumentacji medycznej, co zapobiega jego wielokrotnemu u˝yciu. 

Z kolei w drugiej z poruszonych kwestii trafne wydaje si´ stanowisko, ˝e zmia-
na okolicznoÊci (np. podj´cie leczenia, poprawa stanu zdrowia, odzyskanie zdolnoÊci
do samodzielnego zaspokajania potrzeb ˝yciowych) stanowi podstaw´ do zmiany lub
uchylenia orzeczenia sàdu. Poglàd ten nie budzi wàtpliwoÊci, kiedy mowa o zmianie
postanowienia „(...) przy odpowiednim zastosowaniu art. 577 k.p.c. na wniosek oso-
by, której to postanowienie dotyczy bezpoÊrednio, jak i na wniosek innych osób okre-
Êlonych w art. 29 (...)54. Zdarza si´ jednak, ˝e z ró˝nych przyczyn ani sam pacjent, ani
inna osoba wymieniona w art. 29 ust. 2 nie wyst´pujà z wnioskiem o zmian´ wczeÊniej
zapad∏ego orzeczenia, choç by∏oby to uzasadnione zmianà sytuacji, le˝àcej u pod-
staw wczeÊniejszego uwzgl´dnienia wniosku. Powstaje zatem istotne dla praktyki py-
tanie, czy swe wczeÊniejsze postanowienie mo˝e zmieniç sam sàd opiekuƒczy. 

Rozwiàzanie takie jest aprobowane w wyk∏adni art. 577 k.p.c., stosowanego
w sprawach opiekuƒczych. Czy jednak pozostaje aktualne w odniesieniu do spraw
rozpoznawanych na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychiczne-
go, skoro w dzia∏aniu przepisów tej ustawy stosowanie regulacji formalnoprawnych
podlega pewnemu „uszeregowaniu”, na czele którego stojà unormowania proce-
duralne samej ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (w tym – art. 29 ust. 2).
Art. 577 k.p.c. móg∏by tu zatem znaleêç odpowiednie (art. 42 ustawy) zastosowa-
nie o tyle, o ile co innego nie wynika∏oby z przepisów ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego i przepisów ogólnych o post´powaniu nieprocesowym. Tymczasem
z treÊci art. 29 ust. 2 wynika, ˝e post´powanie w trybie wy∏àcznie wnioskowym nie
mo˝e byç wszcz´te z urz´du; jednoczeÊnie przepis ten znajduje zastosowanie
przed dopuszczajàcymi wszcz´cie post´powania z urz´du przepisami ogólnymi
o post´powaniu nieprocesowym (art. 506 k.p.c.) i przepisami ogólnymi w innych
sprawach rodzinnych i w sprawach opiekuƒczych (art. 570 k.p.c.).
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Rozstrzygni´cie postawionej wy˝ej kwestii uzale˝nione jest od zbadania, czy
art. 29 ust. 2 okreÊla jedynie kràg podmiotów legitymowanych do wystàpienia
z wnioskiem, czy równie˝ kràg podmiotów uprawnionych do zainicjowania post´-
powania w przedmiocie zmiany lub uchylenia zapad∏ego ju˝ orzeczenia. JeÊli
uznaç, ˝e powo∏ana regulacja stosowana jest równie˝ do zmiany lub uchylenia po-
stanowienia wydanego uprzednio w wyniku rozpoznania wniosku, trzeba by∏oby
stwierdziç, ˝e post´powania tego sàd nie mo˝e wszczàç z urz´du – tak samo, jak
nie móg∏by bez wniosku strony przeprowadziç post´powania z art. 29. Odpowied-
nio stosowany art. 577 k.p.c. nie stwarza∏by zatem podstawy do zmiany lub uchy-
lenia orzeczenia z inicjatywy sàdu. Inaczej mówiàc, jeÊli uznaç, ˝e okreÊlenie kr´-
gu podmiotów legitymowanych do zainicjowania post´powania z art. 29 determi-
nuje jednoczeÊnie katalog osób, które mogà wystàpiç o jego zmian´, trzeba by∏o-
by konsekwentnie przyjàç, i˝ wy∏àczone jest stosowanie art. 577 k.p.c. W Êwietle
wskazanej wczeÊniej kolejnoÊci stosowania przepisów proceduralnych, unormo-
wania ustawy (m. in. art. 29 ust. 2) wyklucza∏yby – w „kolizyjnym” zakresie mo˝li-
woÊci wszcz´cia post´powania – dzia∏anie art. 577 k.p.c.55.

Omawiana kwestia jest bardzo kontrowersyjna i wymaga szerszej dyskusji.
Jednak mimo wàtpliwoÊci wydaje si´ mo˝liwa obrona poglàdu, stosownie do któ-
rego sàd mo˝e omawiane post´powanie przeprowadziç z urz´du. Przepis art. 29
ust. 2 wyklucza wszcz´cie z urz´du post´powania o przyj´cie pacjenta do szpita-
la psychiatrycznego bez zgody wymaganej w art. 22. Choç niewàtpliwie istnieje
wi´ê mi´dzy post´powaniem zainicjowanym wnioskiem z art. 29 oraz post´powa-
niem w przedmiocie zmiany zapad∏ego wczeÊniej postanowienia, jednak
z brzmienia powo∏anego ostatnio unormowania nie wynika, i˝by ograniczenie gro-
na podmiotów legitymowanych do wystàpienia z wnioskiem mia∏o obejmowaç in-
ne post´powania ni˝ to rozstrzygajàce „o potrzebie przyj´cia do szpitala psychia-
trycznego osoby, o której mowa w ust. 1 (...)”, czyli osoby chorej psychicznie.
W braku wyraênego wy∏àczenia (jak np. w art. 588 k.p.c.) nie powinno si´ zatem
wykluczaç zainicjowania z urz´du post´powania w przedmiocie zmiany lub uchy-
lenia postanowienia wydanego na podstawie art. 29. To drugie post´powanie nie
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55 Rozwa˝ania powy˝sze dotyczà przypadków, w których jeszcze nie dosz∏o do hospitalizacji na podstawie
art. 29 ustawy, a ju˝ usta∏y okolicznoÊci uzasadniajàce uwzgl´dnienie wniosku. W razie przyj´cia do szpi-
tala psychiatrycznego cel wydania orzeczenia zostaje zrealizowany, a wypisanie ze szpitala w zwiàzku
z polepszeniem stanu pacjenta powinno nast´powaç zgodnie z zasadami okreÊlonymi w art. 36 ustawy.
Powstaje jednak pytanie, czy z odwo∏ania si´ do treÊci art. 36 poÊrednio nie wynika argument podwa˝ajà-
cy tez´ o stosowaniu art. 577 k.p.c. Z okreÊlenia w art. 36 ust. 2 grona podmiotów uprawnionych do wy-
stàpienia o wszcz´cie takiego post´powania wywodzi si´ (J. Pietrzykowski, op. cit., s. 176), ˝e post´po-
wania tego nie mo˝e z urz´du wszczàç sàd opiekuƒczy. Skoro zatem tà drogà sàd nie mo˝e doprowadziç
do wypisania pacjenta ze szpitala (a przecie˝ przynajmniej niektórzy pacjenci zostali hospitalizowani
na podstawie art. 29), mo˝na postawiç pytanie, czy spójne jest wnioskowanie prowadzàce do konkluzji,
˝e sàd przed hospitalizacjà mo˝e z urz´du zmieniç postanowienie, którego skutków – po wykonaniu orze-
czenia – nie móg∏by „odwróciç”, inicjujàc post´powanie w przedmiocie wypisania pacjenta ze szpitala
z uwagi na popraw´ stanu jego zdrowia.



jest ju˝ tym, co do którego ustawodawca wykluczy∏ wszcz´cie post´powania
z urz´du. W konsekwencji jego przeprowadzenie z inicjatywy sàdu nie narusza,
jak si´ wydaje, art. 29 ust. 2, okreÊlajàcego kràg podmiotów uprawnionych do wy-
stàpienia z wnioskiem o przeprowadzenie jedynie „pierwotnego” post´powania
– nie zaÊ post´powania w przedmiocie zmiany zapad∏ego wczeÊniej orzeczenia.
Z tego punktu widzenia stosowanie art. 577 k.p.c. mog∏oby byç uznane za nieko-
lidujàce z unormowaniem art. 29 ust. 2. W konsekwencji art. 577 k.p.c. w zw.
z art. 42 ustawy móg∏by znaleêç zastosowanie do dokonania z urz´du zmiany na-
wet prawomocnego postanowienia w przedmiocie potrzeby przyj´cia osoby cho-
rej psychicznie do szpitala psychiatrycznego. 

Takiemu rozwiàzaniu nie mo˝na, jak myÊl´, skutecznie przeciwstawiç argumen-
tu, ˝e oczekiwana jest symetria w gronie osób, które mogà wystàpiç z wnioskiem
z art. 29 i osób, które mogà ˝àdaç zmiany lub uchylenia tego postanowienia; sko-
ro wi´c sàd nie mo˝e zainicjowaç post´powania w trybie wy∏àcznie wnioskowym,
nie powinien tak˝e z urz´du doprowadzaç do zmiany swego orzeczenia z powo∏a-
niem si´ na odpowiednie stosowanie art. 577 k.p.c.. Przeciwko tezie o tak rozumia-
nej symetrii mo˝na podnieÊç, ˝e osoba, której dotyczy post´powanie z art. 29, sa-
ma nie jest wskazana jako uprawniona do wystàpienia z wnioskiem (co jest logicz-
ne), natomiast bezsprzecznie powinna byç legitymowana do wystàpienia o zmian´
zapad∏ego postanowienia w razie zmiany okolicznoÊci, uzasadniajàcych uprzednio
uwzgl´dnienie wniosku56. Ponadto za bronionym tu stanowiskiem przemawia tak˝e
cel stosowania przepisów ustawy, czyli ochrona praw osób z zaburzeniami psy-
chicznymi. Dà˝enie do realizacji tego celu powinno sk∏aniaç do poszukiwania ta-
kich kierunków wyk∏adni, które zapewni∏yby mo˝liwoÊç zmiany postanowienia wy-
danego na podstawie art. 2957, jeÊli – z uwagi na zmian´ okolicznoÊci – wymaga te-
go dobro osoby, której dotyczy∏o to post´powanie58. 

5. Ostatnia grupa uwag b´dzie dotyczyç uregulowanego w art. 36 ustawy po-
st´powania sàdowego o zwolnienie pacjenta ze szpitala psychiatrycznego. Post´-
powanie to jest wszczynane tylko na wniosek osób wymienionych w ust. 2 powo-
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56 Z wczeÊniej przytoczonego stanowiska nauki prawa wynika bowiem, ˝e nie budzi∏a sprzeciwu sama mo˝-
liwoÊç zmiany orzeczenia – tyle ˝e na wniosek osoby uprawnionej. Oznacza to, ˝e nie dostrzegano kolizji
mi´dzy treÊcià art. 577 k.p.c. oraz przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i przepisów ogól-
nych o post´powaniu nieprocesowym, te bowiem unormowania „wyprzedzajà” stosowanie przepisów
ogólnych o post´powaniu w sprawach opiekuƒczych, wÊród których zamieszczony jest art. 577 k.p.c.

57 Zaaprobowanie tego stanowiska oznacza∏oby jednoczeÊnie, ˝e nie jest dopuszczalne wniesienie skargi
kasacyjnej opartej „wy∏àcznie na podstawach, których uwzgl´dnienie umo˝liwia zmian´ lub uchylenie za-
skar˝onego postanowienia przy odpowiednim zastosowaniu art. 577 k.p.c.” (tak: SN w postanowieniu
z dnia 15 kwietnia 1997 r., I CZ 25/97, OSNC 1997, Nr 9, poz. 135). W uzasadnieniu postanowienia Sàd
wskaza∏ na stosowanie w zwiàzku z odes∏aniem zawartym w art. 42 ustawy – art. 577 k.p.c. w sprawach
toczàcych si´ na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

58 T. ˚yznowski (Kodeks post´powania cywilnego, Komentarz, Tom II, Warszawa 1997, s. 349) stwierdza, ˝e
spe∏nienie przes∏anki dobra osoby, której post´powanie dotyczy „obliguje sàd opiekuƒczy do zmiany lub
uchylenia postanowienia z urz´du, tak˝e w sprawie, która mo˝e byç wszcz´ta tylko na wniosek”.



∏anego artyku∏u, natomiast nie mo˝e byç wszcz´te z urz´du59. Utrwalone jest sta-
nowisko, ˝e wniosek z∏o˝ony przez osob´, której to post´powanie dotyczy bezpo-
Êrednio, mo˝e byç – tak jak wniosek kierowany do administracji szpitala – z∏o˝ony
w dowolnej formie. Podobnie z∏agodzone wymagania stawiane sà Êrodkom odwo-
∏awczym, wnoszonym przez t´ osob´ (art. 47 ustawy) – oprócz koniecznoÊci za-
chowania terminu do ich wniesienia60.

Post´powanie sàdowe jest post´powaniem „kontrolnym” wzgl´dem odmowy
wypisania, dokonanej przez lekarza ordynatora (lekarza kierujàcego oddzia∏em
– art. 35 ust. 1). Dlatego dla przeprowadzenia post´powania przed sàdem opie-
kuƒczym niezb´dne jest uprzednie przeprowadzenie „post´powania wewnàtrzsz-
pitalnego”, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2. Z ˝àdaniem wypisania pacjenta
przebywajàcego bez swej zgody w szpitalu psychiatrycznym osoby uprawnione
(art. 36 ust. 2 zd. 2) mogà wystàpiç nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 30 dni od upra-
womocnienia si´ postanowienia sàdu opiekuƒczego w przedmiocie przyj´cia
do szpitala lub dalszego leczenia tej osoby bez jej zgody w tym szpitalu61. W razie
wystàpienia z ˝àdaniem wypisania przed up∏ywem 30-dniowego terminu, ˝àdanie
to mo˝e byç przyj´te, ale pozostawia si´ je bez rozpatrzenia62. Wbrew wczeÊniej
zg∏oszonej propozycji interpretacyjnej, stosownie do której ˝àdanie takie nie po-
winno byç przyj´te63, mo˝na podzieliç stanowisko, ˝e art. 36 ust. 2 nie zabrania sa-
mego z∏o˝enia wniosku, ale wyklucza jego rozpoznanie64.

Wspomniany wczeÊniej „kontrolny” charakter post´powania sàdowego rzutuje
na czynnoÊci podejmowane w razie wystàpienia z wnioskiem bezpoÊrednio do sà-
du opiekuƒczego, z pomini´ciem zg∏oszenia w szpitalu ˝àdania wypisania. Przyj-
muje si´, ˝e wniosek o wypisanie ze szpitala z∏o˝ony wprost do sàdu powinien
podlegaç odrzuceniu65 na podstawie art. 199 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 13 § 2
k.p.c., z uwagi na czasowà niedopuszczalnoÊç drogi sàdowej66. Poniewa˝ w razie
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59 J. Pietrzykowski, op. cit. s. 176.
60 Natomiast zachowanie wszystkich wymagaƒ formalnych jest niezb´dne w razie wystàpienia ze skargà ka-

sacyjnà, dopuszczalnà w omawianych sprawach z uwagi na uznanie ich za sprawy z zakresu prawa oso-
bowego (tak: SN w postanowieniach z dnia 30 kwietnia 1997 r., III CKU 22/97, OSNC 1997, Nr 9, poz. 139
i z dnia 25 stycznia 2001 r., III CKN 1454/00 z krytycznà glosà Z. Âwiebody, OSP 2002, nr 5, poz. 63).

61 S. Dàbrowski (op. cit. s. 175) zauwa˝y∏, ˝e 30-dniowy termin uwzgl´dnia przyjmowany tak˝e w ustawodaw-
stwach obcych paƒstw minimalny okres przymusowego leczenia pacjentów psychiatrycznych.

62 Powstaje pytanie, czy wniosek z∏o˝ony przed up∏ywem terminu nie powinien byç w ogóle rozstrzygany, czy
te˝ ma byç rozstrzygni´ty, tyle ˝e po up∏ywie trzydziestu dni, o których mowa w art. 36 ust. 2 ustawy. Traf-
ne wydaje si´ pierwsze stanowisko.

63 S. Dàbrowski, op. cit. s. 175.
64 J. Duda, op. cit. s. 145. Odmiennie: M. Sychowicz, op. cit., s. 23.
65 J. Duda, op. cit. s. 146.
66 M. Sychowicz, op. cit. s. 21. JeÊli wniosek jest kierowany wprost do sàdu opiekuƒczego (o czym Êwiadczy np.

jego oznaczenie, nag∏ówek, treÊç), nie powinno si´ zatem przesy∏aç wniosku do szpitala w celu „nadania mu
biegu” przewidzianego w ustawie. CzynnoÊci podj´te przez sàd opiekuƒczy winny byç bowiem odpowiednie
do charakteru pisma i sytuacji procesowej. Natomiast „odes∏anie” wniosku do szpitala mog∏oby mieç miejsce
w razie stwierdzenia, ˝e zosta∏ skierowany do szpitala, lecz mylnie trafi∏ do sàdu opiekuƒczego.



odmowy wypisania ze szpitala siedmiodniowy termin na wystàpienie do sàdu
opiekuƒczego (art. 36 ust. 3) jest traktowany jako termin procesowy67, mo˝liwe jest
jego przywrócenie68 w okolicznoÊciach przewidzianych w art. 167 k.p.c. Potrzeba
zbadania, czy termin ten zosta∏ zachowany, czy te˝ zachodzà podstawy do odrzu-
cenia wniosku69, powoduje koniecznoÊç dokumentowania przez szpital odmowy
wypisania pacjenta – wraz z podaniem daty, w której negatywnie ustosunkowano
si´ do wniosku osoby hospitalizowanej. Nie mo˝e byç zatem zaaprobowana prak-
tyka niektórych szpitali ograniczania si´ do odnotowywania w dokumentacji
medycznej pacjenta, ˝e zosta∏ on poinformowany o odmowie wypisania ze szpi-
tala. W ten sposób utrudnia si´ bowiem podj´cie przez sàd opiekuƒczy dalszych
czynnoÊci procesowych70. JeÊli z kontrolnego charakteru post´powania sàdowe-
go wywodziç dalej idàce wnioski, odmowie wypisania ze szpitala powinno tak˝e
towarzyszyç podanie przyczyn takiego stanowiska tak, aby sàd móg∏ si´ odnieÊç
do argumentacji szpitala. Postanowienie Sàdu staje si´ wykonalne po uprawo-
mocnieniu si´71.

6. Odr´bnego rozwa˝enia wymaga jeszcze jedno zagadnienie, ÊciÊle zwiàzane
z zadaniami sàdu opiekuƒczego na tle ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
– zagadnienie stosowania art. 48 ustawy72, normujàcego ustanawianie przez Sàd
adwokata z urz´du – tak˝e bez wniosku osoby, której post´powanie dotyczy bez-
poÊrednio. Z informacji o ukszta∏towanej praktyce sàdów opiekuƒczych wynika, ˝e
przepis ten nie jest wykorzystywany tak cz´sto, jak móg∏by, a wr´cz – jak powinien
byç stosowany. Mimo zg∏aszanych w nauce prawa postulatów zapewnienia oso-
bom chorym psychicznie profesjonalnego zast´pstwa procesowego w sprawach
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67 M. Sychowicz, op. cit. s. 22, J. Duda, op. cit. s. 146.
68 J. Pietrzykowski, op. cit. s. 177.
69 J. Duda, op. cit. s. 146.
70 Art. 36 ust. 3 zd. 2 stawia wymaganie pouczenia podmiotu, którego wniosek zosta∏ za∏atwiony odmownie,

o terminie i sposobie z∏o˝enia wniosku do sàdu. Podnosi si´ (J. Pietrzykowski, op. cit., s. 177), ˝e brak po-
uczenia powoduje, i˝ nie biegnie 7-dniowy termin do wystàpienia na drog´ post´powania sàdowego
Odmiennie J. Duda, (op. cit., s. 146), który brak pouczenia uznaje za przyczyn´ uchybienia terminowi uza-
sadniajàcà przywrócenie terminu do wystàpienia z wnioskiem do sàdu). To uregulowanie potwierdza za-
tem, jak istotna jest sprawa odpowiedniego dokumentowania odmowy wypisania ze szpitala, w tym – po-
dania daty odmowy wypisania.

71 Sporne pozostaje zagadnienie, czy art. 36 ust. 3 znajduje zastosowanie jedynie w razie ˝àdania wypisania
ze szpitala osoby, przebywajàcej tam bez zgody (tak J. Pietrzykowski, op. cit. s. 178; w razie odmowy wy-
pisania innych osób, przyj´tych do szpitala za swà zgodà, Autor wskazuje na mo˝liwoÊç stosowania art. 22
ust. 1 pkt 2 ustawy o z. o. z.), czy tak˝e osoby, która wyrazi∏a zgod´ na przyj´cie do szpitala, a nast´pnie
mimo za˝àdania wypisania jej, szpital odmówi∏ takiego wypisania (tak J. Duda, op. cit. s. 147) przy czym
nie chodzi tu o instytucj´ tzw. przymusowego zatrzymania, o której mowa w art. 28. Za pierwszym z tych
stanowisk przemawia tytu∏ jednostki redakcyjnej ustawy, w której zamieszony jest art. 36 („Wypisanie ze
szpitala psychiatrycznego osoby przebywajàcej tam bez jej zgody”), a tak˝e zwiàzek treÊci art. 36 ust. 2
i 3 zd. 2 ustawy. W ostatnim z tych przepisów mowa o „osobie przebywajàcej w szpitalu oraz odpowied-
nio innych osobach wymienionych w ust. 2”.

72 Przed zmianà wprowadzonà z dniem 2 marca 2006 r. by∏ to art. 48 ust. 2 ustawy.



dotyczàcych ich przymusowej hospitalizacji73, zbyt rzadko, jak si´ wydaje, korzysta
si´ z mo˝liwoÊci ustanowienia bez wniosku adwokata z urz´du albo uwzgl´dnienia
wniosku, zg∏oszonego w tym przedmiocie przez pacjenta. Niejednokrotnie ustano-
wienie pe∏nomocnika nast´puje dopiero po rozpoznaniu sprawy przez sàd drugiej in-
stancji, w zwiàzku z zamiarem wystàpienia przez osob´ chorà psychicznie ze skargà
kasacyjnà i wynikajàcà z tego koniecznoÊcià sprostania przymusowi adwokackiemu
w post´powaniu przed Sàdem Najwy˝szym. Wydaje si´ zatem, ˝e sàdy znacznie
uwa˝niej powinny podchodziç do oceny, czy zachodzà podstawy zastosowania
art. 48, rozwa˝ajàc w ka˝dej sprawie, czy osoba, której post´powanie dotyczy bez-
poÊrednio, „ze wzgl´du na stan zdrowia psychicznego nie jest zdolna do z∏o˝enia
wniosku”, a jednoczeÊnie, czy udzia∏ adwokata w sprawie jest potrzebny.

O celowoÊci takiego spojrzenia na stosowanie art. 48 Êwiadczà tak˝e wypowie-
dzi Sàdu Najwy˝szego, przedstawione w wydanych na przestrzeni kilku ostatnich
lat orzeczeniach dotyczàcych ustawy o ochronie zdrowia psychicznego74. We
wszystkich tych sprawach75 w (ówczeÊnie) kasacjach wnoszonych przez pacjentów
podnoszone by∏o naruszenie przepisu post´powania w postaci art. 48 ustawy76.
W trzech spoÊród czterech rozpoznanych spraw Sàd Najwy˝szy uzna∏, ˝e uchybie-
niem uzasadniajàcym uchylenie orzeczeƒ Sàdów powszechnych by∏o nieustano-
wienie adwokata z urz´du na rzecz osoby, której post´powanie sàdowe dotyczy∏o
bezpoÊrednio. W jednej z tych spraw przyj´to, ˝e wskutek wspomnianego uchybie-
nia dosz∏o do niewa˝noÊci post´powania, natomiast w dwu pozosta∏ych – ˝e mia-
∏o miejsce naruszenie przepisów post´powania (art. 48), które mog∏o mieç istotny
wp∏yw na wynik sprawy.
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73 P. Przybysz, (Glosa do postanowienia SN z dnia 14 lutego 1996 r., II CRN 201/95, PiP 1997, Nr 1, s. 111
i nast.) z zastrze˝eniem, ˝e – zdaniem Autora – „Sàd powinien powo∏aç kuratora dla ka˝dej osoby przy-
musowo hospitalizowanej – bez wzgl´du na stan jej zdrowia, chyba ˝e umo˝liwi si´ choremu osobisty
udzia∏ w sprawie”. Wydaje si´, ˝e w∏aÊciwym rozwiàzaniem by∏oby ustanowienie adwokata z urz´du, a po-
nadto – nie tylko w sytuacji, gdy pacjent nie ma zapewnionego osobistego udzia∏u np. w posiedzeniach
sàdu. Nawet w razie zapewnienia takiego udzia∏u pacjent niejednokrotnie nie potrafi samodzielnie pora-
dziç sobie w sprawie, korzystaç z instytucji procesowych itd.

74 Stanowisko takie reprezentowane by∏o równie˝ w nieco starszym orzecznictwie. W uzasadnieniu postano-
wienia z dnia 10 marca 1999 r., II CKN 41/99 (Lex nr 196603) Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e „Jest oczywi-
ste, ˝e od uczestniczki post´powania, ze wzgl´du na stwierdzone u niej schorzenie w postaci psychozy
przejawiajàcej si´ jako przewlek∏y zespó∏ urojeniowy obecnie zaostrzony, wzburzonej dodatkowo pozosta-
waniem w zamkni´tym leczeniu szpitalnym wbrew swojej woli, nie mo˝na oczekiwaç, aby by∏a zdolna ra-
cjonalnie korzystaç z instytucji procesowych zapewniajàcych strze˝enie jej praw, a w tym tak˝e, aby by∏a
ona zdolna do z∏o˝enia wniosku o ustanowienie adwokata z urz´du. Z powy˝szego wynika zatem, ˝e obo-
wiàzkiem sàdu by∏o rozwa˝enie z urz´du czy udzia∏ adwokata w sprawie by∏ potrzebny. W okolicznoÊciach
niniejszej sprawy uznaç nale˝a∏o, ˝e udzia∏ adwokata w sprawie by∏ po˝àdany, a wi´c potrzebny”.

75 Postanowienia SN z dnia 25 lipca 2000 r., III CKN 799/00, z dnia 28 listopada 2002 r., II CKN 399/01,
z dnia 14 czerwca 2005 r., V CK 746/04, z dnia 8 grudnia 2005 r., III CK 230/05 i z dnia 14 czerwca
2005 r., V CK 746/04.

76 Przepis ten stanowi obecnie, ˝e „sàd mo˝e ustanowiç dla osoby, której post´powanie dotyczy bezpoÊred-
nio, adwokata z urz´du, nawet bez z∏o˝enia wniosku, je˝eli osoba ta ze wzgl´du na stan zdrowia psychicz-
nego nie jest zdolna do z∏o˝enia wniosku, a sàd uzna udzia∏ adwokata w sprawie za potrzebny”.



Co dotyczy przypadku niewa˝noÊci post´powania, w postanowieniu z 28 listo-
pada 2002 roku (II CKN 399/01) Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e w zwiàzku z oddale-
niem wniosku o ustanowienie adwokata z urz´du dosz∏o do ca∏kowitego pozbawie-
nia strony mo˝noÊci obrony jej praw77. O potrzebie ustanowienia adwokata Êwiad-
czyç mia∏o to, ˝e osoba cierpiàca na chorob´ psychicznà w postaci zespo∏u ma-
niakalnego z komponentà urojeniowà zeznawa∏a „chaotycznie z tendencjà
do zmiennoÊci” i nie potrafi∏a samodzielnie wskazaç Êrodków dowodowych. Zda-
niem Sàdu Najwy˝szego fakt, ˝e osoba „nie odpowiada na zadawane pytania,
a uporczywie powraca do oskar˝ania cz∏onków rodziny – wbrew stanowisku (...)
Sàdu nie daje podstawy do przyj´cia, ˝e udzia∏ adwokata w sprawie jest zb´dny.
Nie mo˝na bowiem wykluczyç, ˝e przyczynà omawianego zachowania skar˝àcej
na rozprawie by∏a w∏aÊnie stwierdzona u niej choroba psychiczna, powodujàca tak-
˝e niemo˝noÊç samodzielnego wskazania Êrodków dowodowych w celu obrony
swoich praw”. W podsumowaniu tych wywodów Sàd wyrazi∏ zapatrywanie, prezen-
towane tak˝e w innych orzeczeniach, w których dokonywano wyk∏adni art. 48 usta-
wy, ˝e „U˝ycie przez ustawodawc´ w tym przepisie zwrotu „sàd mo˝e” nie ozna-
cza dowolnoÊci, gdy wi´c okazuje si´, ˝e strona nie mo˝e sama broniç swoich
praw, sàd ma obowiàzek ustanowienia dla niej adwokata z urz´du”.

Natomiast w postanowieniu z dnia 8 grudnia 2005 roku (III CK 230/05)78 Sàd
Najwy˝szy za nietrafny uzna∏ zarzut niewa˝noÊci post´powania z powodu pozba-
wienia uczestnika mo˝noÊci obrony swych praw z uwagi na nieustanowienie przez
sàd z urz´du adwokata z urz´du. W ocenie Sàdu „Uczestnik bra∏ udzia∏ w post´-
powaniu, uczestniczy∏ w rozprawie, w sposób wyraêny i zdecydowany sprzeciwia∏
si´ wnioskowi, w terminie wniós∏ apelacj´. Nie mo˝na w tej sytuacji przyjàç, by po-
st´powanie dotkni´te by∏o niewa˝noÊcià (...)”. Jednak wydane w sprawie postano-
wienia sàdów powszechnych podlega∏y uchyleniu z uwagi na skutecznoÊç podnie-
sienia przez stron´, ˝e mia∏o miejsce naruszenie przepisów post´powania (art. 48)
mogàce mieç istotny wp∏yw na wynik sprawy. Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏ bowiem, ˝e
„W sytuacji, gdy uczestnik jest osobà chorà, z którà nawiàzanie racjonalnego kon-
taktu nie jest mo˝liwe, strony post´powania sà zantagonizowane, a uwzgl´dnienie
wniosku prowadziç b´dzie do ograniczenia jednego z podstawowych praw cz∏o-
wieka – wolnoÊci, uprawnienie sàdu wynikajàce z art. 48 ust. 2 ustawy o ochronie
zdrowia psychicznego rozumieç nale˝y jako powinnoÊç”. W uzasadnieniu posta-
nowienia Sàd Najwy˝szy podkreÊli∏, ˝e art. 48 ustawy „pozostawia uznaniu sàdu
potrzeb´ ustanowienia adwokata. Swoboda ta nie mo˝e jednak prowadziç do do-
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77 Sàd odwo∏a∏ si´ przy tym do utrwalonego w orzecznictwie poglàdu, stosownie do którego jedynie ca∏ko-
wite pozbawienie strony mo˝noÊci obrony jej praw mo˝e byç przyczynà niewa˝noÊci post´powania z cze-
go wniosek, ˝e – zdaniem Sàdu – do takiej sytuacji doprowadzi∏o nieustanowienie dla pacjenta adwokata.

78 Teza orzeczenia brzmia∏a: „W sytuacji, gdy uczestnik jest osobà chorà, z którà nawiàzanie racjonalnego
kontaktu nie jest mo˝liwe, strony post´powania sà zantagonizowane, a uwzgl´dnienie wniosku prowadziç
b´dzie do ograniczenia jednego z podstawowych praw cz∏owieka wolnoÊci, uprawnienie sàdu wynikajàce
z art. 48 ust. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego rozumieç nale˝y jako powinnoÊç”.



wolnoÊci, a w niektórych sytuacjach zamienia si´ wr´cz w obowiàzek”79. Dlatego,
w ocenie Sàdu, „Pozbawienie uczestnika, osoby chorej, reagujàcej na wniosek po-
czuciem krzywdy i niesprawiedliwoÊci, mo˝liwoÊci skorzystania z pomocy prawnej
udzielonej z urz´du narusza (...) omawiany przepis i jest uchybieniem, które mog∏o
mieç wp∏yw na wynik post´powania”.

Zbie˝ne stanowisko zosta∏o tak˝e zaj´te w postanowieniu z dnia 14 czerw-
ca 2005 roku (V CK 746/04)80, w którym Sàd Najwy˝szy uzna∏, ˝e „Uczestniczka,
osoba chora psychicznie, nie mia∏a ˝adnej pomocy prawnej w post´powaniu
pierwszoinstancyjnym i apelacyjnym. Je˝eli wi´c „utraci∏a zdolnoÊç samodzielne-
go funkcjonowania w spo∏eczeƒstwie”, to nale˝a∏o zapewniç pomoc prawnà dla
ochrony jej praw w post´powaniu sàdowym. Chodzi tu nie tyle o kuratora (...), co
o adwokata z urz´du (art. 48 ust. 2 ustawy), który gwarantowa∏by ochron´ jej praw
w ca∏ym post´powaniu sàdowym, w szczególnoÊci w sferze dowodowej (...)”. Sàd
wypowiedzia∏ si´ tu tak˝e w kwestii wyk∏adni art. 48 ust. 2 ustawy, stwierdzajàc, i˝
„W judykaturze podkreÊla si´, ˝e fakultatywnoÊç ustanowienia adwokata z urz´du
na podstawie art. 48 ust 2 ustawy („sàd mo˝e”) nie oznacza dowolnoÊci, bowiem
niemo˝noÊç racjonalnego korzystania z instytucji procesowych przez osob´ chorà
psychicznie stwarza obowiàzek ustanowienia pe∏nomocnika (...)”.

Przedstawione pokrótce stanowiska Sàdu Najwy˝szego sk∏aniajà do zaakcen-
towania kilku spostrze˝eƒ.

Po pierwsze, w zwiàzku ze szczególnà regulacjà art. 48 niezb´dne jest bardzo
uwa˝ne badanie przez Sàd, czy w okolicznoÊciach rozpoznawanej sprawy spe∏nione
sà przes∏anki uzasadniajàce ustanowienie adwokata bez wniosku osoby, której post´-
powanie dotyczy bezpoÊrednio. W Êwietle art. 48 zagadnienie ustanowienia pe∏no-
mocnika nie pojawia si´ bowiem dopiero w chwili z∏o˝enia wniosku przez stron´, ale
w chwili, gdy Sàd dostrzega potrzeb´ dzia∏ania adwokata w imieniu pacjenta (co, jak
si´ trafnie podnosi, w przypadku wielu schorzeƒ psychicznych mo˝e byç regu∏à).

Po drugie, jak si´ wydaje, nadmiernie rygorystycznej wyk∏adni nie powinna byç
tak˝e poddawana powo∏ana w art. 48 przes∏anka ustanowienia adwokata z urz´du,
„je˝eli osoba (...) ze wzgl´du na stan zdrowia psychicznego nie jest zdolna do z∏o-
˝enia wniosku”. Sam fakt aktywnego uczestnictwa pacjenta w post´powaniu sàdo-
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79 Tak˝e w uzasadnieniu powo∏anego wczeÊniej postanowienia z dnia 10 marca 1999 r. (II CKN 41/99, Lex
nr 196603) dokonujàc wyk∏adni art. 48 ust. 2 (wed∏ug ówczesnej numeracji) Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e
„PowinnoÊç Sàdu w tym wypadku nale˝y rozumieç jako obowiàzek”. Teza orzeczenia brzmia∏a: „Przepis
art. 48 ust´p 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535
ze zm.) wprowadzi∏ nie znanà dotychczas w procedurze cywilnej mo˝liwoÊç ustanowienia dla osoby, któ-
rej post´powanie dotyczy bezpoÊrednio, adwokata z urz´du nawet bez z∏o˝enia wniosku. Ustawodawca
uzale˝ni∏ zastosowanie tego przepisu tylko od uznania przez sàd jego udzia∏u w sprawie za potrzebny – tak
jak przewiduje to te˝ art. 117 § 1 k.p.c. Ocena czy zachodzi w sprawie taka potrzeba nale˝y zatem do sà-
du orzekajàcego zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji”.

80 Teza postanowienia brzmia∏a: „Skierowanie osoby chorej psychicznie do zak∏adu opieki spo∏ecznej, w try-
bie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111,
poz. 535), uzale˝nione jest m.in. od niemo˝noÊci korzystania przez chorego z opieki innych osób”.



wym, sk∏adania pism procesowych itd. mo˝e nie byç równoznaczny z tym, ˝e oso-
ba by∏a zdolna do z∏o˝enia wniosku o ustanowienie dla niej profesjonalnego pe∏no-
mocnika. Âwiadczy o tym m.in. ocena dokonana w uzasadnieniu powo∏anego wcze-
Êniej postanowienia Sàdu Najwy˝szego z 8 grudnia 2005 r. (III CK 230/05), w którym
mimo aktywnoÊci pacjenta przyj´to, ˝e sàd powinien ustanowiç dla niego pe∏no-
mocnika nawet bez z∏o˝enia wniosku w tym przedmiocie. PoÊrednio oznacza to, ˝e
Sàd Najwy˝szy za spe∏nione uzna∏ przes∏anki zastosowania art. 48 ustawy, w tym
– przes∏ank´ niezdolnoÊci do z∏o˝enia wniosku o ustanowienie adwokata.

Po trzecie, zw∏aszcza w przypadku rozstrzygania o potrzebie przyj´cia do szpitala
psychiatrycznego w tzw. trybie wy∏àcznie wnioskowym (art. 29) nale˝y rozwa˝yç, czy
argumentacja przemawiajàca za uwzgl´dnieniem wniosku z powodu np. niezdolnoÊci
do samodzielnej egzystencji daje si´ pogodziç z uprzednim nieustanowieniem z urz´-
du adwokata dla osoby, której post´powanie dotyczy bezpoÊrednio albo wr´cz
– z uprzednim oddaleniem z∏o˝onego przez t´ osob´ wniosku o ustanowienie adwo-
kata. Mimo ˝e nie ma pe∏nej zbie˝noÊci mi´dzy przes∏ankami obu regulacji, niejedno-
krotnie mo˝e bowiem powstaç wra˝enie sprzecznoÊci mi´dzy stanowiskiem sàdu
o braku potrzeby udzielenia pacjentowi pomocy ze strony profesjonalnego pe∏nomoc-
nika, a jednoczeÊnie – twierdzeniem o ca∏kowitej nieporadnoÊci strony, uzasadniajàcej
przymusowà hospitalizacj´. Taka niespójnoÊç argumentacji dostrze˝ona zosta∏a przez
Sàd Najwy˝szy w uzasadnieniu postanowienia z dnia 14 czerwca 2005 r. (V CK 746/04).

Po czwarte, nie mo˝e budziç ˝adnych wàtpliwoÊci, ˝e wykluczona jest dowol-
noÊç sàdu w ocenie, czy spe∏nione zosta∏y przes∏anki zastosowania art. 48 ustawy.
Ta teza jest oczywista, jeÊli uwzgl´dniç normatywne ramy dzia∏ania sàdów w syste-
mie prawa. Jednak równie˝ analizujàc art. 48 od strony celowo przyj´tego w nim,
dopuszczalnego luzu decyzyjnego („sàd mo˝e”) nale˝y podkreÊliç za Sàdem Naj-
wy˝szym, ˝e przydana tym przepisem „mo˝liwoÊç” niejednokrotnie b´dzie ozna-
cza∏a „powinnoÊç” – obowiàzek ustanowienia adwokata, reprezentujàcego z urz´-
du osob´ dotkni´tà zaburzeniami psychicznymi.

W Êwietle tych uwag uzasadniony wydaje si´ postulat rozwa˝enia przez Sàdy opie-
kuƒcze zmiany dotychczas obserwowanej praktyki bardzo ostro˝nego korzystania
z uprawnienia, jakie w post´powaniu sàdowym prowadzonym na tle przepisów usta-
wy o ochronie zdrowia psychicznego stwarza unormowanie art. 48 ustawy. Nawiàzu-
jàc do pierwszych zdaƒ tego opracowania warto przypomnieç wyra˝onà w preambu-
le myÊl o szczególnej wartoÊci dobra osobistego, jakim jest zdrowie psychiczne i o ko-
niecznoÊci ochrony praw osób z zaburzeniami psychicznymi. Ochrona ta realizuje si´
mi´dzy innymi przez umo˝liwienie osobom cierpiàcym na zaburzenia psychiczne ko-
rzystania z pomocy profesjonalnego pe∏nomocnika ustanowionego z urz´du, w razie,
gdy w post´powaniu sàdowym same nie sà w stanie broniç swych praw.

Poczucie bezradnoÊci, osamotnienia, a niejednokrotnie tak˝e pokrzywdzenia nieko-
rzystnym, zdaniem pacjenta, orzeczeniem nie sprzyja bowiem skutecznoÊci dalszych
czynnoÊci, które majà byç wobec pacjenta podejmowane po umieszczeniu w szpitalu
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psychiatrycznym. Przymusowa hospitalizacja nie jest przecie˝ celem samym w sobie,
lecz jedynie pewnym etapem w podejmowaniu dzia∏aƒ medycznych, zmierzajàcych
do poprawy stanu zdrowia psychicznego osoby chorej. Tak˝e z punktu widzenia efek-
tywnoÊci leczenia cenne wydaje si´ wi´c zapewnienie osobie, której post´powanie
dotyczy bezpoÊrednio, mo˝liwoÊci skorzystania – dzi´ki dzia∏aniom profesjonalnego
pe∏nomocnika – z instytucji procesowych pozwalajàcych podnieÊç okolicznoÊci, które
mogà mieç znaczenie dla rozstrzygni´cia sprawy. W psychiatrii wskazuje si´, ̋ e akcep-
tacja potrzeby leczenia, odzwierciedlona w wyra˝eniu przez pacjenta zgody na umiesz-
czenie w szpitalu psychiatrycznym, stanowi istotny czynnik zwi´kszajàcy szans´ sku-
tecznoÊci dzia∏aƒ medycznych81. Wydaje si´, ˝e w razie braku zgody pacjenta i ko-
niecznoÊci hospitalizacji na podstawie orzeczenia sàdu, czynnikiem takim mo˝e byç
natomiast ÊwiadomoÊç, ˝e mimo skorzystania przez profesjonalnie reprezentowanego
pacjenta z dost´pnych w post´powaniu sàdowym instytucji procesowych, potwierdzo-
na zosta∏a potrzeba umieszczenia go w szpitalu psychiatrycznym82.

5. Wnioski koƒcowe

Zadania sàdów opiekuƒczych unormowane przepisami ustawy o ochronie zdro-
wia psychicznego koncentrujà si´ wokó∏ stwierdzenia lub potwierdzenia potrzeby
umieszczenia osoby z zaburzeniami psychicznymi (a najcz´Êciej – osoby chorej
psychicznie) w szpitalu psychiatrycznym. W rozstrzyganiu o zasadnoÊci przymuso-
wej hospitalizacji, stanowiàcej form´ ograniczenia swobody osobistej pacjenta,
sàd opiekuƒczy musi kierowaç si´ wyra˝onym w preambule celem ochrony praw
osób z zaburzeniami psychicznymi. 

W sferze wyk∏adni przepisów prawa materialnego dyrektywa ta przemawia
za Êcis∏à interpretacjà przes∏anek zastosowania lub potwierdzenia podstaw przy-
musowego umieszczenia pacjenta w szpitalu psychiatrycznym. Natomiast w wy-
k∏adni przepisów prawa formalnego potrzeba realizacji celu dzia∏ania ustawy
o ochronie zdrowia psychicznego sk∏ania do takiego wykorzystania instytucji pro-
cesowych, które w toku post´powania zapewni osobie chorej psychicznie mo˝li-
woÊç reprezentowania i obrony swego stanowiska.
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81 Jak pisze S. Dàbrowski (op. cit. s. 26), „Âwiadoma zgoda ma byç równie˝ jednym z warunków efektywno-
Êci post´powania terapeutycznego, chocia˝ hipoteza ta nie zosta∏a dotychczas bezspornie udowodniona”.
Natomiast M. Balicki (op. cit. s. 47) stwierdza, ˝e „W psychiatrii wspó∏czesnej przewa˝a poglàd, ˝e zgoda
na przyj´cie i leczenie jest jednym z warunków post´powania terapeutycznego”.

82 MyÊl t´ formu∏uj´ w nawiàzaniu do wypowiedzi S´dziego – uczestniczki szkolenia przeprowadzonego
w Jastrz´biej Górze w dniach 3-5 wrzeÊnia 2007 r., która wskaza∏a, ˝e badania psychiatrów dotyczàce
efektywnoÊci leczenia dowodzà, i˝ przymusowe formy umieszczenia i leczenia w szpitalu psychiatrycz-
nym, podj´tego po przeprowadzeniu post´powania sàdowego, w którym pacjent „walczy∏” o niedokony-
wanie hospitalizacji, cz´sto sà bardziej efektywne od dobrowolnego umieszczenia w szpitalu psychiatrycz-
nym, któremu niejednokrotnie nie towarzyszy wytworzenie przez pacjenta odpowiednio silnej refleksji
nad swojà sytuacjà i motywacji do walki z chorobà.



Beata Janiszewska

Zadania sàdu opiekuƒczego okreÊlone w ustawie
o zawodach lekarza i lekarza dentysty1

Wprowadzenie

Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty2 okreÊla
liczne zadania sàdów opiekuƒczych, dotyczàce przede wszystkim orzekania
w przedmiocie zgody na udzia∏ pacjenta w eksperymencie medycznym i na udzie-
lenie pacjentowi okreÊlonego Êwiadczenia zdrowotnego. Podj´cie decyzji w kwestii
zgody na interwencj´ leczniczà jest zasadniczo prawem pacjenta, który stosownie
do treÊci art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki
zdrowotnej3 ma prawo do „wyra˝enia zgody na udzielenie okreÊlonych Êwiadczeƒ
zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu odpowiedniej informacji”. Wyjàtkowo,
w okolicznoÊciach wskazanych w ustawie udzielenie Êwiadczenia zamiast na pod-
stawie zgody pacjenta nast´puje na podstawie orzeczenia sàdu opiekuƒczego. 

Niestety, mimo du˝ego znaczenia omawianej sfery zadaƒ sàdów, tej tak wa˝nej
spo∏ecznie materii nie uj´to w przepisy na tyle precyzyjne, i˝by tworzy∏y jasny, czy-
telny system dzia∏ania sàdów i lekarzy. Nak∏adajàc na sàdy opiekuƒcze obowiàzek
decydowania o tym, czy i jakie czynnoÊci medyczne majà byç podj´te wobec pa-
cjenta, prawodawca zw∏aszcza kwestii proceduralnych nie uregulowa∏ w sposób
zapewniajàcy ukszta∏towanie si´ w sàdach zbie˝nej praktyki stosowania przepisów
ustawy. Dlatego warto podjàç analiz´ unormowaƒ tego aktu prawnego w celu
wskazania podstawowych zagadnieƒ, istotnych dla praktyki orzeczniczej sàdów
opiekuƒczych, a w szerszym uj´ciu – istotnej dla ka˝dego pacjenta.

Zadania sàdów opiekuƒczych na tle przepisów ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

1. Przepisy ustawy regulujà dwie podstawowe grupy sytuacji, w których czyn-
noÊci podejmuje sàd opiekuƒczy. Pierwsza z nich obejmuje przypadki rozstrzyga-
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1 Sk∏adam podzi´kowania Pani SSO Ma∏gorzacie Masiulanis, S´dziemu – Wizytatorowi ds. rodzinnych i nie-
letnich Sàdu Okr´gowego w Warszawie za cenne uwagi i ˝yczliwe wsparcie udzielone mi w czasie opra-
cowywania niniejszego artyku∏u.

2 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943
ze zm.), powo∏ywana dalej jako ustawa lub przez wskazanie numerów artyku∏ów.

3 Tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89.



nia o wyra˝eniu lub niewyra˝eniu zgody na uczestnictwo pacjenta w eksperymen-
cie medycznym (art. 25) lub na udzielenie mu Êwiadczeƒ zdrowotnych (art. 32-34).
Natomiast druga sfera zadaƒ sàdu opiekuƒczego wià˝e si´ ze sk∏adaniem sàdowi
zawiadomieƒ o wykonaniu Êwiadczeƒ bez zgody podmiotu uprawnionego do jej
wyra˝enia (art. 34 ust. 7 i art. 35 ust. 2 ustawy). 

2. Co dotyczy orzekania przez sàd opiekuƒczy w przedmiocie zgody na udzia∏
pacjenta w eksperymencie medycznym, ustawa przewiduje dwie takie sytuacje:
– gdy osoba, która ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, nie jest w stanie

z rozeznaniem wypowiedzieç opinii w sprawie swego uczestnictwa w ekspery-
mencie, zgod´ na udzia∏ tej osoby w eksperymencie leczniczym wyra˝a sàd
opiekuƒczy w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ podmiotu przeprowadzajàcego
eksperyment (art. 25 ust. 5),

– gdy przedstawiciel ustawowy odmawia zgody na udzia∏ chorego w ekspery-
mencie leczniczym, mo˝na zwróciç si´ do sàdu opiekuƒczego, w∏aÊciwego ze
wzgl´du na siedzib´ podmiotu przeprowadzajàcego eksperyment, o wyra˝enie
zgody (art. 25 ust. 6). Ustawa wprost przewiduje dwie sytuacje, w których
oÊwiadczenie w przedmiocie zgody sk∏ada przedstawiciel ustawowy osoby ma-
∏oletniej (art. 25 ust. 2 zd. 2 i osoby ca∏kowicie ubezw∏asnowolnionej (art. 25
ust. 4 zd. 1). Zatem w tych dwu sytuacjach mo˝e dojÊç do odmowy wyra˝enia
zgody, uzasadniajàcej wystàpienie z wnioskiem do sàdu opiekuƒczego.

3. Natomiast liczniejsze sà przypadki rozstrzygania przez sàd opiekuƒczy o tzw.
zgodzie zast´pczej (w odró˝nieniu od tzw. zgody bezpoÊredniej pacjenta)
na udzielenie Êwiadczeƒ zdrowotnych. Sytuacje te zosta∏y uregulowane w przepi-
sach rozdzia∏u 5 ustawy, zatytu∏owanego „Zasady wykonywania zawodu lekarza”.
Obejmujà one stany, w których:
– zachodzi potrzeba przeprowadzenia badania lub udzielenia innych Êwiadczeƒ

zdrowotnych, a pacjent ma∏oletni lub niezdolny do Êwiadomego wyra˝enia zgo-
dy nie ma przedstawiciela ustawowego4 lub porozumienie si´ z tym przedstawi-
cielem jest niemo˝liwe (art. 32 ust. 1 i 2 ustawy),

– ma∏oletni, który ukoƒczy∏ 16 lat, osoba ubezw∏asnowolniona albo pacjent chory
psychicznie lub upoÊledzony umys∏owo, lecz dysponujàcy dostatecznym roze-
znaniem, sprzeciwia si´ czynnoÊciom medycznym (art. 32 ust. 6 ustawy); zgo-
da sàdu opiekuƒczego wymagana jest tu poza zgodà przedstawiciela ustawo-
wego lub opiekuna faktycznego pacjenta albo w przypadku niewyra˝enia przez

66

Beata Janiszewska

Rodzina i Prawo Nr 9-10 2008

4 M. Âwiderska, Zgoda Pacjenta na zabieg medyczny, Toruƒ 2007, s. 53, wskazuje, ˝e sytuacja braku przed-
stawiciela ustawowego („pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego”) ma miejsce tak˝e w przypadku,
w którym kurator osoby ubezw∏asnowolnionej cz´Êciowo nie zosta∏ przez sàd opiekuƒczy uprawniony
do reprezentacji tej osoby. Nie jest bowiem wtedy przedstawicielem ustawowym pacjenta ubezw∏asnowol-
nionego cz´Êciowo.



nich zgody na czynnoÊç medycznà5. Oznacza to, ˝e sàd opiekuƒczy mo˝e orze-
kaç w sytuacji „kolizji oÊwiadczeƒ” pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego
(gdy pacjent odmawia zgody, a przedstawiciel ustawowy wyra˝a zgod´) albo
w przypadku niejako „podwójnej odmowy”, czyli niewyra˝enia zgody przez pa-
cjenta i przez przedstawiciela ustawowego,

– pacjent ma∏oletni lub niezdolny do Êwiadomego wyra˝enia zgody nie ma przed-
stawiciela ustawowego ani opiekuna faktycznego albo porozumienie si´ z tymi
osobami jest niemo˝liwe (art. 32 ust. 8 ustawy). W tym przypadku, jeÊli nic in-
nego nie wynika z przepisów ustawy, lekarz po przeprowadzeniu badania mo-
˝e przystàpiç do udzielania dalszych Êwiadczeƒ zdrowotnych dopiero po uzy-
skaniu zgody sàdu opiekuƒczego,

– pacjent ma∏oletni, ubezw∏asnowolniony bàdê niezdolny do Êwiadomego wyra-
˝enia pisemnej zgody nie ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie si´
z nim jest niemo˝liwe, a zachodzi potrzeba wykonania zabiegu operacyjnego
lub zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzajàcej podwy˝szone
ryzyko dla pacjenta (art. 34 ust. 1 i 3 ustawy),

– ma∏oletni, który ukoƒczy∏ 16 lat, osoba ubezw∏asnowolniona albo pacjent chory
psychicznie lub upoÊledzony umys∏owo, lecz dysponujàcy dostatecznym roze-
znaniem, sprzeciwia si´ czynnoÊciom medycznym, a zachodzi potrzeba wyko-
nania zabiegu operacyjnego lub zastosowania metody leczenia lub diagnosty-
ki stwarzajàcej podwy˝szone ryzyko dla pacjenta (art. 34 ust. 5 ustawy),

– przedstawiciel ustawowy pacjenta ma∏oletniego, ubezw∏asnowolnionego bàdê nie-
zdolnego do Êwiadomego wyra˝enia zgody nie zgadza si´ na wykonanie przez le-
karza zabiegu operacyjnego albo zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki
stwarzajàcej podwy˝szone ryzyko dla pacjenta, a jednoczeÊnie czynnoÊci te sà
niezb´dne dla usuni´cia niebezpieczeƒstwa utraty przez pacjenta ˝ycia lub ci´˝-
kiego uszkodzenia cia∏a bàdê ci´˝kiego rozstroju zdrowia (art. 34 ust. 1 i 6 ustawy).

4. W drugiej grupie zadaƒ sàdu opiekuƒczego, zwiàzanej z cià˝àcymi na lekarzach
obowiàzkami informacyjnymi, ustawa przewiduje dwa przypadki takich czynnoÊci. 

Po pierwsze, art. 34 ust. 7 ustawy stanowi o istnieniu po stronie lekarza obo-
wiàzku niezw∏ocznego zawiadomienia (w braku innych uprawnionych osób, wy-
mienionych w art. 34 ust. 7 zd. 3) sàdu opiekuƒczego o wykonaniu bez wymaga-
nej zgody zabiegu operacyjnego lub zastosowaniu metody leczenia lub diagnosty-
ki stwarzajàcej podwy˝szone ryzyko dla pacjenta w sytuacjach uregulowanych
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5 Podnosi si´ – choç wykracza to poza zakres dzia∏aƒ sàdu opiekuƒczego wynikajàcy wprost z wyk∏adni art.
32-34 – ˝e kontroli tego sàdu powinny byç poddane wszystkie przypadki odmowy zgody przedstawiciela usta-
wowego na udzielenie pomocy medycznej osobie, którà reprezentuje. Temu stanowisku towarzyszy za∏o˝e-
nie, ˝e „Sàd opiekuƒczy powinien mieç mo˝liwoÊç skontrolowania zawsze, ilekroç rodzi si´ podejrzenie co
do tego, czy przedstawiciel ustawowy dzia∏a zgodnie z interesem podopiecznego – taka zaÊ wàtpliwoÊç po-
wstaje, gdy lekarz widzi potrzeb´ interwencji, zaÊ przedstawiciel ustawowy zgody na to nie daje” (tak: T. Du-
kiet-Nagórska, Âwiadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim, Prawo i Medycyna 2000, Nr 6-7, s. 92).



w art. 34 ust. 3 i 6 ustawy w razie, gdy zw∏oka spowodowana post´powaniem
w sprawie uzyskania zgody grozi∏aby pacjentowi niebezpieczeƒstwem utraty ˝ycia,
ci´˝kiego uszkodzenia cia∏a lub ci´˝kiego rozstroju zdrowia. Temu obowiàzkowi le-
karza odpowiada czynnoÊç sàdu w postaci przyj´cia wspomnianego zawiadomie-
nia. Na podstawie odes∏ania zawartego w art. 32 ust. 9, obowiàzek zawiadomienia
mo˝e tak˝e dotyczyç Êwiadczeƒ, okreÊlonych w art. 32 ust. 1.

Po drugie, obowiàzek poinformowania sàdu opiekuƒczego (a po stronie sàdu
– odpowiednio: przyj´cia zawiadomienia) mo˝e powstaç w sytuacji uregulowanej
w art. 35 ustawy, okreÊlanej mianem wyjàtku terapeutycznego. Stosownie do treÊci
ust. 1 zd. 1 tego artyku∏u, „je˝eli w trakcie wykonywania zabiegu operacyjnego al-
bo stosowania metody leczniczej lub diagnostycznej wystàpià okolicznoÊci, któ-
rych nieuwzgl´dnienie grozi∏oby pacjentowi niebezpieczeƒstwem utraty ˝ycia,
ci´˝kim uszkodzeniem cia∏a lub ci´˝kim rozstrojem zdrowia, a nie ma mo˝liwoÊci
niezw∏ocznie uzyskaç zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, lekarz
ma prawo, bez uzyskania tej zgody, zmieniç zakres zabiegu bàdê metody leczenia
lub diagnostyki w sposób umo˝liwiajàcy uwzgl´dnienie tych okolicznoÊci”. O oko-
licznoÊciach tych lekarz, zgodnie z treÊcià art. 35 ust. 2 ustawy, dokonuje odpo-
wiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej oraz informuje pacjenta, przedstawi-
ciela ustawowego lub opiekuna faktycznego albo sàd opiekuƒczy.

Zgoda sàdu opiekuƒczego na udzia∏ pacjenta w eksperymencie
medycznym

1. Z punktu widzenia zadaƒ sàdów opiekuƒczych unormowanie kwestii ekspe-
rymentów medycznych rodzi trzy podstawowe wàtpliwoÊci. 

Pierwsza z nich nasuwa si´ w zwiàzku z wyk∏adnià art. 25 ust. 5, 6 i 8 ustawy
i dotyczy konstytucyjnoÊci tych przepisów. Stosownie do treÊci art. 39 Konstytucji,
„Nikt nie mo˝e byç poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez
dobrowolnie wyra˝onej zgody”. Odwo∏anie do „dobrowolnie wyra˝onej zgody” do-
tyczy co do zasady zgody osoby, która ma wziàç udzia∏ w eksperymencie („pod-
danej eksperymentowi”)6. Powstaje zatem pytanie, jak to wynikajàce z art. 39 Kon-
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6 M. Nesterowicz (Prawo medyczne, Toruƒ 2007, s. 199) wskazuje, ˝e „W Êwietle powy˝szej normy konstytucyj-
nej mo˝na mieç wàtpliwoÊci, czy eksperyment badawczy na dzieciach czy osobach ubezw∏asnowolnionych
jest dopuszczalny nawet za zezwoleniem sàdu”. W dalszych s∏owach tej wypowiedzi zaznacza natomiast, ˝e
„Odrzucenie takiej mo˝liwoÊci by∏oby jednak zbyt kategoryczne. Bez eksperymentów na dzieciach nie by∏oby
bowiem post´pu w leczeniu”. Natomiast M. Safjan (Prawo i medycyna, Warszawa 1998, s. 195) stwierdza
(wprost w odniesieniu do art. 25 ust. 2, lecz z szerzej uj´tego wywodu nale˝y wnosiç, ˝e tak˝e w odniesieniu
do innych przypadków zgody substytucyjnej przedstawiciela ustawowego lub sàdu opiekuƒczego na uczest-
nictwo pacjenta w eksperymencie leczniczym), i˝ „Jak si´ wydaje, rozwiàzanie to nie pozostaje w sprzeczno-
Êci z brzmieniem art. 39 nowej Konstytucji, który wymaga dobrowolnie wyra˝onej zgody po stronie ka˝dego
uczestnika eksperymentu. Nale˝y bowiem wyraziç poglàd, ˝e konstytucyjne poj´cie „dobrowolnie wyra˝o-
na zgoda” obejmuje równie˝ przewidywane ustawowo ró˝ne postacie zgody substytucyjnej”.



stytucji wymaganie pogodziç z wyra˝aniem zgody przez sàdy opiekuƒcze, w od-
niesieniu do których postulat „dobrowolnoÊci” z ró˝nych przyczyn wydaje si´ bez-
przedmiotowy7. Najpowa˝niejsze wàtpliwoÊci budzi w tej materii art. 25 ust. 8, do-
puszczajàcy przeprowadzenie eksperymentu bez wymaganej zgody w przypad-
kach niecierpiàcych zw∏oki i ze wzgl´du na bezpoÊrednie zagro˝enie ˝ycia8. Cho-
cia˝ w treÊci tego przepisu nie zawarto wprost ˝adnego odes∏ania do czynnoÊci sà-
dów opiekuƒczych, nale˝y podzieliç ten kierunek wyk∏adni, który dostrzega tu po-
le dla czynnoÊci sàdów. Otó˝ podnosi si´9, ˝e wobec braku bli˝szej regulacji za-
chowania si´ organizatora eksperymentu w sytuacji unormowanej w art. 25 ust. 8,
analogiczne zastosowanie powinien znaleêç przepis art. 34 ust. 7, normujàcy
– w opisanej tam sytuacji – wymaganie zawiadomienia sàdu opiekuƒczego o wy-
konanym Êwiadczeniu medycznym. 

W zwiàzku z mo˝liwoÊcià nadsy∏ania sàdom takich zawiadomieƒ nale˝y wi´c
zauwa˝yç, ˝e postulowana jest wàska wyk∏adnia art. 25 ust. 8, prowadzàca
do ograniczenia jego stosowania. Uznaje si´ w szczególnoÊci, ˝e – skoro mowa
o przypadkach niecierpiàcych zw∏oki i o bezpoÊrednim zagro˝eniu ˝ycia – mo˝li-
woÊç przeprowadzenia eksperymentu bez zgody dotyczy tylko eksperymentów
leczniczych, natomiast nie dotyczy eksperymentów badawczych10. Ponadto, u˝y-
tym w przepisie sformu∏owaniem „uzyskanie zgody (...) nie jest konieczne”, nie
obejmuje si´ przypadków odmowy wyra˝enia zgody, ale co najwy˝ej – nie wypowie-
dzenia si´ w przedmiocie zgody, tzn. nie z∏o˝enia jakiegokolwiek oÊwiadczenia11.
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7 Kwestia jest sporna i niewàtpliwie powinna byç rozwa˝ona z uwzgl´dnieniem nie tylko wyników wyk∏adni
j´zykowej; szersze wywody na ten temat przedstawia M. Âwiderska (op. cit., s. 310 i nast.), która stwier-
dza m. in., ˝e „(...) rozwiàzanie przyj´te w art. 25 ust. 2 nie pozostaje w sprzecznoÊci z art. 39 Konstytucji,
gdy˝ wymagana tam »dobrowolnie wyra˝ona zgoda uczestnika eksperymentu« obejmuje te˝ zgod´ sub-
stytucyjnà dopuszczonà wyraênie przepisem prawa”.

8 B. Iwaƒska (Warunki prawne dopuszczalnoÊci przeprowadzenia eksperymentów medycznych, Paƒstwo
i Prawo 2000, nr 2, s. 79) stwierdza wr´cz, ˝e skoro art. 25 ust. 8 pozwala na przeprowadzenie ekspery-
mentu bez wymaganej zgody, a wymaganie to, stawiane we wczeÊniejszych ust´pach art. 25 dotyczy
ka˝dego rodzaju eksperymentów (tak˝e badawczych), przepis ten jest niezgodny z Konstytucjà. Takie sa-
mo zapatrywanie przedstawia M. Nesterowicz, (Prawo medyczne, Toruƒ 2007, s. 198) stwierdzajàc, ˝e
„W Êwietle powy˝szej normy konstytucyjnej mo˝na mieç wàtpliwoÊci, czy eksperyment badawczy
na dzieciach czy osobach ubezw∏asnowolnionych jest dopuszczalny nawet za zezwoleniem sàdu”. Nato-
miast M. Safjan (op. cit., s. 196) za spornà uznaje wprawdzie kwesti´ „stosunku tego przepisu do art. 39
Konstytucji, który nie przewiduje wyjàtku od przes∏anki wyra˝enia zgody na eksperyment”, lecz jednocze-
Ênie zastrzega, ˝e „Uzasadnieniem interwencji jest jednak cel terapeutyczny w warunkach bezpoÊrednie-
go zagro˝enia ˝ycia”. Z przytoczonej wypowiedzi mo˝na zatem wnosiç, ˝e zdaniem tego Autora art. 25
ust. 8 nie jest niezgodny z Konstytucjà. Kwesti´ konstytucyjnoÊci art. 25 ust. 6 podejmuje tak˝e M. Âwi-
derska, op. cit., s. 311.

9 B. Iwaƒska, op. cit., s. 81.
10 B. Iwaƒska, op. cit., s. 79-80, M. Âwiderska, op. cit., s. 311, M. Safjan, op. cit., s. 196.
11 Tak równie˝ M. Âwiderska, op. cit., s. 311, M. Safjan, op. cit., s. 196. Pytanie o sposób rozumienia tego wy-

ra˝enia i obj´cie nim równie˝ przypadku, „gdy pacjent odmawia wyra˝enia zgody”, postawi∏a B. Iwaƒska
(op. cit., s. 80). Niezupe∏nie zrozumia∏e jest jednak wyró˝nienie przez Autork´ w kolejnym akapicie sytu-
acji, „gdy pacjent Êwiadomie odmawia zgody” (s. 80), z którego mo˝na by∏oby poÊrednio wnosiç, ˝e ja-
kieÊ skutki prawne mogà byç wywodzone z odmowy zgody, wyra˝onej bez ÊwiadomoÊci. Wydaje si´, ˝e



Wprawdzie wyraêne stwierdzenie przez osob´, która ma byç poddana ekspery-
mentowi, ˝e nie wyra˝a na to zgody, tak˝e stwarza stan „nie uzyskania zgody”, nie
powinno jednak budziç wàtpliwoÊci, i˝ przeprowadzenie eksperymentu z udzia∏em
osoby, która si´ temu sprzeciwia, jest w ogóle wykluczone12. 

Warto wspomnieç, ˝e ju˝ dziesi´ç lat temu zg∏oszony zosta∏ postulat wystàpie-
nia o zbadanie konstytucyjnoÊci omawianych wy˝ej przepisów art. 25 ustawy. Wy-
stàpienie takie nie mia∏o jeszcze miejsca, tote˝ przepisy te stosowane sà nadal,
obejmuje je bowiem, jak si´ nieÊciÊle podnosi, dzia∏anie „domniemania konstytu-
cyjnoÊci”. Jednak z uwagi na mo˝liwe konsekwencje póêniejszego uznania przepi-
sów za niezgodne z Konstytucjà, a przede wszystkim – z uwagi na potrzeb´ unik-
ni´cia w orzecznictwie niepewnoÊci co do podstawy prawnej postanowienia o zgo-
dzie na udzia∏ w eksperymencie medycznym, ten zg∏oszony przed dekadà postu-
lat wydaje si´ nadal aktualny.

2. Druga z sygnalizowanych wczeÊniej wàtpliwoÊci dotyczy okreÊlenia,
w których przypadkach sàd opiekuƒczy jest uprawniony do orzekania w przed-
miocie zgody na uczestnictwo osoby w eksperymencie medycznym. WczeÊniej
wspomniano ju˝, ˝e w przepisach ustawy wyró˝niane sà dwa rodzaje ekspery-
mentów medycznych: eksperymenty lecznicze (terapeutyczne13, kliniczne14)
i eksperymenty badawcze (poznawcze15). Eksperyment leczniczy polega
na wprowadzeniu przez lekarza nowych lub tylko cz´Êciowo wypróbowanych
metod diagnostycznych, leczniczych lub profilaktycznych w celu osiàgni´cia
bezpoÊredniej korzyÊci dla zdrowia osoby leczonej (art. 21 ust. 2 zd. 1 ustawy).
Eksperyment taki mo˝e byç przy tym przeprowadzony, „je˝eli dotychczas sto-
sowane metody medyczne nie sà skuteczne lub je˝eli ich skutecznoÊç nie jest
wystarczajàca” (art. 21 ust. 2 zd. 2 ustawy). Natomiast eksperyment badawczy
„ma na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej. Mo˝e byç on
przeprowadzany zarówno na osobach chorych, jak i zdrowych. Przeprowadze-
nie eksperymentu badawczego jest dopuszczalne wówczas, gdy uczestnictwo
w nim nie jest zwiàzane z ryzykiem albo te˝ ryzyko jest niewielkie i nie pozo-
staje w dysproporcji do mo˝liwych pozytywnych rezultatów takiego ekspery-
mentu” (art. 21 ust. 3)16.
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jeÊli odmowa zgody by∏a dotkni´ta niewa˝noÊcià z powodu braku ÊwiadomoÊci (jak nale˝y mniemaç, o ta-
kim przypadku pisa∏a Autorka), w ocenie prawnej nale˝y przyjàç, ˝e ˝adne (w znaczeniu – ˝adne wywo∏u-
jàce skutki prawne) oÊwiadczenie woli nie zosta∏o z∏o˝one.

12 Podzielam w tej kwestii stanowisko B. Iwaƒskiej (op. cit., s. 80). W przepisach art. 21 i nast. nie jest prze-
widywana mo˝liwoÊç „prze∏amania” prawnie relewantnej odmowy zgody na udzia∏ w eksperymencie me-
dycznym osoby, która mia∏aby mu byç poddana.

13 M. Âwiderska, op. cit. s. 311.
14 M. Nesterowicz, op. cit., s. 195.
15 M. Âwiderska, op. cit., s. 305.
16 O wàtpliwoÊciach dotyczàcych stosowania przepisów o eksperymencie badawczym – A. Zoll, op. cit., s. 30

i nast..



Podzia∏ eksperymentów medycznych na lecznicze i badawcze jest zupe∏ny (dy-
chotomiczny w obr´bie poj´cia „eksperyment medyczny”), jednak cechy ekspery-
mentów obu typów przenikajà si´: eksperyment leczniczy mo˝e mieç równie˝ zna-
czenie badawcze, a eksperyment badawczy – tak˝e znaczenie lecznicze. Widocz-
ne jest to zw∏aszcza w przypadku eksperymentu badawczego z udzia∏em ma∏olet-
nich, w którym spodziewane korzyÊci zwiàzane z udzia∏em w eksperymencie nie
tylko mogà (jak w przypadku innych eksperymentów badawczych), ale muszà
mieç jednoczeÊnie „bezpoÊrednie znaczenie dla zdrowia ma∏oletniego” (art. 25
ust. 3)17. Sytuacja „przenikania si´” cech eksperymentów medycznych niejedno-
krotnie utrudnia ocen´, którego typu eksperyment ma byç przeprowadzony. W ra-
zie powstania takich trudnoÊci pomocne wydaje si´ wskazanie, ˝e w tej ocenie de-
cydujàcà rol´ odgrywa podstawowy cel eksperymentu18.

Z punktu widzenia zadaƒ sàdów opiekuƒczych zbadanie charakteru prawnego
eksperymentu medycznego ma fundamentalne znaczenie, poniewa˝ – jak mo˝-
na wnosiç z treÊci niejasno sformu∏owanych przepisów ustawy – rozstrzyganie przez
sàdy opiekuƒcze w przedmiocie zgody na uczestnictwo w eksperymencie dotyczy
jedynie eksperymentów leczniczych, nie dotyczy zaÊ eksperymentów badawczych19.
Za takim wnioskiem przemawia treÊç art. 25 ust. 5 i 6, w których mowa o zgodzie
na udzia∏ w eksperymencie leczniczym, a nie w eksperymencie medycznym20. Nie
mo˝na jednak pominàç, ˝e w pewnej sprzecznoÊci z wynikami wyk∏adni j´zykowej
tych przepisów pozostaje treÊç art. 25 ust. 7, wywo∏ujàc wàtpliwoÊci co do katalogu
sytuacji, w których sàdy opiekuƒcze sà uprawnione do orzekania w przedmiocie zgo-
dy na uczestnictwo w eksperymencie. Powo∏any ostatnio przepis stanowi, ˝e
„Z wnioskiem o udzielenie zgody na uczestnictwo w eksperymencie medycznym
osoby, o której mowa w ust. 2-5, mo˝e wystàpiç podmiot przeprowadzajàcy ekspe-
ryment do sàdu opiekuƒczego w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ tego podmiotu”.

Zestawienie tej regulacji z poprzedzajàcymi jà unormowaniami sk∏ania do po-
stawienia pytania o zakres dzia∏ania art. 25 ust. 7, a przede wszystkim o to, czy
stwarza on samodzielnà podstaw´ zwracania si´ do sàdu opiekuƒczego o udziele-
nie zgody na uczestnictwo w eksperymentach medycznych (a wi´c nie tylko lecz-
niczych) ka˝dej z osób, o których mowa w ust. 2-5. Poniewa˝ w powo∏anych ostat-
nio przepisach mowa o udziale ma∏oletniego w eksperymencie medycznym
(ust. 2), ca∏kowicie ubezw∏asnowolnionego w eksperymencie leczniczym (ust. 4)
i osoby o pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych, która nie jest w stanie z roze-
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17 B. Iwaƒska, op. cit., s. 74.
18 Ibidem.
19 Tak równie˝ M. Safjan, op. cit., s. 194.
20 Wprawdzie w art. 25 ust. 5 u˝yty jest równie˝ zwrot „uczestnictwo w eksperymencie”, jednak niedoprecy-

zowanie, o którym z eksperymentów medycznych mowa, wynika∏o zapewne z przyczyn redakcyjnych:
ch´ci unikni´cia dwukrotnego wskazywania, ˝e przepis dotyczy eksperymentu leczniczego. W dalszych
s∏owach tego unormowania precyzyjnie wskazano ju˝, ˝e zgod´ na udzia∏ osoby „w eksperymencie lecz-
niczym wyra˝a sàd opiekuƒczy (...)”.



znaniem wypowiedzieç opinii w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie,
ostatecznie „wniosek o udzielenie zgody” (art. 25 ust. 7) móg∏by kolejno dotyczyç
zgody ma∏oletniego, który ukoƒczy∏ 16 lat lub nie ukoƒczy∏ 16 lat i jest w stanie z ro-
zeznaniem wypowiedzieç opini´ w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie
oraz jego przedstawiciela ustawowego (ust. 2), zgody osoby ca∏kowicie ubezw∏a-
snowolnionej, jeÊli jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieç opini´ w sprawie
swego uczestnictwa w eksperymencie i jej przedstawiciela ustawowego (ust. 4),
a tak˝e zgody na udzia∏ w eksperymencie leczniczym osoby o pe∏nej zdolnoÊci
do czynnoÊci prawnych w sytuacji opisanej w ust. 521. Ten kierunek wyk∏adni wyda-
je si´ tak˝e wspieraç u˝ycie w art. 25 ust. 7 zwrotu „uczestnictwo w eksperymen-
cie medycznym”, z którego mo˝na by∏oby wnosiç, ˝e sàd opiekuƒczy orzeka
w przedmiocie zgody na udzia∏ w eksperymentach obu typów (leczniczych i ba-
dawczych), obj´tych ∏àcznie nazwà eksperymentu medycznego22.

Pojawienie si´ tylu wàtpliwoÊci interpretacyjnych wynika z niedoskona∏ej legisla-
cji, której nie mo˝na usprawiedliwiç, zwa˝ywszy na znaczenie przepisów art. 25, re-
gulujàcych podstawowà dla legalnoÊci doÊwiadczeƒ kwesti´ zgody na uczestnic-
two w eksperymencie. Zw∏aszcza w sprawie zgody wyra˝anej „zast´pczo” przez
sàd opiekuƒczy, unormowania powinny byç ca∏kowicie jasne, jest to bowiem sytu-
acja wyjàtkowa na tle fundamentalnej zasady wyra˝ania zgody przez osob´, która
ma byç poddana eksperymentowi.

Analiza poruszonej tu kwestii sk∏ania do zaproponowania stanowiska, stosow-
nie do którego sàd opiekuƒczy mo˝e orzec o udzieleniu zgody na uczestnictwo
podmiotu prawa w eksperymencie jedynie w przypadku przeprowadzania ekspe-
rymentu leczniczego (nie zaÊ – badawczego), a ponadto tylko na podstawie dwu
unormowaƒ – art. 25 ust. 5 i 6. Co dotyczy ust. 6, przepis ten stanowi o odmowie
zgody, wyra˝onej przez przedstawiciela ustawowego. Jest oczywiste, ˝e odmowa
taka mo˝e mieç miejsce jedynie wtedy, gdy w Êwietle przepisów ustawy przedsta-
wiciel ustawowy w ogóle jest uprawniony do wypowiedzenia si´ w przedmiocie
zgody, czyli w stanach faktycznych obj´tych dzia∏aniem art. 25 ust. 2 zd. 1 i ust. 4
zd. 1. W konsekwencji nale˝y przyjàç, ˝e w zakresie dzia∏ania ust. 6 mo˝liwoÊç wy-
stàpienia do sàdu opiekuƒczego odnosi si´ do sytuacji, w których przedstawiciel
ustawowy ma∏oletniego odmówi∏ zgody na udzia∏ ma∏oletniego w eksperymencie
leczniczym (art. 25 ust. 2 zd. 1) lub przedstawiciel ustawowy osoby ca∏kowicie
ubezw∏asnowolnionej odmówi∏ zgody na jej uczestnictwo w eksperymencie leczni-
czym (art. 25 ust. 4 zd. 1)23. Sàd opiekuƒczy orzeka (niejako „kontrolujàc” odmow´
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21 Kolejna niespójnoÊç wià˝e si´ z tym, ˝e odes∏anie dotyczy ust. 2 4, podczas gdy „realnie” mog∏oby si´ ono
odnosiç jedynie do ust. 2 i 4, gdy˝ ust. 3 w ogóle nie dotyczy wyra˝ania zgody na uczestnictwo w ekspe-
rymencie, lecz normuje szczególne wymagania eksperymentów badawczych z udzia∏em ma∏oletnich.

22 Z zastrze˝eniem, ˝e w odniesieniu do osoby ubezw∏asnowolnionej ca∏kowicie dopuszczalny jest jedynie
udzia∏ w eksperymencie leczniczym.

23 Tak˝e M. Âwiderska (op. cit., s. 306) stwierdza, ˝e „W przypadku eksperymentu badawczego sprzeciw rodzi-
ców jest wià˝àcy i nie mo˝e zostaç zmieniony przez orzeczenie sàdu opiekuƒczego (art. 25 ust. 6 a contrario)”.



zgody przedstawiciela ustawowego) zarówno w przypadkach, w których do prze-
prowadzenia eksperymentu z udzia∏em ma∏oletniego lub ubezw∏asnowolnionego
ca∏kowicie potrzebna jest jedynie zgoda przedstawiciela ustawowego, jak i w przy-
padkach wymagajàcych tzw. zgody podwójnej – przedstawiciela ustawowego i re-
prezentowanej przezeƒ osoby, poddawanej eksperymentowi (art. 25 ust. 2 zd. 2
i ust. 4 zd. 2). W ostatniej z podanych sytuacji sàd orzeka z uwagi na „kolizj´
oÊwiadczeƒ” podmiotów uprawnionych do wypowiedzenia si´ w przedmiocie zgo-
dy (czyli wyra˝enia zgody lub jej odmowy).

PodkreÊlenia wymaga, ˝e w Êwietle przepisów ustawy w obszarze czynnoÊci
orzeczniczych sàdów opiekuƒczych pozostaje, jak mo˝na wnosiç, tylko jeden wa-
riant tej kolizji, zachodzàcy w razie wyra˝enia zgody przez osob´ reprezentowanà
i odmowy zgody przez jej przedstawiciela ustawowego. Natomiast przepisy nie
przewidujà mo˝liwoÊci rozstrzygni´cia przez sàd niejako „odwrotnej” wersji kolizji,
w której przedstawiciel ustawowy wyra˝a∏by zgod´, natomiast odmawia∏by jej ma-
∏oletni lub ubezw∏asnowolniony ca∏kowicie. W takiej sytuacji sàd opiekuƒczy nie
jest wi´c uprawniony do rozstrzygania w przedmiocie zgody24.

Rozszerzajàc nieco pole analizy nale˝y zauwa˝yç, ˝e ustawa w ogóle nie do-
puszcza „prze∏amywania” odmowy zgody, wyra˝onej przez osob´, która ma byç
poddana eksperymentowi medycznemu25. JeÊli taki podmiot jest w Êwietle przepi-
sów art. 25 uprawniony do wypowiedzenia si´ w przedmiocie zgody na udzia∏
w doÊwiadczeniu i zgody takiej odmówi, przeprowadzenie eksperymentu z jego
udzia∏em b´dzie niedopuszczalne26. Stanowisko to nie koliduje z treÊcià art. 25
ust. 5, czyli z drugà podstawà orzekania przez sàd opiekuƒczy o zgodzie
na uczestnictwo w eksperymencie. Powo∏ana regulacja dotyczy bowiem przypad-
ku, w którym osoba „nie jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieç opinii w spra-
wie swego uczestnictwa w eksperymencie”, tzn. nie mo˝e ani prawnie skutecznie
wyraziç zgody, ani odmówiç jej udzielenia. W tej sytuacji ustawodawca dopuÊci∏
mo˝liwoÊç rozstrzygni´cia przez sàd opiekuƒczy o udziale w eksperymencie lecz-
niczym, uwzgl´dniajàc charakter tego eksperymentu, stanowiàcego niejednokrot-
nie swoistà ostatecznà potrzeb´ (ultima ratio) w leczeniu pacjenta, wobec którego
inne, sprawdzone metody terapii nie sà skuteczne.
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24 Zachodzi wàtpliwoÊç, czy oddalony, czy odrzucony powinien byç wniosek w tych przypadkach, w których
z wyk∏adni przepisów ustawy wynika, ˝e brak podstawy prawnej do zg∏oszenia ˝àdania w przedmiocie wy-
ra˝enia zgody na udzia∏ w eksperymencie (np. w razie wniosku o zgod´ na udzia∏ w eksperymencie ba-
dawczym). Wydaje si´, ˝e w takim przypadku sàd powinien wniosek oddaliç (z uwagi na brak uprawnie-
nia strony do skutecznego ˝àdania udzielenia zgody), nie zaÊ odrzuciç (z powo∏aniem si´ na niedopusz-
czalnoÊç jego wniesienia).

25 Tak M. Safjan, op. cit., s. 194.
26 W przypadkach, w których nie mo˝na w ˝aden racjonalny sposób wyjaÊniç odmowy poddania si´ ekspe-

rymentowi, mo˝e natomiast powstaç pytanie, czy pacjent jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieç swo-
jà opini´ w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie. JeÊli z oceny zachowania pacjenta wynika, ˝e
brak mu wspomnianego rozeznania, zachodzi∏yby podstawy do podj´cia dzia∏aƒ, o których mowa
w art. 25 ust. 2, 4 i 5.



Wracajàc do sprawy wyk∏adni art. 25 ust. 7 i mo˝na zatem, moim zdaniem, wy-
raziç zapatrywanie, ˝e przepis ten nie stwarza samodzielnej, wykraczajàcej po-
za ust. 5 i 6 podstawy do wyst´powania z wnioskiem o wyra˝enie zgody przez sàd
opiekuƒczy27. Powo∏anie si´ na to unormowanie nie uprawnia zatem do skuteczne-
go zainicjowania post´powania w przedmiocie odmowy przez przedstawiciela
ustawowego zgody na udzia∏ ma∏oletniego w eksperymencie badawczym oraz od-
mowy zgody ma∏oletniego lub ubezw∏asnowolnionego ca∏kowicie w tych przypad-
kach, w których ich zgoda jest konieczna do przeprowadzenia eksperymentu
(ust. 2 zd. 2 i ust. 4 zd. 2). 

Próbujàc umiejscowiç art. 25 ust. 7 wÊród przepisów okreÊlajàcych zadania sà-
dów opiekuƒczych, mo˝na wyraziç ostro˝ny poglàd, stosownie do którego przepis
ten ma charakter „proceduralny”: okreÊla rodzaj pisma procesowego, z którym na-
le˝y wystàpiç do sàdu, wskazuje na uprawnienie podmiotu przeprowadzajàcego
eksperyment do zainicjowania post´powania w przedmiocie zgody oraz ustala w∏a-
ÊciwoÊç miejscowà sàdu opiekuƒczego w sprawie rozpoznania wniosku. Moim
zdaniem, z samego odwo∏ania si´ w art. 25 ust. 7 do „udzielenia zgody na uczest-
nictwo w eksperymencie medycznym osoby, o której mowa w ust. 2-5” nie wynika
natomiast przydanie sàdom opiekuƒczym kolejnych kompetencji do orzekania
o zgodzie w sytuacjach wykraczajàcych poza przypadki wyraênie unormowane
w ust. 5 i 6. Przepisy regulujàce wyra˝anie zgody „zast´pczo” przez sàd, nie zaÊ
osob´, uczestniczàcà w eksperymencie oraz dopuszczajàce „weryfikacj´” odmo-
wy zgody przedstawicieli ustawowych osób ma∏oletnich i ca∏kowicie ubezw∏asno-
wolnionych, powinny byç poddawane wàskiej wyk∏adni. Ta z kolei przemawia
za przywiàzaniem du˝ej wagi do ró˝nicy materii regulowanej w omawianych prze-
pisach: w ust. 5 i 6 przedmiotem regulacji jest okreÊlenie, kto rozstrzyga o wyra˝e-
niu zgody w opisanych tam sytuacjach. Natomiast w ust. 7 kwestia udzielenia zgo-
dy pojawia si´ tylko jako doprecyzowanie sytuacji, w której z wnioskiem do sàdu
opiekuƒczego w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ tego podmiotu mo˝e wystàpiç
podmiot przeprowadzajàcy eksperyment.

Na marginesie zauwa˝yç trzeba, ˝e sàdy opiekuƒcze w jeszcze jednym przypad-
ku poÊrednio decydujà o uczestnictwie osoby w eksperymencie medycznym – roz-
strzygajàc wniosek o udzielenie zezwolenia na wyra˝enie przez przedstawiciela
ustawowego osoby ubezw∏asnowolnionej zgody na udzia∏ tej osoby w eksperymen-
cie leczniczym (udzia∏ w eksperymencie badawczym jest zakazany – art. 26 ust. 3).
Wyra˝enie przez przedstawiciela ustawowego zgody nale˝y bowiem uznaç za „wa˝-
niejszà spraw´, która dotyczy osoby” ubezw∏asnowolnionego ca∏kowicie (art. 156
w zw. z art. 175 k.r.o.)28. Wprawdzie sàd nie wyra˝a w tej sytuacji bezpoÊrednio zgo-
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27 Tak równie˝ M. Safjan, op. cit., s. 196.
28 Powstaje tak˝e zagadnienie udzia∏u w eksperymencie medycznym osoby ubezw∏asnowolnionej cz´Êcio-

wo. JeÊli uznaç, ˝e udzia∏ taki jest dopuszczalny po wyra˝eniu zgody przez kuratora tej osoby, uprawnio-
nego do jej reprezentacji, podstawà prawnà rozstrzygni´cia sàdu o zezwoleniu na wyra˝enie przez kura-



dy na udzia∏ w eksperymencie, a jedynie udziela „zgody na zgod´” (a ÊciÊlej – „ze-
zwolenia na zgod´”29) przedstawiciela ustawowego, jednak rozstrzygajàc wniosek
musi zbadaç okolicznoÊci zbie˝ne z tymi, które oceniane sà w zwiàzku z dzia∏aniem
art. 25 ust. 5 i 630. Stosowne zezwolenie sàdu opiekuƒczego jest tak˝e niezb´dne
do wyra˝enia zgody na udzia∏ w eksperymencie przez rodziców ma∏oletniego, ubez-
w∏asnowolnionego ca∏kowicie, poniewa˝ zgodnie z treÊcià art. 108 k.r.o., rodzice,
którzy wykonywajà w∏adz´ rodzicielskà nad dzieckiem ubezw∏asnowolnionym ca∏-
kowicie, podlegajà takim ograniczeniom, jakim podlega opiekun.

3. Trzecia wàtpliwoÊç, powstajàca w zwiàzku z wyk∏adnià przepisów normujà-
cych przeprowadzanie eksperymentów medycznych, dotyczy fundamentalnej,
a nierozstrzygni´tej przez ustawodawc´ kwestii mo˝liwego do zaaprobowania ry-
zyka niepowodzenia eksperymentu leczniczego. Znaczenie tego zagadnienia
ujawnia si´ zw∏aszcza wtedy, kiedy eksperyment koƒczy si´ niepomyÊlnie, a pa-
cjent, jego rodzina, a niejednokrotnie tak˝e opinia publiczna stawiajà pytanie o do-
puszczalnoÊç przeprowadzenia doÊwiadczenia, obarczonego du˝ym ryzykiem
braku pozytywnych rezultatów lub wr´cz zaistnienia nowych, negatywnych skut-
ków po stronie osoby poddawanej eksperymentowi.

Sprecyzowanie stopnia ryzyka by∏oby istotne przede wszystkim dla organizato-
ra eksperymentu, pozwala∏oby mu bowiem oszacowaç, czy planowany ekspery-
ment jest w ogóle dopuszczalny. Jednak poÊrednio odgrywa∏oby ono tak˝e du˝à
rol´ w wykonywaniu zadaƒ przez sàdy opiekuƒcze, wykluczajàc wyst´powanie
z wnioskiem o wyra˝enie zgody w tych wszystkich przypadkach, w których z uwa-
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tora zgody na udzia∏ osoby ubezw∏asnowolnionej w eksperymencie leczniczym jest art. 156 w zw. z art. 178
§ 2 w zw. z art. 181 § 1 k.r.o. (z treÊci art. 26 ust. 3 wynika niedopuszczalnoÊç udzia∏u osób ubezw∏asnowol-
nionych w eksperymentach badawczych). O zgodzie takiej osoby na udzia∏ w eksperymencie medycznym
bli˝ej M. Âwiderska, op. cit., s. 308. Moim zdaniem (szerzej uargumentowanym w opracowaniu pt. „Zgoda
na uczestnictwo w eksperymencie medycznym osoby ubezw∏asnowolnionej cz´Êciowo”, z∏o˝onym do dru-
ku w Nr 49 pisma Studia Iuridica) oÊwiadczenie o zgodzie na udzia∏ w eksperymencie leczniczym sk∏ada je-
dynie osoba ubezw∏asnowolniona cz´Êciowo. Uprawnienia do wypowiadania si´ w tym przedmiocie nie ma
kurator, nawet jeÊli przydane mu zosta∏y kompetencje przedstawiciela ustawowego.

29 Jak si´ wydaje, z uwzgl´dnieniem odró˝nienia „zezwolenia” sàdu opiekuƒczego na wyra˝enie zgody
na uczestnictwo osoby reprezentowanej w eksperymencie od samej zgody przedstawiciela ustawowego
na udzia∏ tej osoby w eksperymencie, nale˝y odczytywaç wypowiedê M. Nesterowicza (op. cit., s. 198), ˝e
„Przeprowadzenie eksperymentu leczniczego na osobach ma∏oletnich wymaga zgody rodziców, a gdy
chodzi o osoby ma∏oletnie, pozostajàce pod opiekà i osoby ubezw∏asnowolnione – zezwolenia sàdu opie-
kuƒczego”; podobnie, w odniesieniu do zezwolenia na udzia∏ osoby ma∏oletniej poni˝ej lat 16 w ekspery-
mencie badawczym.

30 Powstaje pytanie, jak oceniç sytuacj´, w której sàd opiekuƒczy udzieli zezwolenia na wyra˝enie przez opie-
kuna osoby ubezw∏asnowolnionej ca∏kowicie zgody na udzia∏ tej osoby w eksperymencie leczniczym, na-
tomiast sam uczestnik eksperymentu odmówi zgody na swe uczestnictwo w eksperymencie. Problem ten
powstaje jednak jedynie w razie przyj´cia, ˝e odmowa zgody uczestnika eksperymentu mo˝e byç „prze-
∏amywana” postanowieniem sàdu opiekuƒczego (jak si´ wydaje, nie wyklucza tego M. Âwiderska, op. cit.,
s. 307, która stawia pytanie o to, „(...) czy orzeczenie sàdu mo˝e prze∏amaç ewentualny sprzeciw pacjen-
ta?”). W razie uznania, ˝e nie mo˝na przeprowadziç eksperymentu w przypadku sprzeciwu osoby, która
mia∏aby w nim uczestniczyç, zagadnienie to w ogóle nie powstaje.



gi na nadmierne ryzyko przeprowadzenie doÊwiadczenia by∏oby niedopuszczalne.
Natomiast w odniesieniu do pozosta∏ych, dopuszczalnych eksperymentów okre-
Êlenie stopnia ryzyka mog∏oby byç wskazówkà w ocenie, czy zachodzà podstawy
do uwzgl´dnienia takiego wniosku.

Zagadnienie to pojawia si´ z ca∏à ostroÊcià, jeÊli podzieliç wczeÊniejszà konklu-
zj´, stosownie do której sàd opiekuƒczy orzeka o zgodzie jedynie w dwu przypad-
kach przeprowadzania eksperymentów leczniczych (art. 25 ust. 5 i 6). Ryzyko eks-
perymentu zosta∏o bowiem sprecyzowane jedynie w odniesieniu do eksperymentu
badawczego, który jest dopuszczalny, jeÊli uczestnictwo w nim nie jest zwiàzane
z ryzykiem albo te˝ ryzyko jest niewielkie i nie pozostaje w dysproporcji do mo˝li-
wych pozytywnych rezultatów takiego eksperymentu (art. 21 ust. 3)31. Natomiast
wskazanie dopuszczalnego ryzyka zosta∏o pomini´te w „ramowym” poj´ciu ekspe-
rymentu medycznego i w definicji eksperymentu leczniczego (art. 21 ust. 2 zd. 1
i 2). W konsekwencji rozstrzygajàc wniosek o wyra˝enie zgody na udzia∏ w tym
eksperymencie sàd opiekuƒczy nie ma precyzyjnej wskazówki w sprawie tego, ja-
kà zale˝noÊç mi´dzy ryzykiem przeprowadzenia i nieprzeprowadzenia doÊwiad-
czenia z udzia∏em pacjenta mo˝e zaaprobowaç. Trudno oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e
ustawodawca ci´˝ar decyzji w tej wyjàtkowo skomplikowanej kwestii „przerzuci∏”
na organizatora eksperymentu, a w zakresie sytuacji uregulowanych w art. 25
ust. 5 i 6 – na sàdy opiekuƒcze.

W sytuacji orzekania przez sàd o uczestnictwie danej osoby w doÊwiadczeniu
warto dostrzec pewnà zbie˝noÊç z sytuacjà podejmowania przez samà t´ osob´
decyzji o poddaniu si´ eksperymentowi. Rozstrzygajàc o zgodzie sàd powinien za-
tem dysponowaç co najmniej takimi informacjami, jakie by∏yby udzielone uczestni-
kowi doÊwiadczenia przed podj´ciem tej decyzji. Jest to swoiste minimum, nie da
si´ bowiem odtworzyç tych prze˝yç, motywacji, nadziei, które z uczestnictwem
w eksperymencie leczniczym wiàza∏by sam pacjent i które wp∏ywa∏yby na zaj´te
przez niego stanowisko o udziale w doÊwiadczeniu. Skoro wi´c stosownie do tre-
Êci art. 24 ust. 1 osoba, która ma byç poddana eksperymentowi medycznemu, jest
uprzednio informowana m.in. o ryzyku, podobna informacja powinna byç udzielo-
na sàdowi, rozstrzygajàcemu o zgodzie zamiast tej osoby (art. 25 ust. 5) albo nie-
jako „weryfikujàcemu” odmow´ zgody jej przedstawiciela ustawowego (art. 25
ust. 6 w zw. z ust. 2 i 4). Powstaje jednak pytanie, jaka jest dla sàdu przydatnoÊç
informacji o ryzyku, skoro w poj´ciu eksperymentu leczniczego nie okreÊlono do-
puszczalnego stopnia ryzyka niepowodzenia doÊwiadczenia.

Niewystarczajàce wydaje si´ w tym zakresie posi∏kowanie si´ ogólnà formu∏à
eksperymentu medycznego, uj´tà w art. 22, stosownie do którego „eksperyment
medyczny mo˝e byç przeprowadzony, je˝eli spodziewana korzyÊç lecznicza lub
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31 O ryzyku zwiàzanym z przeprowadzeniem eksperymentu jest tak˝e mowa w art. 26 ust. 2, który stanowi,
˝e „Kobiety ci´˝arne i karmiàce mogà uczestniczyç w eksperymentach badawczych pozbawionych ryzy-
ka lub zwiàzanych z niewielkim ryzykiem”.



poznawcza ma istotne znaczenie, a przewidywane osiàgni´cie tej korzyÊci oraz ce-
lowoÊç i sposób przeprowadzenia eksperymentu sà zasadne w Êwietle aktualnego
stanu wiedzy i zgodne z zasadami etyki lekarskiej”. Przepis ten nie daje dostatecz-
nej informacji o tym, jakie ryzyko niepowodzenia eksperymentu leczniczego mo˝e
zaaprobowaç sàd, rozstrzygajàc o udziale w nim osoby ma∏oletniej, ubezw∏asno-
wolnionej lub takiej, która mimo pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych nie jest
w stanie z rozeznaniem wypowiedzieç opinii w sprawie swego uczestnictwa w eks-
perymencie. O celowoÊci odr´bnego uregulowania stopnia ryzyka Êwiadczy tak˝e
fakt szczegó∏owego sprecyzowania tego elementu w definicji eksperymentu ba-
dawczego – mimo stosowania doƒ, jak do ka˝dego eksperymentu medycznego,
powo∏anego wy˝ej art. 22. 

Wprawdzie informacj´ o akceptowanej przez ustawodawc´ relacji zagro˝enia i ko-
rzyÊci zwiàzanych z udzia∏em w eksperymencie leczniczym daje równie˝ art. 27 ust. 2,
stanowiàcy, ˝e „Lekarz prowadzàcy eksperyment leczniczy ma obowiàzek przerwaç
go, je˝eli w czasie jego trwania wystàpi zagro˝enie zdrowia chorego przewy˝szajàce
spodziewane korzyÊci dla chorego”. Jednak ta wskazówka, dotyczàca przerwania
eksperymentu, wydaje si´ niewystarczajàca dla rozstrzygni´cia, kiedy wniosek o zgo-
d´ na uczestnictwo w eksperymencie leczniczym powinien byç uwzgl´dniony, „otwie-
rajàc” mo˝liwoÊç przeprowadzenia doÊwiadczenia. Warto zresztà zauwa˝yç, ˝e w od-
niesieniu do eksperymentu badawczego ustawa odr´bnie okreÊla dopuszczalne ryzy-
ko przeprowadzenia eksperymentu (art. 21 ust. 3), a niezale˝nie od tego precyzuje
okolicznoÊci obligujàce lekarza do jego przerwania (art. 27 ust. 3).

Obecne rozwiàzanie normatywne, pomijajàce wskazanie dopuszczalnego ryzy-
ka eksperymentu leczniczego powinno byç poddane krytyce32. Nie tylko nie zapew-
nia ono bowiem warunków do kszta∏towania si´ jednolitego orzecznictwa sàdów
w omawianej grupie spraw, lecz przede wszystkim – w obu powo∏anych wy˝ej przy-
padkach uniemo˝liwia ocen´ swej sytuacji prawnej przez pacjentów i ich przedsta-
wicieli ustawowych. W braku normatywnego rozstrzygni´cia o dopuszczalnym ry-
zyku eksperymentu leczniczego, na indywidualny poglàd sàdu rozpoznajàcego
spraw´ zdani sà pacjenci niezdolni do wypowiedzenia si´ w przedmiocie zgody
(ust. 5) oraz przedstawiciele ustawowi odmawiajàcy poddania eksperymentowi
osoby, którà reprezentujà (ust. 6). Zw∏aszcza w tym ostatnim przypadku, dopusz-
czajàcym „prze∏amanie” odmowy zgody przedstawiciela ustawowego, szczególnie
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32 M. Nesterowicz (op. cit., s. 195-196) w kwestii dopuszczalnoÊci eksperymentu leczniczego stwierdza, ˝e
mo˝na go uznaç za dopuszczalny „nawet wtedy, gdy ryzyko niebezpieczeƒstwa jego zastosowania jest
dla pacjenta wysokie, a prawdopodobieƒstwo korzyÊci niewielkie, jeÊli inne metody i Êrodki sà nieskutecz-
ne, a pacjentowi w nied∏ugim czasie grozi Êmierç”. W kwestii okreÊlenia w ustawie dopuszczalnego stop-
nia ryzyka niepowodzenia eksperymentu warto odwo∏aç si´ do wypowiedzi L. Kubickiego, który w wystà-
pieniu wyg∏oszonym w trakcie X Forum Prawniczo-Medycznego, odbywajàcego si´ w Warszawie
w dniach 6-7 grudnia 2007 r., wskaza∏ na mo˝liwoÊç okreÊlenia stopnia dopuszczalnego ryzyka „w grani-
cach istniejàcego zagro˝enia”. OczywiÊcie o zaaprobowaniu którejÊ z proponowanych koncepcji powinien
wypowiedzieç si´ ustawodawca.



silnie odczuwalne jest brzemi´ decyzji, jakà musi podjàç sàd opiekuƒczy pozba-
wiony odpowiedniego wsparcia normatywnego w ocenie mo˝liwego do zaaprobo-
wania ryzyka niepowodzenia eksperymentu leczniczego.

5. Problematyka zgody sàdu opiekuƒczego na udzia∏ w eksperymencie me-
dycznym sk∏ania do sformu∏owania kilku wniosków, cz´Êciowo podsumowujàcych
rozwa˝ania przedstawione powy˝ej. 

Po pierwsze, wydaje si´, ˝e rozstrzyganie przez sàdy opiekuƒcze w przedmio-
cie wyra˝enia zgody na uczestnictwo osoby w eksperymencie dotyczy jedynie
udzia∏u w eksperymencie leczniczym. Natomiast nie jest normatywnie przewidywa-
na mo˝liwoÊç wyra˝ania przez sàd opiekuƒczy zgody na uczestnictwo w ekspery-
mencie badawczym, o którym mowa w art. 21 ust. 3 ustawy33.

Po drugie, sàd opiekuƒczy orzeka w przedmiocie zgody tylko w dwu przypad-
kach, unormowanych w art. 25 ust. 5 i 6. Sàd swym orzeczeniem mo˝e jedynie „uzu-
pe∏niç” brak oÊwiadczenia o zgodzie, wynikajàcy z tego, ˝e osoba, która ma pe∏nà
zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych, nie jest w stanie z rozeznaniem wypowiedzieç opi-
nii w sprawie swego uczestnictwa w eksperymencie (ust. 5) albo „prze∏amaç” odmo-
w´ zgody przedstawiciela ustawowego ma∏oletniego (ust. 2) lub ubezw∏asnowolnio-
nego ca∏kowicie (ust. 4) pacjenta, który ma byç poddany eksperymentowi (ust. 6).

Po trzecie, analiza obu tych przypadków prowadzi do wniosku, ˝e nie jest do-
puszczalne orzekanie przez sàd w sytuacji odmowy zgody na udzia∏ w ekspery-
mencie wyra˝onej przez osob´, która mia∏aby mu byç poddana. Przepisy art. 25
nie przewidujà bowiem „prze∏amania” odmowy zgody samego pacjenta.

Po czwarte, zgoda udzielona przez sàd opiekuƒczy mo˝e byç cofni´ta34 w ka˝-
dym stadium eksperymentu, a w takim przypadku lekarz powinien eksperyment
przerwaç (art. 27 ust. 1 ustawy)35. Z funkcji sàdu opiekuƒczego, który w okoliczno-
Êciach uregulowanych w art. 25 ust. 5 wyra˝a zgod´ „zast´pczo” za osob´ nie mo-
gàcà wypowiedzieç z rozeznaniem opinii w sprawie swego uczestnictwa w ekspe-
rymencie, mo˝na wnosiç, ˝e jeÊli osoba ta – posiadajàca przecie˝ pe∏nà zdolnoÊç
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33 Jak wczeÊniej wspomniano, uwaga ta nie dotyczy zezwolenia sàdu opiekuƒczego na wyra˝enie przez
przedstawiciela ustawowego zgody na udzia∏ osoby reprezentowanej w eksperymencie medycznym.

34 W art. 27 ust. 1 mowa o „cofni´ciu zgody”, co mo˝e sugerowaç, ˝e oÊwiadczenie takie mo˝e z∏o˝yç oso-
ba, która uprzednio wyrazi∏a zgod´ na przeprowadzenie eksperymentu. Jednak wydaje si´, ˝e cofni´cie
zgody ze skutkiem przerwania eksperymentu powinno mieç miejsce tak˝e w razie, gdy osoba podda-
na eksperymentowi sama nie wyrazi∏a zgody (np. z powodu braku wymaganego rozeznania w sytuacjach
uregulowanych w art. 25 ust. 2 i 4), ale nast´pnie uzyska∏a (lub „odzyska∏a”) zdolnoÊç do wyra˝enia swej
woli w sprawie udzia∏u w eksperymencie.

35 WàtpliwoÊci mo˝e budziç cofni´cie zgody przez jednà z osób w sytuacji wyra˝ania tzw. zgody podwójnej.
JeÊli zgod´ cofnà∏ sam uczestnik eksperymentu, doÊwiadczenie nale˝y przerwaç. Natomiast jeÊli oÊwiad-
czenie o cofni´ciu zgody z∏o˝y∏ przedstawiciel ustawowy, do rozwa˝enia pozostaje analogiczne stosowa-
nie przepisów regulujàcych „prze∏amanie” odmowy zgody przedstawiciela ustawowego. W odniesieniu
do odmowy rodziców na udzia∏ dziecka w eksperymencie leczniczym na takie rozwiàzanie wskazuje
M. Âwiderska (op. cit., s. 313). Natomiast M. Safjan (op. cit., s. 197) uznaje, ˝e w opisanej sytuacji „cofni´-
cie zgody przez jeden tylko z uprawnionych podmiotów powinno powodowaç przerwanie eksperymentu”.



do czynnoÊci prawnych – b´dzie ju˝ w stanie w sposób wa˝ny wyraziç swojà wo-
l´ w sprawie udzia∏u w eksperymencie, ona sama mo˝e odmówiç zgody na dalsze
uczestnictwo, mimo pierwotnego wyra˝enia tej zgody przez sàd opiekuƒczy36.

Po piàte, z u˝ycia w art. 25 ust. 7 s∏ów „z wnioskiem o udzielenie zgody (...) mo-
˝e wystàpiç podmiot (...)” nale˝y wnosiç, ˝e post´powanie przed sàdem opiekuƒ-
czym toczy si´ na wniosek, nie zaÊ z urz´du. Podmiot przeprowadzajàcy ekspery-
ment ma zatem uprawnienia strony post´powania, mo˝e wi´c zg∏aszaç wnioski do-
wodowe, wnosiç Êrodki odwo∏awcze itd.. W sytuacji uregulowanej w art. 25 ust. 5,
interes prawny w udziale w post´powaniu (a w konsekwencji – pozycj´ strony po-
st´powania) ma osoba, której uczestnictwa w eksperymencie dotyczy sprawa za-
wis∏a przed sàdem opiekuƒczym, natomiast w przypadkach, do których odwo∏uje
si´ ust. 6 powo∏anego artyku∏u – ta osoba37 i jej przedstawiciel ustawowy.

Zgoda sàdu opiekuƒczego na udzielenie Êwiadczenia zdrowotnego 

1. Podstawowa sfera dzia∏aƒ sàdu opiekuƒczego obejmuje rozstrzyganie o wy-
ra˝eniu albo nie wyra˝eniu zgody na udzielenie Êwiadczenia medycznego.

Zadania sàdu pozostajà tu w Êcis∏ym zwiàzku ze zgodà samego pacjenta, po-
niewa˝ sàd orzeka zasadniczo wtedy, kiedy oÊwiadczenie nie mo˝e byç z∏o˝one
(lub nie zosta∏o wa˝nie z∏o˝one) przez pacjenta albo gdy dochodzi do okreÊlonych
w ustawie przypadków odmowy wyra˝enia zgody na wykonanie czynnoÊci me-
dycznej38. Rozstrzygni´cie, czy ma miejsce potrzeba orzekania przez sàd opiekuƒ-
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36 Powstaje pytanie, czy sàd opiekuƒczy mo˝e cofnàç zgod´ (tzn. wydaç postanowienie w tym przedmiocie)
w przypadku, gdy osoba, o której mowa w art. 25 ust. 5, odzyska∏a zdolnoÊç do wyra˝ania wa˝nych
oÊwiadczeƒ w przedmiocie swego udzia∏u w eksperymencie. Mo˝liwe sà tutaj dwa rozwiàzania, przyjmu-
jàce, ˝e z chwilà odzyskania owej zdolnoÊci ustaje kompetencja sàdu opiekuƒczego do jakiejkolwiek in-
gerencji w tok eksperymentu oraz przyjmujàce, ˝e sàd opiekuƒczy mo˝e cofnàç wczeÊniej wyra˝onà zgo-
d´, a jeÊli osoba poddana eksperymentowi chce kontynuowaç udzia∏ w eksperymencie, mo˝e samodziel-
nie wyraziç zgod´ na swoje dalsze w nim uczestnictwo. Wydaje si´, ˝e bardziej trafne jest pierwsze
z przedstawionych tu zapatrywaƒ. Skoro bowiem pacjent jest zdolny do samodzielnego wypowiadania si´
w przedmiocie dalszego udzia∏u w eksperymencie, od jego decyzji powinna zale˝eç kontynuacja tego
uczestnictwa. Ponadto, zachowanie przez sàd opiekuƒczy uprawnienia do decydowania w przedmiocie
udzia∏u pacjenta w eksperymencie przy jednoczesnym „odzyskaniu” tego uprawnienia przez samego pa-
cjenta wymaga∏oby uregulowania sposobu rozstrzygania kolizji orzeczenia sàdu i oÊwiadczenia pacjenta.

37 Wydaje si´, ˝e regulacja art. 25 ust. 6 oparta jest na za∏o˝eniu o potrzebie kontroli stanowiska przedstawi-
ciela ustawowego, odmawiajàcego wyra˝enia zgody na uczestnictwo w eksperymencie leczniczym oso-
by, którà reprezentuje. U podstaw takiego za∏o˝enia le˝y z kolei przekonanie (wyra˝ane w zwiàzku z od-
mowà przez przedstawiciela ustawowego zgody na udzielenie innych Êwiadczeƒ medycznych), ˝e „W∏a-
dza rodzicielska czy w∏adza innego przedstawiciela ustawowego nie si´ga (...) prawa do ˝ycia podopiecz-
nego” (A. Zoll, op. cit., s. 37). W zwiàzku z kolizjà oÊwiadczeƒ przedstawiciela ustawowego i pacjenta po-
wstaje kwestia reprezentacji pacjenta przez osob´ innà ni˝ ten przedstawiciel; do zagadnienia reprezenta-
cji nawià˝´ cz´Êciowo w dalszych fragmentach opracowania.

38 Przepisy przewidujà tu mo˝liwoÊç rozstrzygni´cia „kolizji oÊwiadczeƒ” oraz „prze∏amania” orzeczeniem sà-
du opiekuƒczego zgodnej odmowy wyra˝enia zgody na Êwiadczenie zdrowotne, wyra˝onej przez pacjen-
ta i jego przedstawiciela ustawowego, a pozostajàcej w kolizji ze stanowiskiem lekarza.



czy, wymaga wi´c uprzedniego zbadania, czy wa˝ne i skuteczne oÊwiadczenie
w przedmiocie zgody zosta∏o z∏o˝one przez osoby uprawnione (pacjenta, przed-
stawiciela ustawowego, a wyjàtkowo opiekuna faktycznego). Kilka uwag warto za-
tem poÊwi´ciç poj´ciu zgody pacjenta na tle przepisów ustawy o zawodach leka-
rza i lekarza dentysty39.

Przepisy ustawy uzale˝niajà mo˝liwoÊç wyra˝enia zgody od dwu kryteriów: for-
malnego (pe∏noletnioÊç, nieubezw∏asnowolnienie) i materialnego, w postaci zdol-
noÊci do Êwiadomego wyra˝enia zgody40. Pierwsze z kryteriów ma zasadniczo cha-
rakter trwa∏y, natomiast spe∏nienie drugiego mo˝e cechowaç – zw∏aszcza w odnie-
sieniu do osób chorych – du˝a zmiennoÊç. Pacjent doros∏y, o pe∏nej zdolnoÊci
do czynnoÊci prawnych, z powodu problemów zdrowotnych mo˝e bowiem czaso-
wo nie byç zdolny do wypowiedzenia si´ w przedmiocie zgody na udzielenie mu
pomocy medycznej. Tylko osoba spe∏niajàca oba te wymagania mo˝e samodziel-
nie, prawnie skutecznie wyraziç zgod´ lub odmówiç zgody na wykonanie Êwiad-
czeƒ zdrowotnych41. JeÊli któreÊ z kryteriów nie zostaje spe∏nione, powstaje potrze-
ba wyra˝enia zgody zast´pczej – wy∏àcznie lub w ramach tzw. zgody podwójnej42.

Z tych uwag wynika wniosek o podstawowym znaczeniu dla okreÊlenia katalo-
gu czynnoÊci sàdów opiekuƒczych: jeÊli osoba ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci
prawnych (jest doros∏a i nie ubezw∏asnowolniona) oraz jest zdolna do wypowiedze-
nia si´ w przedmiocie zgody, nie mo˝na oÊwiadczeniem innych osób lub sàdu
opiekuƒczego doprowadziç do wyra˝enia przez nià zgody albo odmowy zgody
na badanie lub na leczenie (w tym – na zabieg operacyjny lub inny zabieg powo-
dujàcy zwi´kszone ryzyko dla pacjenta). Bez znaczenia jest tak˝e to, ˝e ˝àdanie
poddania badaniu lub leczeniu zg∏asza rodzina chorego.

2. W Êwietle tej konkluzji doÊç prosty do zarysowania wydaje si´ zakres przy-
padków, w których mo˝na zwróciç si´ do sàdu opiekuƒczego o rozstrzygni´cie
w przedmiocie zgody. Sàd orzeka w razie braku prawnej (jak w kryterium formal-
nym) lub faktycznej (jak w kryterium materialnym) mo˝liwoÊci samodzielnego wy-
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39 Unormowanie tej kwestii poddawane jest krytyce; A. Zoll (op. cit., s. 39) stwierdzi∏ m. in., ˝e „regulacja za-
warta w ustawie o zawodzie lekarza dotyczàca zgody pacjenta jest skomplikowana w stopniu dyskwalifi-
kujàcym z punktu widzenia zasad poprawnej legislacji”.

40 A. Zoll, op. cit., s. 36.
41 Stosownie do dominujàcego stanowisk, wyra˝enie zgody (a konsekwentnie – tak˝e odmowy zgody) mo˝e

nastàpiç w dowolnej formie (tak˝e per facta concludenta), natomiast w razie zabiegów operacyjnych lub tych
o podwy˝szonym ryzyku dla pacjenta, oÊwiadczenie pacjenta wymaga formy pisemnej ad probationem.

42 Termin „zgoda zast´pcza” nie jest terminem normatywnym, przyjmuje si´ jednak, ˝e – w odró˝nieniu
od zgody bezpoÊredniej pacjenta obejmuje on przypadki wyra˝ania zgody przez inne uprawnione podmio-
ty (przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego) albo przez sàd opiekuƒczy. Obok tego poj´cia
u˝ywane jest tak˝e poj´cie zgody podwójnej, wyra˝anej przez pacjenta i przedstawiciela ustawowego.
W opracowaniu przypadki orzekania przez sàd opiekuƒczy o zgodzie w razie odmowy zgody pacjenta lub
jego przedstawiciela ustawowego by∏y – dla lepszego zrozumienia tekstu – okreÊlane mianem „rozstrzyga-
nia kolizji” (choç w szerszym rozumieniu sà to tak˝e sytuacje wyra˝ania przez sàd „zgody zast´pczej”).



ra˝enia zgody. Sytuacja ta komplikuje si´ jednak z dwu przyczyn. Po pierwsze,
w orzecznictwie i nauce prawa w zasadzie ugruntowane wydaje si´ stanowisko43,
stosownie do którego oÊwiadczenie o zgodzie jest oÊwiadczeniem woli; taki sam
charakter prawny przypisywany jest równie˝ oÊwiadczeniu o odmowie zgody44.
Ka˝de z tych oÊwiadczeƒ w konkretnym przypadku mo˝e byç wi´c dotkni´te wa-
dami, w szczególnoÊci wadà braku ÊwiadomoÊci lub swobody w powzi´ciu decy-
zji i wyra˝eniu woli albo b∏´dem, podst´pem lub groêbà. Stwarza to koniecznoÊç
rozstrzygni´cia, jak zaistnienie takich wadliwoÊci wp∏ywa na okreÊlenie zadaƒ sà-
dów opiekuƒczych. Pytanie to jest tym bardziej aktualne, ˝e – po drugie – w razie
powstania po stronie lekarzy wàtpliwoÊci w ocenie, czy oÊwiadczenie o zgodzie lub
o odmowie zgody jest prawnie skuteczne, mogà oni zawiadomiç sàd opiekuƒczy
o potrzebie rozstrzygni´cia w przedmiocie udzielenia zgody zast´pczej, uzasadnia-
jàc wystàpienie dostrzeganà przez siebie niewa˝noÊcià oÊwiadczenia z∏o˝onego
przez pacjenta. Niejednokrotnie zawiadomienie takie b´dzie mia∏o na celu w∏aÊnie
rozwianie wàtpliwoÊci, czy z∏o˝one ju˝ oÊwiadczenie jest prawnie skuteczne i czy
mo˝e byç podstawà legalnego udzielenia pomocy medycznej albo legalnego po-
wstrzymania si´ od jej udzielenia.

Nawiàzujàc do pierwszej z uwag, warto dalsze rozwa˝ania zaw´ziç do oceny
skutków braku ÊwiadomoÊci lub swobody w powzi´ciu decyzji lub wyra˝eniu woli
o zgodzie albo odmowie zgody45. Poniewa˝ ta wada powoduje niewa˝noÊç bez-
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43 W tej kwestii reprezentowany jest tak˝e poglàd, stosownie do którego zgoda jest przejawem woli podob-
nym do oÊwiadczenia woli (tak M. Safjan, op. cit., s. 193; szerzej o rozbie˝noÊci poglàdów w sprawie cha-
rakteru prawnego zgody i argumentach wspierajàcych oba stanowiska – M. Âwiderska, Zgoda Pacjenta
na zabieg medyczny, Toruƒ 2007, s. 26). Z punktu widzenia dalszych rozwa˝aƒ ró˝nica mi´dzy tymi stano-
wiskami nie ma zasadniczego znaczenia, poniewa˝ w ka˝dym z tych zapatrywaƒ aprobuje si´ stosowanie
do oÊwiadczenia o zgodzie przepisów o wadach oÊwiadczenia woli.

44 Tak: wyrok SN z dnia 27 paêdziernika 2005 r., III CK 155/05, OSNC 2006, Nr 7-8, poz. 137, s. 150 i nast.).
ZdolnoÊç do wyra˝enia zgody nie jest jednak ÊciÊle uzale˝niona od dysponowania przez pacjenta pe∏nà zdol-
noÊcià do czynnoÊci prawnych. W sytuacjach uregulowanych w art. 32-34 uprawnieni do sk∏adania oÊwiad-
czeƒ o wyra˝eniu zgody albo o jej odmowie sà tak˝e pacjenci, którzy z powodu ubezw∏asnowolnienia lub
wieku nie majà pe∏nej zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych. Moim zdaniem trzeba jednak przyjàç, ˝e dysponu-
jà oni tà zdolnoÊcià w zakresie sk∏adania oÊwiadczeƒ woli w przedmiocie zgody na badanie i leczenie.

45 W przypadku b∏´du, podst´pu lub groêby niewa˝noÊç oÊwiadczenia zachodzi∏aby w razie uchylenia si´
od skutków prawnych oÊwiadczenia z∏o˝onego pod wp∏ywem tych wad, przy spe∏nieniu wymagaƒ okre-
Êlonych w art. 84-88 k.c. Do chwili uniewa˝nienia oÊwiadczenia o zgodzie lub odmowie zgody, oÊwiadcze-
nie takie wywo∏ywa∏oby skutki prawne, a z up∏ywem rocznego terminu, o którym mowa w art. 88 § 2 k.c.,
nastàpi∏aby jego konwalidacja (by∏oby niewzruszalne). Natomiast w razie wykonania przez pacjenta
uprawnienia kszta∏tujàcego do uchylenia si´ od skutków prawnych oÊwiadczenia woli, stawa∏oby si´ ono
niewa˝ne ex tunc, czyli od momentu jego z∏o˝enia. Oznacza∏oby to, ˝e lekarz udzieli∏ Êwiadczenia mimo
braku zgody albo przeciwnie – ˝e nie udzieli∏ Êwiadczenia mimo braku odmowy zgody (a w tej grupie przy-
padków ustawa nak∏ada na lekarza szczególne obowiàzki, wykluczajàce pozostawienie pacjenta bez po-
mocy ju˝ z tej przyczyny, ˝e nie wyrazi∏ on oÊwiadczenia o zgodzie). Wynikajàce stàd konsekwencje ba-
dane sà jednak zasadniczo przez sàdy cywilne, w zwiàzku z wysuwanymi przez pacjentów ˝àdaniami na-
prawienia szkody lub zadoÊçuczynienia krzywdzie. W ka˝dym razie w przypadku sk∏adania oÊwiadczeƒ
dotkni´tych omawianà tu grupà wad oÊwiadczenia woli w praktyce trudno spodziewaç si´ wyst´powania
do sàdów opiekuƒczych o wyra˝enie zgody zast´pczej lub rozstrzygni´cie kolizji oÊwiadczeƒ. Powstajà



wzgl´dnà oÊwiadczenia woli, mimo z∏o˝enia oÊwiadczenia sytuacj´ prawnà nale˝y
oceniaç tak, jakby nie zosta∏o ono z∏o˝one. JeÊli pe∏noletni, nieubezw∏asnowolnio-
ny pacjent jest przytomny, a jedynie chwilowy charakter mia∏a niedyspozycja, któ-
ra spowodowa∏a po jego stronie brak ÊwiadomoÊci lub swobody, powodujàcy nie-
wa˝noÊç oÊwiadczenia woli, lekarz powinien jeszcze raz zwróciç si´ do pacjenta
o zaj´cie stanowiska w przedmiocie zgody. Uzyskanie niewadliwego oÊwiadczenia
pacjenta, dotyczàcego zgody lub odmowy zgody na dalsze czynnoÊci medyczne,
spowoduje brak podstaw do wyst´powania do sàdu opiekuƒczego. 

Natomiast jeÊli taki pacjent po z∏o˝eniu niewa˝nego oÊwiadczenia woli o zgo-
dzie lub odmowie zgody na leczenie straci∏ przytomnoÊç albo jest wprawdzie przy-
tomny, lecz niezdolny do z∏o˝enia niewadliwego oÊwiadczenia woli, zachodzà pod-
stawy do podj´cia przez lekarza takich czynnoÊci, jakby oÊwiadczenie o zgodzie
lub odmowie zgody w ogóle nie by∏o z∏o˝one. Wprawdzie w prawie cywilnym w od-
niesieniu do czynnoÊci prawnych rozró˝niane sà sytuacje ich nieistnienia i niewa˝-
noÊci, jednak z punktu widzenia oceny omawianego obecnie oÊwiadczenia spra-
wa skutków prawnych jego nieistnienia i niewa˝noÊci kszta∏tuje si´ tak samo – trze-
ba przyjàç, ˝e pacjent w sposób prawnie skuteczny nie wypowiedzia∏ si´ w przed-
miocie udzielenia mu pomocy medycznej. Stosownie do brzmienia art. 34 ust. 7
i 32 ust. 9 lekarz w przypadkach nag∏ych jest zatem uprawniony do podj´cia dzia-
∏aƒ zmierzajàcych do ochrony ˝ycia lub zdrowia pacjenta, a w pozosta∏ych przy-
padkach winien zwróciç si´ o stosowne rozstrzygni´cie do sàdu opiekuƒczego. 

Mo˝e si´ zatem zdarzyç, ˝e zawiadomieniu sàdu o potrzebie orzeczenia
w przedmiocie zgody zast´pczej b´dzie towarzyszy∏o wskazanie przez zak∏ad
opieki zdrowotnej, i˝ dysponuje on oÊwiadczeniem woli pacjenta wyra˝ajàcego
zgod´ na podj´cie czynnoÊci medycznej lub odmawiajàcego udzielenia takiej zgo-
dy, lecz z uwagi na niewa˝noÊç tego oÊwiadczenia zachodzà podstawy do wyda-
nia postanowienia przez sàd opiekuƒczy. Sam fakt z∏o˝enia przez pacjenta oÊwiad-
czenia o zgodzie lub odmowie zgody nie powinien w takiej sytuacji byç podstawà
uchylenia si´ od merytorycznego zbadania sprawy. JeÊli sàd uzna, ˝e wspomnia-
ne oÊwiadczenie jest dotkni´te niewa˝noÊcià (np. zgoda zosta∏a wprawdzie wyra-
˝ona, lecz z dokumentacji medycznej wynika, ˝e pacjent nie pozostawa∏ z leka-
rzem w logicznym kontakcie, wobec czego nie by∏ zdolny do Êwiadomego powzi´-
cia decyzji i wyra˝enia woli), zachodzà podstawy do wydania orzeczenia w przed-
miocie udzielenia lub odmowy udzielenia zgody. Podobnie, w razie z∏o˝enia przez
pacjenta oÊwiadczenia o odmowie zgody na dokonanie czynnoÊci medycznej, do-
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jednak powa˝ne wàtpliwoÊci, czy w razie takiego wystàpienia (np. gdy mimo wyra˝enia przez pacjenta
zgody lub odmowy zgody lekarz uznaje, ˝e oÊwiadczenie jest dotkni´te b∏´dem, podst´pem lub groêbà
i woli usunàç wàtpliwoÊci zwracajàc si´ do sàdu opiekuƒczego) zachodzi∏yby jednak podstawy do mery-
torycznego orzeczenia przez ten sàd w przedmiocie zgody. Skoro oÊwiadczenie nie by∏oby dotkni´te nie-
wa˝noÊcià bezwzgl´dnà (choç jako dotkni´te niewa˝noÊcià wzgl´dnà mog∏oby byç w przysz∏oÊci unie-
wa˝nione), istnienie (jeszcze) wa˝nego oÊwiadczenia, z∏o˝onego przez pacjenta, wyklucza∏oby raczej
orzekanie przez sàd opiekuƒczy.



tkni´tego niewa˝noÊcià, mo˝na spodziewaç si´ wyst´powania przez zak∏ady opie-
ki zdrowotnej do sàdów opiekuƒczych o orzeczenie w przedmiocie zgody na lecze-
nie. Zarówno wadliwe oÊwiadczenie o zgodzie, jak i o odmowie zgody b´dzie bo-
wiem równoznaczne ze stanem braku oÊwiadczenia pacjenta, co – w razie jego
niezdolnoÊci do wa˝nego, skutecznego wypowiedzenia si´ o dalszych czynno-
Êciach medycznych – uzasadnia zawiadomienie sàdu opiekuƒczego o potrzebie
wydania stosownego postanowienia.

3. Rozwini´cia wymaga obecnie druga z przytoczonych wy˝ej uwag, dotyczàca
mo˝liwoÊci wykorzystywania przewidzianego w ustawie trybu wyst´powania do sà-
du opiekuƒczego nie tyle w celu uzyskania tzw. zgody zast´pczej, ile w celu rozwia-
nia wàtpliwoÊci, czy oÊwiadczenie z∏o˝one przez pacjenta jest prawnie skuteczne.
Takie post´powanie lekarzy jest zrozumia∏e – Êwiadomi skutków prawnych leczenia
bez zgody albo zaprzestania leczenia mimo niewa˝nego oÊwiadczenia o odmowie
zgody, lekarze dla dobra pacjenta i dla ochrony w∏asnej sytuacji prawnej chcà zmi-
nimalizowaç ryzyko b∏´dnej oceny oÊwiadczenia z∏o˝onego przez pacjenta. Z dru-
giej strony, do podj´cia w takiej sytuacji w∏aÊciwych dzia∏aƒ sàdy powinny si´ przy-
gotowaç, uwa˝nie badajàc, czy w ocenianym stanie faktycznym zachodzà podsta-
wy do wydania przez sàd opiekuƒczy merytorycznego orzeczenia, tzn. czy zacho-
dzi któraÊ z uregulowanych w ustawie sytuacji dopuszczalnej interwencji sàdu
(art. 32-34). Zawiadamiajàc o potrzebie orzeczenia o zgodzie lekarz daje wyraz swe-
mu (cz´sto subiektywnemu, a nawet niefachowemu) przekonaniu o braku albo nie-
skutecznoÊci oÊwiadczenia pacjenta. Natomiast obowiàzkiem sàdu opiekuƒczego
jest kontrola podstawy prawnej orzekania i rozstrzygni´cie o zgodzie jedynie wtedy,
gdy podstaw´ takà mo˝na ostateczne umiejscowiç w jednym z przepisów art. 32-34
ustawy. W przypadkach innych ni˝ te, które da si´ okreÊliç w drodze wyk∏adni
w/w przepisów, sàd opiekuƒczy nie jest, moim zdaniem, uprawniony do decydowa-
nia o tym, czy w stosunku do pacjenta podj´te zostanà dzia∏ania medyczne.

Praktyka wskazuje, ˝e szczególne wàtpliwoÊci lekarzy wzbudza ocena oÊwiad-
czenia pacjenta o odmowie wyra˝enia zgody na udzielenie mu pomocy medycz-
nej. Jest to usprawiedliwione wagà skutków, które dla zdrowia, a nawet dla ˝ycia
pacjenta mogà wyniknàç z niepodj´cia przez lekarza stosownych czynnoÊci me-
dycznych. O ile wi´c doÊç rzadko zdarzajà si´ wystàpienia motywowane wàtpliwo-
Êciami co do skutecznoÊci wyra˝enia zgody (nawet w przypadkach, w których
mo˝na by∏oby ˝ywiç uzasadnione obawy, czy zgoda zosta∏a udzielona niewadli-
wie), o tyle w razie odmowy zgody mo˝na oczekiwaç cz´stszego zawiadamiania
sàdu opiekuƒczego, ˝e zachodzi potrzeba wydania orzeczenia o zgodzie. Takie sy-
tuacje by∏y ju˝ opisywane w literaturze46 w zwiàzku z kontrowersyjnym zagadnie-

83

Zadania sàdu opiekuƒczego okreÊlone w ustawie...

Rodzina i Prawo Nr 9-10 2008

46 Dla sàdów opiekuƒczych szczególnie ciekawe mo˝e byç przedstawienie czynnoÊci podejmowanych w kil-
ku sprawach zwiàzanych z odmowà poddania si´ transfuzji krwi: R. Karcz, Obrona pacjenta przed nie-
chcianà transfuzjà w praktyce sàdowej, Prawo i Medycyna 2007, Nr 4, s. 36 i nast.



niem dopuszczalnoÊci i skutecznoÊci tzw. oÊwiadczeƒ pro futuro (na przysz∏oÊç,
na wypadek potrzeby podj´cia interwencji medycznej)47, których przedmiotem
zwykle jest w∏aÊnie odmowa zgody na udzielenie pomocy medycznej (cz´sto
– na transfuzj´ krwi lub podanie preparatów krwiopochodnych, wykluczanà przez
pacjenta z przyczyn wyznaniowych)48. 

4. W tej kwestii w wyroku z dnia 27 paêdziernika 2005 r., III CSK 155/0549 wypowie-
dzia∏ si´ ju˝ Sàd Najwy˝szy, stwierdzajàc, ˝e „OÊwiadczenie pacjenta wyra˝one
na wypadek utraty przytomnoÊci, okreÊlajàce wol´ dotyczàcà post´powania lekarza
w stosunku do niego w sytuacjach leczniczych, które mogà zaistnieç, jest dla lekarza
– je˝eli zosta∏o z∏o˝one w sposób wyraêny i jednoznaczny – wià˝àce”. Stanowisko to,
choç wprost powo∏uje si´ na koniecznoÊç okreÊlenia woli pacjenta „w sposób wyraê-
ny i jednoznaczny”, powinno byç, jak si´ wydaje, odczytywane jako wskazujàce
na zwiàzanie lekarza oÊwiadczeniem woli pacjenta z∏o˝onym w sposób niewadliwy.
Skoro bowiem oÊwiadczenie pro futuro50 jest przez Sàd uznawane za oÊwiadczenie
woli w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, znajdujà do niego zastosowanie prze-
pisy o wadach oÊwiadczenia woli. JednoczeÊnie zaÊ – w braku stosownej podstawy
normatywnej – wa˝noÊç i skutecznoÊç tego oÊwiadczenia nie podlega ocenie z punk-
tu widzenia innych wadliwoÊci, ni˝ te, które zosta∏y uregulowane przepisami kodeksu
cywilnego. Wymaganie, aby oÊwiadczenie by∏o z∏o˝one w sposób wyraêny i jedno-
znaczny oznacza zatem, moim zdaniem, ˝e, po pierwsze, wola pacjenta ma byç ujaw-
niona w sposób dostateczny (art. 60 k.c.), a po drugie, ˝e skoro ma wywo∏ywaç skut-
ki prawne, nie mo˝e byç dotkni´ta wadami powodujàcymi bezwzgl´dnà niewa˝noÊç.
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47 M.in. K. Poklewski-Kozie∏∏, OÊwiadczenia woli pro futuro pacjenta jako instytucja prawna, Paƒstwo i Pra-
wo, 2000, Nr 3, z. 4 i nast. oraz ten˝e: Lekarz wobec oÊwiadczeƒ woli pacjenta antycypujàcego swój stan
terminalny (na tle rozwiàzaƒ przyj´tych w Szwajcarii), Prawo i Medycyna 2001, Nr 9 (vol. 3), s. 48 i nast..

48 M.in. U. Chmielewska, S. Cio∏kowski, T. Wiwatowski, Praktyka leczenia Âwiadków Jehowy bez krwi – aspek-
ty medyczne, prawne i etyczne, Prawo i Medycyna 2003, Nr 13 (vol. 5), s. 83 i nast..

49 Wyrok SN z dnia 27 paêdziernika 2005 r., III CSK 155/05 (OSNC 2006, Nr 7 8, poz. 137, s. 150 i nast.) z glo-
sà J. Kuleszy (Palestra 2007, Nr 3-4, s. 316 i nast.). Do tego orzeczenia nawiàzywa∏y tak˝e wypowiedzi A. Zolla
(Brak zgody pacjenta na zabieg. Uwagi w Êwietle postanowienia SN z 27 paêdziernika 2005 r., III CK 155/05,
Prawo i Medycyna 2006, Nr 4), M. Boratyƒskiej (Niektóre aspekty Êwiadomej zgody pacjenta na leczenie na tle
orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego. Cz´Êç 1. Sprzeciw pro futuro, Prawo i Medycyna 2007, Nr 2 i Cz´Êç 2.
Zakres udzielonej zgody i rozmieszczenie ci´˝aru dowodu, Prawo i Medycyna 2007, Nr 3), B. Janiszewskiej
(Dobro pacjenta czy wola pacjenta – dylematy prawa i medycyny. Uwagi o odmowie zgody na leczenie oraz
o dopuszczalnoÊci oÊwiadczeƒ pro futuro, Prawo i Medycyna 2007, Nr 2) oraz tej˝e: Uwagi o charakterze
prawnym odmowy zgody na interwencj´ medycznà, Prawo i Medycyna 2007, Nr 4.

50 Zauwa˝yç nale˝y, ˝e charakterystycznà cechà oÊwiadczenia pro futuro jest nie tyle sk∏adanie tego oÊwiad-
czenia „na przysz∏oÊç” (wszak zgoda na operacj´ wyra˝ana przed zabiegiem te˝ jest wyra˝ana „na przy-
sz∏oÊç”), ile to, ˝e jest ono sk∏adane w sytuacji, w której nie zachodzi jeszcze potrzeba interwencji medycz-
nej, wobec czego wyra˝eniu woli przez pacjenta nie towarzyszy, jak si´ podnosi, pe∏na ÊwiadomoÊç skut-
ków, jakie mogà nastàpiç w razie nieudzielenia pomocy lekarskiej. Skoro zaÊ zarówno zgoda, jak i odmo-
wa zgody powinny byç „objaÊnione”, „uÊwiadomione”, tzn. wyra˝one dopiero po uzyskaniu przez pacjen-
ta stosownej informacji o stanie zdrowia i majàcych nastàpiç dzia∏aniach medycznych, powstaje wàtpli-
woÊç, czy pacjent nie znajàc tych okolicznoÊci mo˝e na przysz∏oÊç, w sposób wià˝àcy dla lekarza wyra-
ziç swojà wol´ w przedmiocie leczenia. 



Tak˝e w razie podzielenia zapatrywania Sàdu o dopuszczalnoÊci sk∏adania
oÊwiadczeƒ pro futuro w polskim porzàdku prawnym51 – choç wydaje si´, ˝e prakty-
ka sàdów opiekuƒczych kszta∏tuje si´ w tej kwestii ró˝nie52 – nie przestaje byç zatem
aktualne poruszone wczeÊniej zagadnienie zakresu przypadków, w których sàd
opiekuƒczy jest uprawniony do rozstrzygania w przedmiocie zgody na dokonanie
czynnoÊci medycznej. JeÊli oÊwiadczenie pro futuro sàd uznaje za generalnie do-
puszczalne, a jednoczeÊnie – w konkretnym, ocenianym przezeƒ przypadku za z∏o-
˝one niewadliwie przez pacjenta pe∏noletniego i nieubezw∏asnowolnionego, powi-
nien konsekwentnie przyjàç, ˝e pacjent ten prawnie skutecznie odmówi∏ wyra˝enia
zgody na podj´cie wzgl´dem niego dzia∏aƒ lekarskich. Sàd opiekuƒczy nie mo˝e
mu zatem narzuciç w∏asnego stanowiska w przedmiocie leczenia, gdy˝ – uwzgl´d-
niajàc niewadliwoÊç odmowy, wyra˝onej przez osob´ pe∏noletnià i nieubezw∏asno-
wolnionà – by∏oby to przejawem niedopuszczalnego w takiej sytuacji leczenia przy-
musowego, podejmowanego bez wzgl´du na wol´ pacjenta. Ocena skutecznoÊci
odmowy zgody wymaga jednak szczególnie wnikliwej analizy okolicznoÊci sprawy.

Mo˝liwoÊç merytorycznego wypowiadania si´ przez sàd pojawia si´ natomiast
w razie niewa˝noÊci omawianego oÊwiadczenia. Jak wczeÊniej wspomniano, za-
chodzi wtedy taki stan, jakby oÊwiadczenie nie zosta∏o z∏o˝one, jeÊli wi´c pacjent
nie jest zdolny do z∏o˝enia kolejnego, prawnie skutecznego oÊwiadczenia, na pod-
stawie art. 32 ust. 2 o zgodzie zast´pczej orzeka sàd opiekuƒczy. Tym samym na-
st´puje niejako powrót do zasady, stosownie do której ingerencja sàdu opiekuƒ-
czego mo˝e mieç miejsce w sytuacji, w której w sposób wa˝ny i skuteczny oÊwiad-
czenie w przedmiocie zgody nie zosta∏o z∏o˝one przez samego pacjenta lub – w in-
nych przypadkach okreÊlonych w ustawie – przez jego przedstawiciela ustawowe-
go albo opiekuna faktycznego. 

5. Na marginesie tych rozwa˝aƒ nale˝y wskazaç, ˝e w prawie medycznym sku-
tek legalnego wkroczenia przez lekarza w sfer´ dóbr osobistych pacjenta wiàzany
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51 W razie niepodzielenia zapatrywania Sàdu Najwy˝szego i przyj´cia, ˝e z∏o˝enie oÊwiadczenia pro futuro
nie jest dopuszczalne i nie wywo∏uje skutków prawnych, lekarz powinien postàpiç tak, jakby pacjent nie
wyrazi∏ ˝adnego stanowiska (zgody, odmowy zgody) w sprawie leczenia. To znaczy – jeÊli pacjent pe∏no-
letni, nieubezw∏asnowolniony nie jest zdolny do z∏o˝enia niewadliwego oÊwiadczenia – lekarz powinien
zwróciç si´ do sàdu opiekuƒczego o uzyskanie zgody, a w przypadkach pilnych powinien udzieliç pomo-
cy lekarskiej bez zgody.

52 Podczas wspomnianego wczeÊniej szkolenia w Jastrz´biej Górze reprezentowany by∏ tak˝e poglàd, ˝e
skoro ustawodawca milczy na temat uwzgl´dniania oÊwiadczeƒ pro futuro, natomiast wprost reguluje sy-
tuacj´ orzekania przez sàd opiekuƒczy w razie braku zdolnoÊci do wyra˝enia zgody po stronie pacjenta,
sàd powinien podjàç decyzj´ niezale˝nà od treÊci wczeÊniejszego oÊwiadczenia pacjenta, a opartà na roz-
wa˝eniu dobra tej osoby. Takie zapatrywanie odpowiada stanowisku, stosownie do którego w razie orze-
kania przez sàd opiekuƒczy w przedmiocie zgody (zw∏aszcza w sytuacji braku rozeznania przeszkód „fak-
tycznych” w wypowiedzeniu si´ w przedmiocie zgody), „sàd powinien kierowaç si´ najlepiej poj´tym inte-
resem pacjenta – primum non nocere”, poniewa˝ „Prawo milczy w kwestii uwzgl´dniania wyra˝onych
wczeÊniej ˝yczeƒ i preferencji osoby znajdujàcej si´ w stanie braku rozeznania” (P. Dzienis, Zgoda pacjen-
ta na leczenie, Przeglàd Sàdowy 2001, Nr 1-12, s. 83).



jest z udzieleniem tzw. zgody objaÊnionej, uÊwiadomionej53. W zwiàzku z tym sta-
wiane jest wymaganie, aby decyzja pacjenta w przedmiocie poddania si´ albo nie
poddania zabiegowi by∏a oparta na rozwa˝eniu przedstawionych przez lekarza in-
formacji o stanie zdrowia, mo˝liwych sposobach leczenia i ryzykach towarzyszà-
cych wyborowi okreÊlonej metody. Nieudzielenie pacjentowi informacji, które mo-
g∏y mieç wp∏yw na jego decyzj´ (a podkreÊlenia wymaga, ˝e poziom oczekiwaƒ
pacjentów stale wzrasta), skutkuje przyj´ciem, ˝e Êwiadczenie medyczne by∏o do-
konane bez zgody. Zwykle pacjent podnosi ten fakt ex post, po udzieleniu mu po-
mocy medycznej, w zwiàzku z wystàpieniem o naprawienie szkody i krzywdy, wy-
nik∏ej z nielegalnego (bez prawnie skutecznej zgody) leczenia.

W Êwietle wczeÊniejszych spostrze˝eƒ, tak˝e w tej sytuacji mo˝na by∏oby roz-
wa˝aç, czy zgoda nieobjaÊniona – tak samo, jak oÊwiadczenie o zgodzie dotkni´-
te niewa˝noÊcià – uzasadnia zwrócenie si´ do sàdu opiekuƒczego o wyra˝enie
zgody zast´pczej54. Wydaje si´ jednak (a potwierdza to brak informacji o wyst´po-
waniu takich spraw w praktyce orzeczniczej sàdów opiekuƒczych), ˝e z uwagi
na podnoszenie przez pacjentów zarzutu braku uÊwiadomionej zgody dopiero
po udzieleniu Êwiadczenia medycznego, oceny wspomnianych oÊwiadczeƒ i ich
prawnej skutecznoÊci b´dà nadal dokonywa∏y sàdy cywilne, rozstrzygajàce spra-
wy odszkodowawcze pacjentów przeciwko zak∏adom opieki zdrowotnej i lekarzom.
Ta problematyka, wymagajàca odr´bnej, obszernej analizy, zostanie wi´c obecnie
pomini´ta.

6. Kilka spostrze˝eƒ nale˝y tak˝e poÊwi´ciç kwestiom proceduralnym. W prak-
tyce rozpoznawania spraw o wyra˝enie zgody na dokonanie czynnoÊci medycznej
obserwowana jest bowiem du˝a rozbie˝noÊç, wynikajàca z braku w ustawie prze-
pisów regulujàcych post´powanie sàdowe w tej kategorii post´powaƒ. Przede
wszystkim, post´powanie jest prowadzone z urz´du, sàd opiekuƒczy wszczyna je
wskutek zawiadomienia o zajÊciu jednej z sytuacji, uregulowanych w art. 32-34
i zwiàzanej z tym koniecznoÊci orzeczenia w przedmiocie zgody na udzielenie pa-
cjentowi pomocy medycznej. Wspomniane zawiadomienie najcz´Êciej jest doko-
nywane przez zak∏ad opieki zdrowotnej, poniewa˝ zwykle w takim zak∏adzie do-
chodzi do sytuacji realizujàcej przes∏anki uzasadniajàce interwencj´ sàdu opiekuƒ-
czego. Skoro mowa o zawiadomieniu, nie zaÊ o wniosku (bez wzgl´du na sposób
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53 Ta kwestia zosta∏a ju˝ obszernie opracowana w nauce prawa medycznego (zw∏aszcza – M. Nesterowicz,
op. cit., s. 146 i nast., M. Âwiderska, op. cit., s. 95 i nast., T. Dukiet–Nagórska, op. cit.). Zakres informacji,
które co najmniej powinny byç udzielone okreÊla art. 31 ust. 1, który stanowi, ˝e „Lekarz ma obowiàzek
udzielaç pacjentowi lub jego przedstawicielowi przyst´pnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu,
proponowanych oraz mo˝liwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dajàcych si´ przewidzieç na-
st´pstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu”.

54 Sprawa ta dotyczy relacji mi´dzy zgodà nieuÊwiadomionà i wadami oÊwiadczenia woli, a poniewa˝ nie zo-
sta∏a ona w sposób dostateczny wyjaÊniona w nauce prawa i orzecznictwie, konieczne by∏oby szczegó∏o-
we rozwa˝enie jej w niniejszym opracowaniu – co w sposób oczywisty wykracza poza jego ramy.



jego zatytu∏owania), nie jest konieczne zachowanie formy pisemnej, wykazanie
uprawnienia do wystàpienia z wnioskiem oraz wykazanie uprawnienia do reprezen-
tacji podmiotu (zwykle zak∏adu opieki zdrowotnej), dokonujàcego zawiadomienia.

W praktyce spotykane sà przypadki dokonywania omawianego zawiadomienia
faxem, a niejednokrotnie dodatkowego „wsparcia” go telefonicznym poinformowa-
niem o potrzebie wydania przez sàd opiekuƒczy orzeczenia w przedmiocie zgody.
W zwiàzku z tym, ˝e powo∏ujàc si´ na pilny charakter sprawy (np. koniecznoÊç nie-
zw∏ocznego przeprowadzenia operacji) szpitale niejednokrotnie nalegajà na prawie
natychmiastowe wydanie orzeczenia, nale˝y zwróciç uwag´ na trzy kwestie. 

Po pierwsze, na pewno zdarzajà si´ przypadki tak oczywiste, ˝e sàd opiekuƒ-
czy jest w stanie podjàç decyzj´ o potrzebie interwencji medycznej ju˝ na podsta-
wie – symbolicznie rzecz ujmujàc – treÊci faxu. W wielu sytuacjach rozstrzygni´cie
sàdu b´dzie jednak wymaga∏o szerszego zbadania sprawy, przeprowadzenia po-
st´powania dowodowego itd.. Rozwa˝ajàc zakres czynnoÊci, które powinny po-
przedzaç wydanie orzeczenia w sprawie, sàd opiekuƒczy winien kierowaç si´ po-
trzebà nale˝ytego zbadania okolicznoÊci, niezb´dnych do wydania postanowienia.
PoÊpiech zwiàzany z oczekiwaniem przez szpital i – niejednokrotnie – rodzin´ pa-
cjenta na szybkie rozstrzygni´cie sprawy, nie mo˝e doprowadzaç do orzekania bez
uzyskania dostatecznie silnych podstaw dla stanowiska o zasadnoÊci udzielenia al-
bo odmowy udzielenia zgody.

Po drugie, o potrzebie nale˝ytego wyjaÊnienia sprawy, nie zaÊ poprzestania
na przekonaniu, ˝e skoro zdaniem lekarzy wykonanie czynnoÊci medycznej jest
po˝àdane – nale˝y orzec o wyra˝eniu zgody, Êwiadczy tak˝e to, i˝ z wyra˝eniem
zgody przez pacjenta wiàzana jest konsekwencja w postaci zaaprobowania przez
niego ryzyka niezawinionych przez lekarza powik∏aƒ, b´dàcych nast´pstwem za-
biegu. Jak zaznacza si´ w wypowiedziach nauki prawa, „Akceptacja ryzyka koƒczy
si´, jeÊli w post´powaniu lekarza mo˝na si´ dopatrzeç winy, gdy˝ chory nie obej-
muje treÊcià zgody szkody wynik∏ej z niedbalstwa lub innego zawinionego dzia∏a-
nia lekarza (...)”55. Stanowisko to pozostaje w korelacji z poglàdem, ˝e skoro lekarz
odpowiada na zasadzie winy (art. 415 k.c., a w przypadku odpowiedzialnoÊci za-
k∏adów opieki zdrowotnej obecnie najcz´Êciej art. 430 k.c., w którym wina pod-
w∏adnego jest przes∏ankà odpowiedzialnoÊci cywilnej podmiotu na w∏asny rachu-
nek powierzajàcego wykonanie czynnoÊci), w razie braku winy w uj´ciu subiektyw-
nym pacjent nie ma kogo obarczyç obowiàzkiem naprawienia uszczerbku, tote˝
ostatecznie sam ponosi ci´˝ar zaistnia∏ej szkody. Precyzyjniej rzecz ujmujàc, sfera
ryzyka pacjenta jest jeszcze szersza, obejmuje bowiem nie tylko przypadki braku
winy, czyli niezawinionego wyrzàdzenia tzw. szkody medycznej, lecz równie˝ sytu-
acje nieudowodnienia pozwanemu, ˝e ponosi win´ – mimo i˝ szkoda jest rzeczy-
wiÊcie skutkiem zawinionego dzia∏ania lub zaniechania lekarza.

87

Zadania sàdu opiekuƒczego okreÊlone w ustawie...

Rodzina i Prawo Nr 9-10 2008

55 M. Nesterowicz, op. cit., s. 122.



Trudno przyjàç, i˝by sfera odpowiedzialnoÊci lekarza by∏a szersza w przypadku
wyra˝enia zgody przez sàd opiekuƒczy – tak˝e tutaj ryzyko powstania szkody
wskutek niezawinionego zachowania si´ lekarza ponosi sam pacjent. Przemawia to
za wnikliwszym podejÊciem do oceny okolicznoÊci uzasadniajàcych wyra˝enie
bàdê niewyra˝enie przez sàd zgody na udzielenie Êwiadczenia medycznego. Zgo-
da zast´pcza sàdu decyduje bowiem o zakresie skutków, które mogà dotknàç pa-
cjenta. Niezale˝nie od tego w przysz∏oÊci mo˝na spodziewaç si´, ˝e w razie wyrzà-
dzenia szkody, za której powstanie nie b´dzie odpowiada∏ lekarz, mo˝e pojawiç si´
zagadnienie odpowiedzialnoÊci Skarbu Paƒstwa w zwiàzku z orzeczeniem przez
sàd opiekuƒczy o zgodzie na interwencj´ lekarskà. Ta skomplikowana kwestia,
z punktu widzenia praktyki orzeczniczej istotna zw∏aszcza dla wydzia∏ów cywilnych
sàdów, wymaga∏aby odr´bnego, obszernego omówienia, wykraczajàcego poza ra-
my niniejszego opracowania. W ka˝dym razie ÊwiadomoÊç konsekwencji, jakie dla
pacjenta mogà wynikaç z orzeczenia przez sàd w przedmiocie zgody powin-
na sk∏aniaç do wnikliwego badania tych spraw, nieograniczonego do przychylenia
si´ do stanowiska lekarza (szpitala) o potrzebie interwencji medycznej – chyba ˝e
potrzeba wyra˝enia zgody lub jej odmowy wydaje si´ oczywista ju˝ w Êwietle tre-
Êci zawiadomienia o zajÊciu jednej z sytuacji opisanych w art. 32-34 ustawy. Z po-
wy˝szych uwag absolutnie nie mo˝na wnosiç, ˝e sàdy opiekuƒcze powinny cz´-
Êciej odmawiaç udzielenia zgody, lecz – ˝e podj´cie ka˝dej decyzji z przedmiocie
zgody (jej udzielenia lub odmowy) powinno nast´powaç po dostatecznie gruntow-
nym zbadaniu okolicznoÊci sprawy.

Po trzecie, ustawodawca przewidzia∏, ˝e niejednokrotnie na wydanie orzecze-
nia w sprawie sàd b´dzie potrzebowa∏ wi´cej czasu ni˝ ten okres, który z punktu
widzenia stanu zdrowia pacjenta oraz wskazaƒ nauk medycznych mo˝na po-
wstrzymaç si´ z udzieleniem pomocy lekarskiej. Dlatego przepisy ustawy (art. 34
ust. 7 w zw. z art. 32 ust. 9) zawierajà unormowania uprawniajàce lekarzy do pod-
j´cia interwencji mimo nie uzyskania zgody zast´pczej sàdu – „w razie, gdy zw∏o-
ka spowodowana post´powaniem w sprawie uzyskania zgody grozi∏aby pacjen-
towi niebezpieczeƒstwem utraty ˝ycia, ci´˝kiego uszkodzenia cia∏a lub ci´˝kiego
rozstroju zdrowia”. Prowadzàc post´powanie w przedmiocie udzielenia zgody sà-
dy powinny mieç na uwadze przydanie lekarzom tych szczególnych uprawnieƒ.
JednoczeÊnie zaÊ, mimo tych unormowaƒ nale˝y przyjàç, ˝e regu∏à pozostaje roz-
strzyganie o zgodzie przez sàd opiekuƒczy. Ten tryb zapewnia bowiem pacjento-
wi wi´kszà gwarancj´ ochrony swych praw, wynikajàcà z pe∏nego zbadania spra-
wy przez niezawis∏y i bezstronny sàd, rozwa˝enia wszystkich argumentów prze-
mawiajàcych za wyra˝eniem zgody i przeciw takiemu rozstrzygni´ciu. Na tym tle
powo∏ane regulacje mo˝na uznaç za niezb´dny „wentyl bezpieczeƒstwa”, pozwa-
lajàcy lekarzowi na legalne udzielenie pomocy medycznej mimo nie uzyskania
zgody zast´pczej.
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7. „Awaryjny” charakter dzia∏ania instytucji, uregulowanych w art. 34 ust. 7
i art. 32 ust. 9, sk∏ania do wyra˝enia tezy, ˝e w ka˝dym przypadku, w którym po do-
statecznym wyjaÊnieniu sprawy mo˝liwe jest wydanie orzeczenia, na podj´cie decy-
zji przez sàd opiekuƒczy nie powinna wp∏ywaç ÊwiadomoÊç, ˝e ostatecznie, w razie
koniecznoÊci wykonania zabiegu medycznego lekarz b´dzie musia∏ udzieliç pomo-
cy nawet nie dysponujàc orzeczeniem sàdu. Uprawnienia przydane sàdom opie-
kuƒczym w art. 34-36 majà, jak wczeÊniej wspomniano, znaczenie gwarancyjne dla
pacjenta. Nie mo˝na jednak pomijaç, ˝e poÊrednio równie˝ lekarzom zapewniajà
one stabilne podstawy legalnego udzielenia bàdê nie udzielenia pomocy medycz-
nej. W obecnie funkcjonujàcym systemie opieki zdrowotnej Êwiadczenia wykonywa-
ne sà po uzyskaniu zgody (pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, opieku-
na faktycznego, sàdu opiekuƒczego), uzasadnione jest wi´c oczekiwanie lekarzy
– ˝e poza wàsko uj´tymi przypadkami dzia∏ania art. 34 ust. 7 i 32 ust. 9 – podejmu-
jàc czynnoÊci medyczne b´dà dysponowali zgodà, uprawniajàcà do interwencji.

Mo˝na si´ spodziewaç, ˝e zawiadomienia o zajÊciu sytuacji, wymagajàcych wy-
dania orzeczenia przez sàd opiekuƒczy, b´dà przez lekarzy (zak∏ady opieki zdro-
wotnej) dokonywane tak˝e wtedy, gdy podmiot zawiadamiajàcy ma ÊwiadomoÊç,
i˝ najprawdopodobniej sàd nie zdà˝y dostatecznie szybko rozpoznaç sprawy, wo-
bec czego ostatecznie i tak pojawi si´ potrzeba si´gni´cia przez lekarza do unor-
mowaƒ, uprawniajàcych do wykonania zabiegu bez uzyskania zgody. Tej praktyce
lekarzy nie mo˝na si´ dziwiç. Oprócz sytuacji bardzo pilnych, w sposób oczywisty
wykluczajàcych wydanie przez sàd postanowienia w przedmiocie zgody, zwykle le-
karze nie sà w stanie bez ryzyka pomy∏ki oceniç, czy czas pozosta∏y do koniecznej
interwencji medycznej jest wystarczajàcy na rozpoznanie sprawy przez sàd. JeÊli
wi´c wiadomo, ˝e np. w perspektywie kilku dni zaistnieje potrzeba przeprowadze-
nia operacji, lekarz b´dzie raczej musia∏ podjàç dzia∏ania zmierzajàce do uzyska-
nia postanowienia w przedmiocie zgody zast´pczej albo rozstrzygni´cia „kolizji
oÊwiadczeƒ”56. Nawet jeÊli zgodnie z oczekiwaniem orzeczenie nie zostanie w tym
czasie wydane, w przypadku pretensji ze strony pacjenta lekarz b´dzie bowiem
móg∏ powo∏aç si´ na to, ˝e skoro postanowienie w przedmiocie zgody nie zapad∏o
dostatecznie szybko, wobec braku orzeczenia nie tylko móg∏, ale wr´cz musia∏ sa-
modzielnie zdecydowaç o koniecznoÊci interwencji medycznej. ÂwiadomoÊç, ˝e
w niektórych przypadkach taka mo˝e byç motywacja zawiadomieƒ, wzmacnia po-
stawionà wczeÊniej tez´, i˝ sàd opiekuƒczy nie powinien rozstrzygaç o zgodzie
z nadmiernym poÊpiechem, rzutujàcym na sposób rozpoznania sprawy.

8. Kolejna uwaga, poÊwi´cona post´powaniu przed sàdem opiekuƒczym, doty-
czy stron tego post´powania. W zale˝noÊci od tego, o której z sytuacji, wymienio-
nych w art. 32-34 mowa, grono podmiotów, majàcych status uczestnika, mo˝e
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56 W odniesieniu do przypadku odmowy przez rodziców zgody na udzielenie dziecku Êwiadczenia medycz-
nego – zob. M. Nesterowicz, op. cit., s. 131.



kszta∏towaç si´ ró˝nie. Nie powinno budziç wàtpliwoÊci, ˝e stronà post´powania
zawsze jest pacjent, który ma byç poddany czynnoÊci medycznej. W razie wyma-
gania uzyskania tzw. zgody podwójnej (pacjenta i jego przedstawiciela) tak˝e ten
przedstawiciel powinien byç uznany za stron´ post´powania, jak si´ wydaje, nie
tylko w sytuacji rozstrzygania kolizji oÊwiadczeƒ (gdy oÊwiadczenie pacjenta jest
sprzeczne z oÊwiadczeniem przedstawiciela), lecz tak˝e w razie wyra˝enia przez
oba uprawnione podmioty odmowy zgody na udzielenie pomocy medycznej. Nato-
miast statusu strony post´powania nie ma lekarz (zak∏ad opieki zdrowotnej), który
zawiadamia o potrzebie wydania orzeczenia. Wprawdzie w przypadku tych
podmiotów tak˝e mo˝na dopatrzeç si´ interesu w udziale w post´powaniu, jest to
jednak interes faktyczny, nie zaÊ interes prawny, obiektywnie uzasadniajàcy wyst´-
powanie w charakterze strony. Podobnie oceniç nale˝y, jak myÊl´, sytuacj´ osób
bliskich, np. cz∏onków rodziny pacjenta – oczywiÊcie, o ile nie sà oni jednoczeÊnie
przedstawicielami ustawowymi lub opiekunami faktycznymi, o których by∏a wcze-
Êniej mowa57. Przepisy ustawy nie przewidujà, i˝by osoby te by∏y uprawnione
do decydowania, czy w stosunku do pacjenta powinny byç podj´te albo nie pod-
j´te jakieÊ czynnoÊci medyczne, trudno wi´c uznaç, ˝e majà one interes prawny
w post´powaniu. Natomiast, jeÊli sàd opiekuƒczy uzna to za celowe z punktu
widzenia toku post´powania, mo˝e przeprowadziç dowód z zeznaƒ tych osób
w charakterze Êwiadków.

9. W zwiàzku z tym, ˝e w czasie orzekania przez sàd pacjent jest niejednokrot-
nie nieprzytomny albo te˝ jego decyzja w przedmiocie leczenia pozostaje w kolizji
z oÊwiadczeniem przedstawiciela ustawowego58, powstaje zasadnicze zagadnienie
zapewnienia pacjentowi mo˝liwoÊci obrony jego praw. Jest to kwestia szczególnie
trudna z tego powodu, ˝e ustawa nie zawiera przepisów proceduralnych, regulujà-
cych czynnoÊci sàdów. Ze wskazania w ustawie, ˝e o zgodzie orzekajà sàdy opie-
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57 Poj´cie opiekuna faktycznego zosta∏o sprecyzowane w art. 31 ust. 8. Zakres uprawnieƒ takiego opieku-
na jest jednak ograniczony; w przypadku, w którym sam pacjent posiadajàcy pe∏nà zdolnoÊç do czynno-
Êci prawnych z przyczyn faktycznych nie mo˝e w sposób niewadliwy wypowiedzieç si´ w przedmiocie
zgody, opiekun faktyczny mo˝e wyra˝aç zgod´ jedynie na przeprowadzenie zwyk∏ych badaƒ lub udziele-
nia Êwiadczeƒ medycznych, które nie wià˝à si´ ze zwi´kszonym ryzykiem. Bli˝szy opis tej sytuacji przed-
stawia M. Nesterowicz, op. cit., s. 130.

58 Ten problem powstaje na tle uregulowanej w art. 32 ust. 6 w zw. z art. 34 ust. 5 sytuacji odmowy zgody
na dokonanie czynnoÊci medycznej i dotyczy reprezentacji pacjenta ubezw∏asnowolnionego lub ma∏olet-
niego, którego oÊwiadczenie mo˝e pozostawaç w kolizji ze stanowiskiem jego przedstawiciela ustawowe-
go. Wprawdzie kolizja ta w sposób zupe∏nie oczywisty zachodzi w razie rozbie˝nych oÊwiadczeƒ pacjen-
ta i przedstawiciela ustawowego, jednak równie˝ w przypadku podwójnej odmowy zgody mo˝na repre-
zentowaç poglàd o potrzebie ustanowienia kuratora. Odmowa zgody mo˝e byç ró˝nie motywowana przez
pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego, z samego faktu zbie˝nych, odmownych stanowisk obu tych
podmiotów nie powinno si´ zatem wnioskowaç o braku sprzecznoÊci interesów. Problematyczne jest
w tym przypadku okreÊlenie koniecznoÊci i podstawy prawnej ustanowienia kuratora, przy czym do roz-
wa˝enia pozostaje tu (rozszerzajàce? analogiczne?) stosowanie art. 98 § 3 w zw. z art. 99 k.r.o., a w od-
niesieniu do dzia∏ania opiekuna – w zw. z art. 155 § 2 i art. 159 § 3 k.r.o.



kuƒcze, mo˝na jedynie wnioskowaç o „kolejnoÊci” stosowania przepisów kodeksu
post´powania cywilnego. Brak jednak unormowaƒ dostosowanych do specyfiki
orzekania w przedmiocie zgody na leczenie, a w szczególnoÊci – jednoznacznego
rozstrzygni´cia kwestii podstawowej: czy (jak) pacjent powinien byç reprezentowa-
ny w toku post´powania w przedmiocie zgody zast´pczej.

W zwiàzku z tym problemem mogà byç proponowane co najmniej dwa rozwià-
zania. Po pierwsze, mo˝na twierdziç, ˝e brak regulacji dotyczàcych reprezentacji
pacjenta jest wyrazem Êwiadomego zamierzenia normatywnego ustawodawcy,
który nie chcia∏ doprowadzaç do spowalniania toku post´powania w przedmiocie
uzyskania zgody, powodowanego koniecznoÊcià ustanawiania pacjentowi kurato-
ra lub pe∏nomocnika. W Êwietle tego poglàdu trzeba by∏oby uznaç, ˝e w ustawie
nie zachodzi luka, która uzasadnia∏aby poszukiwanie rozwiàzania w analogicznym
stosowaniu innych przepisów. Nie mo˝e byç bowiem uzupe∏niane analogià to, co
ustawodawca w sposób zamierzony pozostawi∏ poza zakresem regulacji prawnej.
Jak si´ wydaje, do tego poglàdu nawiàzuje wypowiedê R. Karcza, g∏oszàca, ˝e
„Z art. 34 ust. 3 u. z. l. wynika, ˝e sàd opiekuƒczy mo˝e orzekaç w post´powaniu
bez udzia∏u pacjenta i nie przewiduje si´ instytucji kuratora dla reprezentowania
praw pacjenta, na wzór kuratora dla osoby majàcej byç ubezw∏asnowolnionà
(art. 547 k.p.c.)”59.

Natomiast stosownie do drugiego poglàdu brak podstaw do formu∏owania
wniosku o modyfikacji ogólnych zasad udzia∏u uczestnika w post´powaniu sàdo-
wym – zw∏aszcza jeÊli wniosek ten mia∏by podsumowywaç nie argumentacj´ opar-
tà na wyraênym rozstrzygni´ciu normatywnym, lecz na pomini´ciu uregulowania
tej kwestii w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Inaczej mówiàc, skoro
brak przepisów szczególnych, stosownie do ogólnych regu∏ post´powania nale˝y
np. dokonaç stronie dor´czeƒ, dbajàc – tak jak w innych post´powaniach – o za-
pewnienie jej mo˝liwoÊci obrony swych praw. Z tym zapatrywaniem wià˝e si´ jed-
nak istotny problem: poniewa˝ w omawianej grupie post´powaƒ uczestnicy niejed-
nokrotnie nie sà zdolni do samodzielnego podejmowania czynnoÊci w sprawie
(w tym do ustanowienia pe∏nomocnika lub zg∏oszenia wniosku o jego ustanowie-
nie), post´powanie w przedmiocie zgody zast´pczej w zasadzie nie mog∏oby si´
toczyç bez ryzyka podniesienia zarzutu niewa˝noÊci post´powania.

Unikni´cie takiego ryzyka wymaga∏oby, jak si´ wydaje, ustanowienia pe∏nomoc-
nika z urz´du, przy czym podstaw´ prawnà takiej czynnoÊci sàdu móg∏by stanowiç60

art. 48 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, stosowany per analogiam. Wpraw-
dzie mo˝e budziç wàtpliwoÊci konstruowanie analogii opartej na unormowaniu przy-
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59 Tej wypowiedzi nie powinno si´ jednak, jak myÊl´, uto˝samiaç ze stanowiskiem przyjmujàcym brak intere-
su prawnego pacjenta w udziale w post´powaniu, a raczej – z mo˝liwoÊcià prowadzenia post´powania mi-
mo braku udzia∏u strony (osobistego lub przez reprezentanta).

60 Drugim nasuwajàcym si´ tu rozwiàzaniem by∏oby analogiczne stosowanie art. 547 k.p.c., którego prze-
s∏anki nie pozostajà jednak w pe∏nej korelacji z okolicznoÊciami i potrzebami reprezentowania w post´po-
waniu sàdowym osoby chorej, niezdolnej do samodzielnego podejmowania czynnoÊci procesowych.



j´tym w ustawie o w´˝szym zakresie regulacji ni˝ zakres tzw. ustawy zawodowej le-
karskiej, jednak za rozwiàzaniem aprobujàcym analogi´ przemawia∏aby zbie˝noÊç
sytuacji, w których powstaje potrzeba ustanowienia pe∏nomocnika. W obu przypad-
kach zachodzi stan niezdolnoÊci strony, której post´powanie dotyczy, do samodziel-
nego dokonywania czynnoÊci procesowych. Nie mo˝na pominàç, ˝e w orzecznic-
twie Sàdu Najwy˝szego przyj´ta zosta∏a szeroka wyk∏adnia art. 48 ustawy j.w., wska-
zujàca na potrzeb´ ustanowienia pe∏nomocnika tak˝e tym osobom z zaburzeniami
psychicznymi, które wprawdzie dzia∏ajà w sprawie (sk∏adajà pisma procesowe itd.),
lecz nie potrafià „racjonalnie korzystaç z instytucji procesowych”61. Z tego punktu wi-
dzenia potrzeba, a wr´cz koniecznoÊç ustanowienia pe∏nomocnika nawet bez wnio-
sku strony rysowa∏aby si´ nie mniej silnie w sprawach dotyczàcych wyra˝enia przez
sàd opiekuƒczy zgody na interwencj´ medycznà.

Pog∏´biona analiza ka˝dego z tych rozwiàzaƒ i stanowcze zaaprobowanie jed-
nego z nich wymaga∏yby odr´bnego, obszernego opracowania. Obecnie mo˝-
na jedynie zauwa˝yç, ˝e wybór stanowiska jest uzale˝niony od tego, jakie zamie-
rzenia przypisane zostanà ustawodawcy. JeÊli uznaç, ˝e celem prawodawcy by∏o
wykreowanie szczególnego modelu post´powania, w którym podstawowe znacze-
nie ma szybkie rozpoznanie i rozstrzygni´cie sprawy, mo˝na przyjàç, i˝ w obecnej
regulacji nie zachodzi luka, uprawniajàca do zastosowania analogii. Natomiast, je-
Êli za∏o˝yç, ˝e ustawodawca przez niedopatrzenie nie uregulowa∏ kwestii reprezen-
tacji pacjenta w sposób dostosowany do specyfiki post´powania w przedmiocie
zgody na leczenie, otwiera si´ perspektywa poszukiwania unormowaƒ, które po-
zwala∏yby usunàç skutki owego niedopatrzenia.

Obserwacja praktyki wskazuje, ˝e w sytuacji bardzo szybkiego rozstrzygania
w przedmiocie zgody, sàdy nie ustanawia∏y pacjentowi nieprzytomnemu (o pe∏nej
zdolnoÊci do czynnoÊci prawnych) ˝adnego reprezentanta, natomiast po odzyskaniu
zdolnoÊci do samodzielnego dzia∏ania dor´cza∏y mu odpis wydanego uprzednio po-
stanowienia z pouczeniem o mo˝liwoÊci wniesienia apelacji. Powstaje jednak pyta-
nie, czy w przypadku braku tak pilnej potrzeby wydania orzeczenia pacjent nie powi-
nien byç odpowiednio reprezentowany ju˝ na etapie post´powania przed sàdem I in-
stancji. Stwarza∏oby to mo˝liwoÊç podniesienia w tym stadium rozpoznania sprawy
istotnych z punktu widzenia pacjenta argumentów, wspierajàcych jego stanowisko
w sprawie zgody na leczenie lub na okreÊlonà postaç interwencji medycznej.

10. Stosownie do treÊci art. 578 k.p.c. postanowienia sàdu opiekuƒczego
w przedmiocie zgody sà skuteczne i wykonalne z chwilà ich og∏oszenia, a gdy
og∏oszenia nie by∏o, z chwilà ich wydania. Wbrew podniesionym w literaturze wàt-
pliwoÊciom62 nale˝y przyjàç, ˝e sformu∏owanej wy˝ej konkluzji nie podwa˝ajà wy-
powiedzi Sàdu Najwy˝szego, dotyczàce postanowieƒ wydawanych na tle ustawy
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61 Uzasadnienie postanowienia z dnia 14 czerwca 2005 r., V CK 746/04.
62 R. Karcz, op. cit., s. 48 oraz przypis 34 na s. 48.



o ochronie zdrowia psychicznego. Wprawdzie przyj´to w nich, ˝e zgodnie z zasa-
dà wyra˝onà w art. 521 § 1 k.p.c. wspomniane orzeczenia stajà si´ skuteczne, a je-
˝eli wymagajà wykonania, tak˝e wykonalne, po uprawomocnieniu si´. Jednak taki
wniosek by∏ wynikiem analizy art. 42 powo∏anej ustawy, rozstrzygajàcego o stoso-
waniu przepisów kodeksu post´powania cywilnego o post´powaniu nieproceso-
wym, ze zmianami wynikajàcymi z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Z ta-
kiego brzmienia przepisu wywiedziono, ˝e w tym zakresie, w jakim przepisy usta-
wy o ochronie zdrowia psychicznego nie regulujà kwestii skutecznoÊci i wykonal-
noÊci orzeczeƒ, zastosowanie znajdujà przepisy ogólne o post´powaniu nieproce-
sowym (art. 521 k.p.c.). Podstaw do takiego wnioskowania brak na tle ustawy o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty, która w ogóle nie reguluje kwestii „uszeregowa-
nia” kolejnoÊci stosowania przepisów proceduralnych. W konsekwencji, skoro
w ustawie mowa o dzia∏aniach sàdów opiekuƒczych, zastosowanie powinien zna-
leêç art. 578 k.p.c., zamieszczony wÊród przepisów ogólnych rozdzia∏u drugiego
„Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuƒcze”.

Podsumowanie

Stosowanie przez sàdy opiekuƒcze przepisów ustawy o zawodach lekarza i le-
karza dentysty stwarza potrzeb´ rozstrzygni´cia licznych wàtpliwoÊci, zwiàzanych
z koniecznoÊcià skonkretyzowania katalogu przypadków, w których sàdy te sà
uprawnione do orzekania w przedmiocie zgody na podj´cie dzia∏aƒ medycznych
oraz sprecyzowania regu∏ post´powania w przedmiocie wyra˝enia albo odmowy
wyra˝enia tzw. zgody zast´pczej. 

W zwiàzku z pierwszà z tych p∏aszczyzn nale˝y zwróciç uwag´ na problemy
w interpretacji przepisów o zgodzie na udzia∏ osoby w eksperymencie medycznym
(art. 25) oraz skomplikowanà regulacj´ systemu wymagaƒ zgody na udzielenie
Êwiadczenia medycznego (art. 32 i 34). 

Natomiast co dotyczy zagadnieƒ proceduralnych, zaakcentowania wymaga, ˝e
brak przepisów formalnych, uwzgl´dniajàcych specyfik´ post´powania w przed-
miocie wyra˝enia tzw. zgody zast´pczej, nak∏ada na sàdy opiekuƒcze ci´˝ar samo-
dzielnego poszukiwania rozwiàzaƒ, które zapewniajàc sprawnoÊç post´powania
jednoczeÊnie gwarantowa∏yby pacjentowi ochron´ jego praw jako strony post´po-
wania sàdowego.
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Mariusz Fras
Dominik Ab∏a˝ewicz

Umowa o macierzyƒstwo zast´pcze i jej dopuszczalnoÊç
na tle prawa polskiego

Mo˝liwoÊç transferu zarodka do macicy innej kobiety, ni˝ dawczyni komórki ja-
jowej, powoduje nieznane dawniej rozró˝nienie macierzyƒstwa genetycznego i ma-
cierzyƒstwa biologicznego. W rezultacie tego zjawiska straci∏a swój walor ∏aciƒska
paremia mater semper certa est.1 Chodzi bowiem o odpowiedê na pytanie, czy mat-
kà dziecka jest kobieta rodzàca dziecko, czy dawczyni komórki rozrodczej. Matka
zast´pcza mo˝e byç zwiàzana z dzieckiem w´z∏em krwi. W praktyce tak rozumia-
ne macierzyƒstwo zast´pcze jest odpowiednikiem przewidzianej przez prawo in-
stytucji opieki, którà wszak˝e w pierwszej kolejnoÊci mo˝e, a nawet powinna spra-
wowaç osoba zwiàzana z dzieckiem w´z∏em pokrewieƒstwa. 

Rozdzielenie macierzyƒstwa biologicznego, wynikajàcego z faktu urodzenia
dziecka, od macierzyƒstwa genetycznego, wynikajàcego z pochodzenia komórki
jajowej wykorzystanej do zabiegu, wywo∏uje ten skutek, i˝ ˝adnej z zainteresowa-
nych kobiet nie mo˝na odmówiç prawa do rodzicielstwa.2 W niektórych paƒstwach
ustawodawstwo wskazuje, i˝ matkà dziecka jest kobieta, która je urodzi∏a, a nie
dawczyni komórki rozrodczej (m. in. Bu∏garia3, Wielka Brytania4, Australia – prowin-
cja Victoria5). W innych paƒstwach6, chocia˝ nie ma przepisów bezpoÊrednio roz-
strzygajàcych macierzyƒstwo jednej z dwóch kobiet, jednak powszechnie respek-
tuje si´ zasad´ wià˝àcà macierzyƒstwo prawne z faktem urodzenia, zgodnie z pa-
remià mater est quam gestatio demonstrat.7
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1 P. Singer, D. Wells, Dzieci z probówki. Etyka i praktyka sztucznej prokreacji, Warszawa 1988, s. 115; M. Ga-
∏àzka, Prawo karne wobec prokreacji pozaustrojowej, Lublin 2005, s. 191.

2 P. Singer, D. Wells, Dzieci z probówki…, s. 118.
3 Zgodnie z art. 31 bu∏garskiego kodeksu rodzinnego „Macierzyƒstwo jest ustalone przez urodzenie. Identycznie na-

le˝y rozstrzygnàç w wypadku macierzyƒstwa wobec dziecka pocz´tego z materia∏u genetycznego innej kobiety”.
4 Human Fertilisation and Embryology Act, 1990, c. 37, PGAGSM 1990, part IV, p. 1471-1509.
5 Status of Children (Amendment) Act, 1984. Ustawa ta przewiduje, i˝ w wypadku wykorzystania w ramach za-

p∏odnienia pozaustrojowego obcej komórki ˝eƒskiej domniemywa si´, ˝e kobieta, od której pochodzi komórka
jajowa nie jest matkà dziecka, a jednoczeÊnie – ˝e jest matkà dziecka kobieta, do której organizmu komórka ta
zosta∏a implantowana. JednoczeÊnie ustawodawca wskaza∏, ˝e domniemanie to ma charakter domniemania
niewzruszalnego. Zob. M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w natur´ ludzkiej prokreacji, Warszawa 1990, s. 126. 

6 Szczegó∏owe omówienie regulacji krajowych: M. Fras, D. Ab∏a˝ewicz, Re˝im prawny macierzyƒstwa zast´p-
czego na tle porównawczym, Problemy Wspó∏czesnego Prawa Mi´dzynarodowego, Europejskiego i Po-
równawczego, vol. VI, A. D. MMVIII, s. 31-67.

7 T. Smyczyƒski (w:) T. Smyczyƒski (red.), System Prawa Prywatnego, Tom 12, Prawo rodzinne i opiekuƒcze,
Warszawa 2003, s. 223; M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 127.



Ustawodawstwo polskie nie pos∏uguje si´ terminem „macierzyƒstwo zast´p-
cze”. Artyku∏ 109 § 2 k.r.o. stanowi jedynie o rodzinie zast´pczej, jednak˝e czyni to
w innym kontekÊcie, bez zwiàzku ze stosowaniem podobnej terminologii w przy-
padku zabiegu wspomaganej prokreacji.8 Od kilku ju˝ lat w Polsce toczà si´ prace
nad nowelizacjà ustawy Kodeks rodzinny i opiekuƒczy. W ocenie cz∏onków Komi-
sji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego powsta∏a potrzeba jednoznacznego wskazania
w przepisach k.r.o., kto jest matkà dziecka, a wi´c tak˝e – podstawy sporzàdzenia
aktu urodzenia i jego treÊci. Chodzi bowiem o to, aby z norm prawnych dotyczà-
cych ustalenia pochodzenia dziecka wynika∏o expressis verbis, ˝e macierzyƒstwo
opiera si´ na fakcie urodzenia dziecka. Projekt sporzàdzony przez Komisj´ we
wrzeÊniu 2006 r. przewiduje wprowadzenie do kodeksu przepisu art. 619, zgodnie
z którym matkà dziecka jest kobieta, które je urodzi∏a.9

Tzw. macierzyƒstwo zast´pcze nie stanowi odr´bnej w kategoriach medycz-
nych techniki sztucznego pocz´cia dziecka, jest wi´c zjawiskiem charakterystycz-
nym nie ze wzgl´du na samà technik´, lecz okolicznoÊci jej zastosowania.10 Odwo-
∏anie si´ do tej formy prokreacji mo˝e wiàzaç si´ z kombinacjà ró˝nych metod.
Wspólnà wszak˝e cechà jest to, ˝e kobieta zachodzi w cià˝´ i rodzi dziecko bez in-
tencji jego wychowania i przej´cia w przysz∏oÊci jakiejkolwiek odpowiedzialnoÊci
rodzicielskiej, zaÊ w umowie zawieranej przed pocz´ciem dziecka z innymi osoba-
mi (które w piÊmiennictwie okreÊla si´ jako „rodziców socjologicznych”11 dziecka)
zobowiàzuje si´ do natychmiastowego jego wydania z chwilà urodzenia i wyra˝e-
nia zgody na adopcj´ przez swoich kontrahentów lub jednego z nich.12 Wedle okre-
Êlenia Raportu Mary Warnock z 1984 r.13, macierzyƒstwo zast´pcze to „praktyka po-
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8 M. Dzia∏yƒska, Problematyka prawna macierzyƒstwa zast´pczego, (w:) T. Smyczyƒski (red.), Wspomaga-
na prokreacja ludzka. Zagadnienia legislacyjne, Poznaƒ 1996, s. 114.

9 Tekst projektu i jego uzasadnienie znajduje si´ na stronie internetowej Ministerstwa SprawiedliwoÊci:
www.ms.gov.pl; zob. równie˝: Z. Radwaƒski (red.), Zielona Ksi´ga – optymalna wizja Kodeksu cywilnego
w Rzeczypospolitej Polskiej, s. 150.

10 P. F. Silva-Ruiz, Macierzyƒstwo zast´pcze – przeglàd prawnoporównawczy, RPEiS 1991, Nr 10-12,
s. 123; M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 135; Inaczej: M. Wa∏achowska, Macierzyƒstwo zast´pcze
w systemie common law, PiP 2003, Nr 8, s. 97.

11 Nale˝y jednak˝e podkreÊliç, i˝ w obcej literaturze, jak równie˝ aktach prawnych tych paƒstw, które
w pewnym zakresie uregulowa∏y problematyk´ prawnà dotyczàcà macierzyƒstwa zast´pczego bàdê czy-
nià takie w∏aÊnie próby, spotyka si´ ró˝nà terminologi´; por. M. Dzia∏yƒska, Macierzyƒstwo zast´pcze,
SP 1993, z. 1, s. 88.

12 M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 135; co do poj´cia umów o macierzyƒstwo zast´pcze i samego
zjawiska w ró˝nych aspektach prawnych, etycznych i socjologicznych, zob. m.in. B. M. Dickens, Legal
Aspects of Surrogate Motherhood: Practices and Proposals, Cambridge 1987; A. Katz, Surrogate Mother-
hood and the Baby-Selling Law, Columbia Journal of Law and Social Problems 1986, vol. 20/1 s. 1 i nast.;
W. van den Daele, Mensch nach Mass?, München 1985, s. 48; por. równie˝ opracowanie Rady Europy,
Medically assisted procreation and the protection of the human embryo comparative study on the situation
in 39 states, Strasbourg 1998.

13 Rzàdowa komisja pod przewodnictwem Mary Warnock zosta∏a powo∏ana w Wielkiej Brytanii w celu zba-
dania socjologicznych, etycznych i prawnych skutków rozwoju w dziedzinie sztucznie wspomaganej pro-
kreacji; por. M. Wa∏achowska, Macierzyƒstwo zast´pcze…, s. 99.



legajàca na tym, ˝e kobieta pozostaje w cià˝y dla innej kobiety z zamiarem prze-
kazania jej dziecka po porodzie”.14

Wed∏ug Komisji do spraw Reformy Prawa w Ontario15, wyró˝niç mo˝na nast´pu-
jàce konfiguracje macierzyƒstwa zast´pczego:
1) kobieta zostaje sztucznie zap∏odniona in vivo nasieniem dawcy, a po porodzie

dziecko zostaje przekazane dawcy nasienia;
2) jajo kobiety zostaje zap∏odnione in vitro, embrion zostaje wszczepiony do maci-

cy kobiety zdolnej do donoszenia cià˝y, po porodzie zaÊ dziecko zostaje prze-
kazane dawczyni jaja;

3) kobieta zostaje zap∏odniona in vivo, embrion zostaje wyp∏ukany z jej macicy16

i wszczepiony do macicy innej kobiety zdolnej do donoszenia cià˝y, zaÊ po po-
rodzie dziecko zostaje przekazane dawczyni komórki jajowej;

4) komórka jajowa kobiety zostaje zap∏odniona in vitro lub in vivo z nast´pnym wy-
p∏ukaniem go z macicy i wszczepieniem do macicy innej kobiety, a po porodzie
dziecko zostaje przekazane osobie trzeciej, tj. dawcy nasienia i jego ˝onie.17

Analogicznie w piÊmiennictwie18 wskazuje si´, i˝ mo˝na rozró˝niç pe∏ne i cz´-
Êciowe zast´pcze macierzyƒstwo. Pe∏ne macierzyƒstwo zast´pcze19 ma miejsce
w wypadku, gdy para pragnàca mieç dziecko20 przy pomocy innej kobiety dostar-
cza matce zast´pczej zap∏odniony embrion. Cz´Êciowe macierzyƒstwo zast´pcze
wyst´puje zaÊ wówczas, gdy matka zast´pcza zostaje zap∏odniona nasieniem
m´˝czyzny, który chce byç ojcem dziecka bez stosunku p∏ciowego z matkà zast´p-
czà i bez nawiàzywania z nià stosunków o charakterze rodzinnym.21

PodkreÊliç nale˝y, ˝e stosowana w literaturze terminologia bywa zró˝nicowana.
W piÊmiennictwie amerykaƒskim wÊród form zast´pczego macierzyƒstwa najcz´-
Êciej wyró˝nia si´ tzw. „tradycyjne” macierzyƒstwo zast´pcze i tzw. „gestacyjne”
macierzyƒstwo zast´pcze.22 Tradycyjne macierzyƒstwo zast´pcze wyst´puje, gdy
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14 U.K. Department of Health and Social Security, Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilisation
and Embryology, Her Majesty’s Stationery Office, London 1984, Nr 8.1, s. 42.

15 Ministry of the Attorney General, Ontario Law Reform Commission, Canada, Report of Human Artificial Re-
production and Related Matters, t. II, 1985, s. 218. 

16 Tzw. flushing.
17 P. F. Silva-Ruiz, Macierzyƒstwo zast´pcze…, s. 124.
18 D. Pretorius, Surrogate Motherhood. A worldwide View of the Issues, Springfield, Illinois 1994, s. 15-16; R.

F. Chadwick, Having Children: Introduction, (w:) R. F. Chadwick (red.), Ethics, Reproduction and Genetic
Control, London – New York 1992, s. 38-39; P. Singer, D. Wells, Dzieci z probówki…, s. 122-123, 140-141. 

19 Zwane równie˝ „czystym”; por. T. Rucki, Medyczne uwarunkowania wspomaganego rozrodu, (w:) T. Smy-
czyƒski (red.), Wspomagana prokreacja ludzka. Zagadnienia legislacyjne, Poznaƒ 1996, s. 60.

20 W piÊmiennictwie jako stron´ umowy o macierzyƒstwo zast´pcze okreÊla si´ ich mianem „intended pa-
rents”. Por. m.in. T. R. Schlesinger, Assisted Human Reproduction: Unsolved Issues in Parentage, Child Cu-
stody and Support, Journal of the Missouri Bar 2005, vol. 61, Nr 1, s. 2.

21 M. Safjan, Prawne problemy zast´pczego macierzyƒstwa (w:) W. Lang (red.), Prawne problemy ludzkiej pro-
kreacji, Toruƒ 2000, s. 293.

22 Zob. m. in.: T. R. Schlesinger, Assisted Human Reproduction…, s. 2; J. L. Dolgin, Defining The Family:
Law, Technology, And Reproduction In An Uneasy Age, New York 1997, s. 64, 66-67.



zast´pcza matka zostaje zap∏odniona nasieniem dawcy, któremu po porodzie prze-
kazuje dziecko. W przypadku tradycyjnego macierzyƒstwa zast´pczego zast´pcza
matka jest genetycznie zwiàzana z dzieckiem. W piÊmiennictwie wyró˝nia si´ rów-
nie˝ tzw. „gestacyjne” macierzyƒstwo zast´pcze polegajàce na tym, ˝e kobieta go-
dzi si´ na wszczepienie do jej macicy embrionu utworzonego z komórki jajowej
i nasienia „rodziców socjologicznych”. W tej konfiguracji „rodzice socjologiczni” sà
jednoczeÊnie rodzicami genetycznymi dziecka. Wskazaç mo˝na jeszcze na tzw.
gestacyjne macierzyƒstwo zast´pcze z donacjà jaja, w którym kobieta godzi si´
na wszczepienie do jej macicy embrionu utworzonego z komórki jajowej osoby
trzeciej (najcz´Êciej anonimowej) i nasienia „ojca socjologicznego”.

Wskazuje si´, ˝e „do istoty macierzyƒstwa zast´pczego nale˝y równie˝ porozu-
mienie mi´dzy kobietà majàcà urodziç dziecko a osobà lub osobami, którym dziec-
ko ma zostaç wydane i które b´dà je wychowywaç jak swoje w∏asne. SpoÊród licz-
nych postanowieƒ, mogàcych sk∏adaç si´ na takie porozumienie, najistotniejszym
elementem jest przyrzeczenie matki zast´pczej, i˝ podda si´ zabiegom medycz-
nym niezb´dnym do powstania cià˝y i przeka˝e w sposób nieodwo∏alny piecz´
nad dzieckiem po porodzie oraz wzajemne przyrzeczenie drugiej strony (stron), i˝
przyjmie dziecko. Porozumienie takie mo˝e tak˝e zawieraç postanowienia co
do wynagrodzenia nale˝nego matce zast´pczej od przysz∏ych „rodziców” za wyko-
nanie przyrzeczonych Êwiadczeƒ. Niektóre kobiety godzà si´ jednak, z pobudek al-
truistycznych23, na nieodp∏atne urodzenie dziecka”.24

Kwestiami wywo∏ujàcymi najwi´cej sporów sà niewàtpliwie: 1) dopuszczalnoÊç
umów majàcych za przedmiot macierzyƒstwo zast´pcze, 2) treÊç umowy b´dàcej
podstawà stosunku prawnego mi´dzy zainteresowanymi, a zw∏aszcza problem od-
p∏atnoÊci.25

Umowa o macierzyƒstwo zast´pcze ma charakter umowy nienazwanej.26

Za zbyt daleko idàce uznaç nale˝y zapatrywanie wyra˝one w piÊmiennictwie, we-
dle którego „zachodzà tu pewne podobieƒstwa do czynnoÊci prawnej, której
przedmiotem jest ustanowienie u˝ytkowania (...) ale jednak (...) nie wydaje si´ mo˝-
liwe jako zakwalifikowanie jej, jako dotyczàcej ustanowienia ograniczonego prawa
rzeczowego”.27 „Âwiadczenia” matki zast´pczej nie sposób traktowaç analogicznie
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23 Zob. T. Smyczyƒski (w:) T. Smyczyƒski (red.), System…, s. 222; B. M. Baker, A Case for Permitting Altru-
istic Surrogacy, Hypatia 1996, Nr 2, s. 34 i nast.; M. Kirkman, A. Kirkman, Sister-to-sister gestational ‘surro-
gacy’ 13 years on: a narrative of parenthood, Journal of Reproductive and Infant Psychology 2002, Nr 3,
s. 135-147.

24 Ministry of the Attorney General, Ontario Law Reform Commission, Canada, Report of Human Artificial Re-
production and Related Matters, t. II, 1985, s. 218-219.

25 M. Wa∏achowska, Macierzyƒstwo zast´pcze…, s. 97.
26 Szerzej o umowach nienazwanych: Z. Radwaƒski, Teoria umów, Warszawa 1977, s. 242-248.
27 J. A. Piszczek, Organ cia∏a ludzkiego jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych oraz cechy charakterystycz-

ne czynnoÊci prawnych dotyczàcych tych organów, Acta Universitatis Nicolai Copernici 1983, Prawo XXII, Na-
uki Humanistyczno-Spo∏eczne, z. 141, s. 101. Zgodziç si´ nale˝y z autorem w zakresie, w jakim zaznacza, i˝
czynnoÊciom prawnym, których przedmiotem sà organy cia∏a ludzkiego nale˝y odmówiç sankcji prawnej.



do jakiejkolwiek prawnie regulowanej umowy cywilnoprawnej. PodkreÊliç nale˝y, i˝
stosowany niekiedy w piÊmiennictwie termin „∏ono do wynaj´cia”28 mo˝na trakto-
waç wy∏àcznie w kategoriach metaforycznych.29

Umowa o macierzyƒstwo zast´pcze cz´sto przybiera kszta∏t bardzo z∏o˝ony,
rozbudowany,30 szczegó∏owo okreÊlajàc obowiàzki i uprawnienia stron.31 Stronami
umowy sà z jednej strony rodzice socjologiczni, z drugiej zaÊ – matka zast´pcza.
W ustawodawstwach wielu paƒstw przewiduje si´, ˝e rodzicami socjologicznymi
muszà byç ma∏˝onkowie. Wydaje si´, i˝ ˝àdanie, aby macierzyƒstwo zast´pcze by-
∏o dost´pne jedynie wÊród ma∏˝eƒstw, wynika z przeÊwiadczenia, ˝e dziecko po-
winno mieç zapewnione odpowiednie warunki domowe.32 W Stanach Zjednoczo-
nych nie budzà jednak˝e wàtpliwoÊci umowy o macierzyƒstwo zast´pcze zawiera-
ne przez pary ˝yjàce w konkubinacie, a tak˝e przez pary homoseksualne.

Zasadniczà treÊcià33 umowy o zast´pcze macierzyƒstwo jest pocz´cie, urodze-
nie i wydanie dziecka przez zast´pczà matk´ rodzicom socjologicznym po akcie
porodu.34 Postanowienia umowy zak∏adajà zazwyczaj wykorzystanie techniki
sztucznej inseminacji,35 bowiem na obecnym etapie rozwoju wspó∏czesnej medy-
cyny macierzyƒstwo zast´pcze z zap∏odnieniem in vivo nale˝à ju˝ raczej do rzad-
koÊci. W zale˝noÊci od tego, który z wariantów zast´pczego macierzyƒstwa b´dzie
przedmiotem zawartej umowy, matka zast´pcza wyra˝a zgod´ na inseminacj´ na-
sieniem ojca socjologicznego,36 na implantacj´ embrionu utworzonego przez po∏à-
czenie komórek rozrodczych rodziców socjologicznych,37 lub te˝ na innà form´
sztucznego pocz´cia. Wydanie dziecka rodzicom socjologicznym w przewa˝ajàcej
iloÊci przypadków b´dzie si´ równie˝ wiàza∏o z koniecznoÊcià zrzeczenia si´ mat-
ki zast´pczej swoich praw rodzicielskich wzgl´dem dziecka, a ewentualnie tak˝e
z wyra˝eniem zgody na przysposobienie dziecka przez rodziców socjologicznych.
Umowa b´dzie wówczas zawiera∏a równie˝ zobowiàzanie rodziców socjologicz-
nych do wystàpienia z wnioskiem o przysposobienie tego dziecka. 

Umowa o macierzyƒstwo zast´pcze jest umowà konsensualnà i kauzalnà.
W zwiàzku z faktem, i˝ obowiàzek Êwiadczenia w niniejszej umowie cià˝y na obu
jej stronach, nale˝y uznaç, i˝ ma ona charakter umowy dwustronnie zobowiàzujà-
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28 „Womb-leasing”, „pre’t d’uterus”.
29 M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 433.
30 M. Wa∏achowska, Macierzyƒstwo zast´pcze…, s. 98; szerzej: I. Kennedy, A. Grubb, Principles of Medical

Law, Oxford 2000, s. 651 i nast.
31 M. Nesterowicz, Problemy prawne nowych technik sztucznego pocz´cia dziecka, PiP 1985, Nr 2, s. 48-49.
32 P. Singer, D. Wells, Dzieci z probówki…, s. 81.
33 Wobec faktu, ˝e umowa o macierzyƒstwo zast´pcze jest umowà nienazwanà, trudno w tym zakresie mó-

wiç o jej sk∏adnikach przedmiotowo istotnych (tzw. essentialia negotii); por. w tym zakresie Z. Radwaƒski,
Teoria umów…, s. 249.

34 M. Dzia∏yƒska, Problematyka…, s. 114.
35 Ibidem, s. 141.
36 Tzw. cz´Êciowe macierzyƒstwo zast´pcze.
37 Tzw. pe∏ne macierzyƒstwo zast´pcze.



cej. WàtpliwoÊci mogà dotyczyç charakteru wzajemnego umów o zast´pcze ma-
cierzyƒstwo. W myÊl art. 487 § 2 k.c. swoista cecha umów wzajemnych polega
na tym, ˝e „obie strony zobowiàzujà si´ w taki sposób, ˝e Êwiadczenie jednej
z nich ma byç odpowiednikiem Êwiadczenia drugiej. W piÊmiennictwie38 wskazuje
si´, ˝e umowami wzajemnymi mogà byç zarówno umowy nazwane jak i nienazwa-
ne.39 Moim zdaniem nale˝y uznaç, i˝ umowa ta ma charakter wzajemny. Trzeba na-
tomiast liczyç si´ z faktem, i˝ strony mogà u∏o˝yç ów stosunek prawny w sposób,
który wykluczy mo˝liwoÊç takiej kwalifikacji umowy. Kwestia b´dzie zatem zale˝-
na od okolicznoÊci konkretnego przypadku. Przyznanie umowie o macierzyƒstwo
zast´pcze charakteru umowy wzajemnej b´dzie pociàga∏o za sobà konsekwencje
dotyczàce jej dopuszczalnoÊci. W wi´kszoÊci przypadków umowa o macierzyƒ-
stwo zast´pcze b´dzie mia∏a charakter odp∏atny. 

Nie mo˝na wykluczyç sytuacji, w której porozumienie mi´dzy stronami przybie-
rze postaç umowy warunkowej (pod warunkiem zawieszajàcym), regulujàcej jedy-
nie pewne relacje majàtkowe z tytu∏u przysz∏ego i niepewnego zdarzenia, jakim jest
w chwili zawarcia umowy fakt urodzenia dziecka i jego przysposobienia przez rodzi-
ców socjologicznych.40 Pozostawiajàc w tym miejscu na marginesie kwestie zwiàza-
ne z mo˝liwoÊcià wykonania poszczególnych postanowieƒ umowy, z czysto teore-
tycznego punktu widzenia strony nie sà ograniczone co do mo˝liwoÊci wprowadze-
nia do umowy odpowiednich klauzul. Najcz´Êciej w praktyce spotyka si´ klauzule
odnoszàce si´ do prowadzenia przez matk´ zast´pczà odpowiedniego trybu ˝ycia
(m. in. zakaz spo˝ywania alkoholu, zakaz palenia, brania narkotyków oraz za˝ywa-
nia jakichkolwiek leków bez uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzàcym, obo-
wiàzek przestrzegania odpowiedniej diety, zakaz uprawiania niebezpiecznych spor-
tów lub innych tego typu czynnoÊci, zakaz wystawiania si´ na dzia∏anie promienio-
wania, zwiàzków chemicznych lub chorób zakaênych, a tak˝e wstrzemi´êliwoÊç
seksualna od pierwszego dnia cyklu menstruacyjnego przed wszcz´ciem procedu-
ry sztucznego unasiennienia). Powszechne sà równie˝ klauzule umowne dotyczàce
obowiàzku zast´pczej matki poddawania si´ odpowiednim zabiegom diagnostycz-
nym. Obowiàzek ten mo˝na rozpatrywaç w odniesieniu do dwu stadiów. Po pierw-
sze, przed zap∏odnieniem matka zast´pcza musi poddaç si´ szczegó∏owym bada-
niom ginekologicznym w celu wykluczenia ewentualnych chorób, które mog∏yby si´
nasiliç w trakcie cià˝y, czy wskutek porodu. Badanie ginekologiczne musi wykluczyç
wszelkie zaburzenia, które mogà stanowiç przyczyn´ poronienia, przedwczesnego
porodu, czy te˝ innych komplikacji zwiàzanych z cià˝à, przede wszystkim zaÊ ta-
kich, które mog∏yby wp∏ynàç negatywnie na rozwój p∏odu. Przed przystàpieniem
do zabiegu sztucznej inseminacji zast´pcza matka zobowiàzana jest poinformowaç
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38 Z. Radwaƒski, Zobowiàzania – cz´Êç ogólna, Warszawa 1995, s. 125.
39 Por. orzeczenie Sàdu Najwy˝szego z dnia 22 paêdziernika1987 r., III CZP 55/87, OSNCP 1989, Nr 6,

poz. 90.
40 M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 434.



rodziców socjologicznych o wszelkich chorobach istniejàcych w jej rodzinie, a ma-
jàcych uwarunkowania genetyczne.41 Po drugie zaÊ, matka zast´pcza zobowiàza-
na jest do poddawania si´ regularnie diagnostyce prenatalnej42 w trakcie cià˝y oraz
do stosowania si´ do zaleceƒ lekarzy. 

Oczywistym – z punktu widzenia celu zawartej umowy – postanowieniem umow-
nym jest równie˝ zakaz poddania si´ przez zast´pczà matk´ zabiegowi przerwania
cià˝y. Jedynym dopuszczalnym w praktyce wyjàtkiem od powy˝szego zakazu jest
wskazanie niezale˝nego ginekologa do poddania si´ matki zast´pczej zabiegowi tzw.
„aborcji terapeutycznej”. WàtpliwoÊci dotyczà jednak˝e okolicznoÊci, czy przerwania
cià˝y mogà domagaç si´ rodzice socjologiczni w przypadku, gdy np. badania diagno-
styczne przeprowadzone w trakcie cià˝y wyka˝à, ˝e p∏ód rozwija si´ nieprawid∏owo.43

Jest to kwestia sporna nie tylko ze wzgl´dów prawnych, ale przede wszystkim etycz-
no-moralnych, które mimo wszystko – poza problematykà dopuszczalnoÊci umowy
o macierzyƒstwo zast´pcze – nie stanowià przedmiotu zainteresowania niniejszego
opracowania. W Êwietle prawa niewykonanie takiego postanowienia umownego nara-
˝a∏oby jednà ze stron umowy na odpowiedzialnoÊç z tytu∏u tzw. wrongful birth.44

Wobec faktu, i˝ w wielu paƒstwach lub stanach macierzyƒstwo zast´pcze jest
niedopuszczalne, albo w inny sposób ograniczone, istotnà klauzulà umownà b´-
dzie wybór prawa w∏aÊciwego dla umowy. W wi´kszoÊci przypadków wybór ten
jest realizowany wraz z okreÊleniem miejsca, w którym matka zast´pcza ma uro-
dziç dziecko.45 Znacznie rzadziej stosowana jest klauzula dotyczàca wyboru p∏ci
dziecka. Klauzula ta mo˝e znaleêç zastosowanie wy∏àcznie w przypadku, gdy ro-
dzice socjologiczni chcà ustrzec dziecko przed dystrofià mi´Êni (Typ Duchenne)
lub przed innà zale˝nà od p∏ci ci´˝kà chorobà dziedzicznà.46 Przedkoncepcyjna de-
terminacja p∏ci jest ju˝ dozwolona w Wielkiej Brytanii, jednak˝e jest ona uwarunko-
wana wskazaniami medycznymi. Komitet ds. Embriologii i Zap∏odnienia rozwa˝a
kwesti´, czy mo˝liwoÊç wyboru p∏ci powinna byç w∏àczona do licencjonowanych
us∏ug w zakresie leczenia niep∏odnoÊci.47
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41 M. Wa∏achowska, Macierzyƒstwo zast´pcze…, s. 99.
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cych na ustalenie wad rozwojowych lub deformacji embrionu lub p∏odu, takich jak np. trisomie mongolizm,
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(bezpoÊrednie badanie p∏odu). Zob. M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 525.

43 M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 146.
44 Szerzej por. T. Justyƒski, Pocz´cie i urodzenie si´ dziecka jako êród∏o odpowiedzialnoÊci cywilnej, Kra-

ków 2003, s. 163-224; M. Nesterowicz, Prawo cywilne USA, Toruƒ 1999, s. 171-182; ten˝e: Prawo medyczne,
Toruƒ 2005, s. 195-210.

45 Zob. orzeczenie Sàdu Najwy˝szego Massachusetts w sprawie Hodas v. Morin, 442 Mass. 544, 814 NE-
2d 320 (2004).

46 Np. hemofilià. Zob. T. Smyczyƒski, Poj´cie i status prawny…, s. 14.
47 T. Rucki, Medyczne uwarunkowania…, s. 59.



Elementem umowy o zast´pcze macierzyƒstwo, który budzi najwi´cej sporów,
jest odp∏atnoÊç. Znane sà przypadki, kiedy matka zast´pcza godzi si´ na zawarcie
umowy z pobudek altruistycznych zw∏aszcza, gdy stronami umowy sà bliscy krew-
ni.48 Powy˝sze przypadki stajà si´ jednak˝e w praktyce coraz rzadsze, a zast´pcza
matka za swoje „Êwiadczenie” otrzymuje doÊç znaczne wynagrodzenie. Jak po-
wszechnie wskazuje si´ w literaturze, „Êwiadczenie” to nie mo˝e byç wprawdzie
przedmiotem oszacowania pieni´˝nego, skoro chodzi tu o realizacj´ funkcji rodzi-
cielskiej, nic jednak nie stoi na przeszkodzie wprowadzeniu do umowy klauzuli
przewidujàcej zwrot wydatków zwiàzanych z cià˝à i porodem.49 Prawnym wzorcem
dla takiej klauzuli mog∏yby byç roszczenia, które przys∏ugujà matce w pewnych sy-
tuacjach prawnych wobec ojca dziecka pocz´tego w sposób naturalny (por. np.
art. 1645 BGB). W k.r.o. roszczenie takie przewidujà art. 141 i 142. Tak˝e na grun-
cie prawa polskiego nie budzi wàtpliwoÊci mo˝liwoÊç uregulowania w sposób
umowny obowiàzku pokrycia przez ojca dziecka (lub w wypadku macierzyƒstwa
zast´pczego – przez rodziców socjologicznych) kosztów zwiàzanych z utrzyma-
niem matki w okresie cià˝y i porodu, jak równie˝ innych koniecznych wydatków
i strat majàtkowych. Wydatki zwiàzane z cià˝à i porodem sà w literaturze definio-
wane jako wydatki, które w sposób bezpoÊredni wià˝à si´ z cià˝à i porodem jako
normalne nast´pstwa tych zdarzeƒ.50 Wskazuje si´ zaÊ, i˝ „inne konieczne wydatki
i straty majàtkowe” wià˝à si´ z tymi zdarzeniami jedynie poÊrednio, majà wi´c cha-
rakter nietypowy.51

Klauzule zwiàzane z odp∏atnoÊcià umowy o macierzyƒstwo zast´pcze mo˝-
na – na potrzeby niniejszego opracowania – podzieliç na trzy grupy. Po pierwsze,
b´dzie to obowiàzek pokrycia przez rodziców socjologicznych wszelkich wydat-
ków „medycznych” matki zast´pczej zwiàzanych z procedurà sztucznego unasien-
nienia oraz cià˝à. Po drugie, b´dzie to obowiàzek pokrycia innych poniesionych
przez matk´ zast´pczà kosztów zaistnia∏ych w zwiàzku z cià˝à i porodem. Po trze-
cie b´dzie to „typowe” wynagrodzenie dla matki zast´pczej. Wskazaç nale˝y, i˝ do-
konany wy˝ej podzia∏ klauzul umownych dotyczàcych odp∏atnoÊci za wykonanie
umowy o macierzyƒstwo zast´pcze nie Êwiadczy o tym, i˝ w ka˝dej umowie takie
klauzule muszà znaleêç zastosowanie. W praktyce najcz´Êciej spotyka si´ klauzu-
le zaliczane do pierwszej grupy. Z uwagi na fakt, i˝ w wielu paƒstwach umowy
o macierzyƒstwo zast´pcze przewidujàce wynagrodzenie dla zast´pczej matki sà
prawnie niedopuszczalne, bardzo cz´sto – w celu obejÊcia ustawowego zakazu
– wynagrodzenie dla zast´pczej matki ukrywane jest pod postacià postanowienia
umownego dotyczàcego zrycza∏towanego zwrotu wydatków „pozamedycznych”
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(klauzule z grupy drugiej). Na gruncie umów zawieranych w Stanach Zjednoczo-
nych realizacja klauzuli umownej przewidujàcej obowiàzek pokrycia przez rodzi-
ców socjologicznych wszelkich wydatków „medycznych” matki zast´pczej zwiàza-
nych z procedurà sztucznego unasiennienia oraz cià˝à polega na zawarciu przez
rodziców socjologicznych na rzecz zast´pczej matki umowy ubezpieczenia zdro-
wotnego oraz umowy ubezpieczenia na ˝ycie. W tym przypadku matka zast´pcza
zobowiàzana jest do udokumentowania wszystkich poniesionych przez nià wydat-
ków. Wszelkie inne koszty zwiàzane z leczeniem matki zast´pczej, które nie sà ob-
j´te przez umow´ ubezpieczenia rodzice socjologiczni dziecka pokrywajà bezpo-
Êrednio. Klauzule nale˝àce do grupy drugiej dotyczà zwrotu matce zast´pczej
przez rodziców socjologicznych innych kosztów zwiàzanych z cià˝à. Mogà to byç
przede wszystkim koszty zwiàzane ze stosowaniem odpowiedniej diety, koszty po-
dró˝y, koszty zakupu odpowiedniej odzie˝y, koszty konsultacji prawnych i psycho-
logicznych, ewentualne koszty sàdowe, koszty opieki osób trzecich, koszty roz-
mów telefonicznych etc. Zwrot kosztów i wydatków nale˝àcych do grupy drugiej
bardzo cz´sto przybli˝a si´ do kategorii zadoÊçuczynienia za krzywd´. W wielu
przypadkach obejmuje on bowiem wyp∏at´ matce zast´pczej stosownych kwot ty-
tu∏em niemo˝liwych do oszacowania okolicznoÊci, takich jak ból, cierpienie i wszel-
kie niedogodnoÊci osobiste52 zwiàzane z cià˝à, dyskomfort czy poÊwi´cony czas.
Nale˝y mieç jednak na wzgl´dzie, i˝ porównanie do znanej prawu polskiemu insty-
tucji zadoÊçuczynienia za krzywd´ jest jedynie uproszczeniem, albowiem opisane
wy˝ej postanowienia znajdujà oparcie li tylko w podstawie kontraktowej, a nie – jak
w przypadku zadoÊçuczynienia – w kwestii odpowiedzialnoÊci za czyn niedozwo-
lony. Z drugiej jednak strony do drugiej grupy nale˝à równie˝ klauzule przewidujà-
ce zap∏at´ matce zast´pczej odpowiedniej kwoty tytu∏em utraconych zarobków, co
nadaje im charakter odszkodowawczy.53

Najwi´ksze spory dotyczà jednak˝e Êwiadczeƒ rodziców socjologicznych
wzgl´dem zast´pczej matki przekraczajàcych zakres zwrotu wydatków zwiàzanych
z cià˝à i porodem, które w pewnym uproszczeniu nazwaç mo˝na „wynagrodze-
niem”. Umowa bardzo cz´sto stanowi bowiem, ˝e bez wzgl´du na obowiàzek
zwrotu poniesionych przez zast´pczà matk´ kosztów, rodzice socjologiczni zobo-
wiàzani sà zap∏aciç matce zast´pczej danà kwot´ tytu∏em wykonania zawartej
umowy. Pojawiajàce si´ w literaturze wàtpliwoÊci co do dopuszczalnoÊci wprowa-
dzenia do umowy klauzuli dotyczàcej wynagrodzenia majà nie tylko wydêwi´k
etyczno-moralny, ale i prawny. PodkreÊla si´ bowiem, ˝e mamy w tym wypadku
do czynienia z czynnoÊciami majàcymi na celu handel dzieçmi, bàdê te˝ ze z∏ama-
niem zakazu odp∏atnej adopcji. Kwestia komercjalizacji umów o zast´pcze macie-

102

Mariusz Fras, Dominik Ab∏a˝ewicz

Rodzina i Prawo Nr 9-10 2008

52 Personal inconveniences.
53 Stanowisko to jest jednak˝e sporne w brytyjskim piÊmiennictwie. Zob. M. Galbraith, H. V. McLachlan,

J. K. Swales, Commercial Agencies and Surrogate Motherhood: A Transaction Cost Approach, Health Care
Analysis 2005, Nr 1, s. 13.



rzyƒstwo znalaz∏a swoje odbicie w orzecznictwie sàdowym, które niez∏omnie stoi
na stanowisku, i˝ odp∏atnoÊç za wykonanie tej specyficznej umowy musi pociàgaç
za sobà jej niewa˝noÊç, gdy˝ prowadzi do uprzedmiotowienia kobiety.54

Istotnà kwestià w ramach umowy o macierzyƒstwo zast´pcze wydajà si´ byç
równie˝ postanowienia dotyczàce odpowiedzialnoÊci stron w przypadku niewyko-
nania umowy. Bardzo cz´sto znajdujà one wyraz w postaci ustanowienia ca∏ego
systemu kar umownych, które stajà si´ wymagalne w przypadku naruszenia przez
któràkolwiek ze stron postanowieƒ zawartej umowy. 

Choç postanowienia takie bardzo cz´sto pozostajà poza treÊcià samej umowy
o zast´pcze macierzyƒstwo, nale˝y zwróciç uwag´, ˝e w bardzo wielu przypad-
kach do zawarcia tych umów dochodzi za poÊrednictwem stowarzyszeƒ i organi-
zacji trudniàcych si´ profesjonalnie Êwiadczeniem us∏ug tego rodzaju na zasadach
komercyjnych, co wià˝e si´ równie˝ z obowiàzkiem wyp∏acenia przez rodziców so-
cjologicznych okreÊlonego wynagrodzenia za pomoc w odnalezieniu zast´pczej
matki dla ich przysz∏ego dziecka. Prawna, jak i etyczna ocena umów o macierzyƒ-
stwo zast´pcze zawieranych przy poÊrednictwie osób trzecich b´dzie przedmio-
tem dalszych rozwa˝aƒ dotyczàcych dopuszczalnoÊci umowy o macierzyƒstwo za-
st´pcze in genere. 

W piÊmiennictwie wskazuje si´, ˝e umowy z elementem osobowym, regulujàce
kwestie prawnorodzinne nie sà obce tradycji prawa.55 W prawie niemieckim istnie-
je nadal np. umowa zar´czynowa,56 a do 1977 r. respektowane by∏y umowy w spra-
wie przysposobienia dziecka. Nale˝y jednak˝e wskazaç, i˝ umowy o zast´pcze
macierzyƒstwo si´gajà o wiele dalej, bowiem wià˝à si´ z umownym decydowaniem
o pocz´ciu i urodzeniu dziecka oraz o jego stanie cywilnym. 

Jak ju˝ wspomniano, macierzyƒstwo zast´pcze pojawia si´ na tle stosowania
ró˝nych metod sztucznej prokreacji. Wspólnà cechà zjawiska okreÊlanego tym mia-
nem jest jednak˝e jego cel, tj. urodzenie dziecka dla innej osoby.57 Niezale˝nie jed-
nak od tego, jaka metoda sztucznej prokreacji zosta∏a zastosowana oraz od kogo
pochodzà gamety, z których pocz´te zosta∏o dziecko, najwa˝niejsza kwestia jest
w ka˝dym przypadku taka sama, dotyczy bowiem oceny wa˝noÊci i skutecznoÊci
zawieranych w tym przedmiocie umów. Przedmiotem naszych badaƒ w niniejszym
rozdziale b´dzie próba odpowiedzi na pytanie, jak oceniç na tle legis latae wa˝noÊç
i konsekwencje prawne umów o macierzyƒstwo zast´pcze.

Rozwa˝ania dotyczàce dopuszczalnoÊci umów o zast´pcze macierzyƒstwo na-
le˝a∏oby poprzedziç krótkà analizà kwestii legalnoÊci metody sztucznej insemina-
cji. Pytanie o legalnoÊç metod sztucznej prokreacji jest obecnie rzadziej stawiane
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w piÊmiennictwie prawniczym, a uwag´ prawników zdajà si´ bardziej zaprzàtaç
kwestie dotyczàce ich konsekwencji jurydycznych. W okresie ostatnich dekad po-
glàdy i oceny prawne i etyczne odnoszàce si´ do zjawiska sztucznej prokreacji
podlega∏y zasadniczym zmianom – od zdecydowanego zakazu w kierunku rosnà-
cej tolerancji i przyzwolenia.58 Wskazuje si´, i˝ w przypadku sporów dotyczàcych
dopuszczalnoÊci medycznie wspomaganej prokreacji w stopniu wy˝szym ni˝ ma
to miejsce w odniesieniu do aborcji wyst´puje tu Êcis∏y zwiàzek mi´dzy prawem
i moralnoÊcià.59 W przypadku zap∏odnienia pozaustrojowego wskazuje si´, ˝e nie
powinno byç ono traktowane jako powszechnie dozwolona – bez ˝adnych ograni-
czeƒ i warunków – alternatywa naturalnej prokreacji. Zastosowanie tej metody uza-
sadniaç zatem powinny przede wszystkim wyraêne cele terapeutyczne. 

Przeprowadzenie zabiegu prokreacji wspomaganej za poÊrednictwem proce-
dury zap∏odnienia in vitro nie jest w Polsce uregulowane. Brak takiej regulacji
prawnej nie mo˝e jednak˝e oznaczaç zupe∏nej dowolnoÊci dzia∏ania lekarza, czy
zak∏adu leczniczego.60 LegalnoÊç przeprowadzenia takiego zabiegu uzale˝nio-
na jest jednak˝e od spe∏nienia szeregu warunków, m.in.: 
– zabieg zap∏odnienia pozaustrojowego jest stosowany jako technika leczenia

bezp∏odnoÊci; 
– mo˝e byç dokonany jedynie przez lekarzy specjalistów w oficjalnie zarejestro-

wanych oÊrodkach gwarantujàcych odpowiedni poziom tego zabiegu.61

Nie ulega wàtpliwoÊci dopuszczalnoÊç zap∏odnienia in vitro z wykorzystaniem
plemnika oraz komórki jajowej wyra˝ajàcych na to zgod´ ma∏˝onków lub osób po-
zostajàcych w sta∏ym nieformalnym zwiàzku, a nast´pnie umieszczenie powsta∏e-
go w jego rezultacie embrionu w organizmie dawczyni komórki jajowej. Dopusz-
czalne jest równie˝ zap∏odnienie in vitro nast´pujàce za zgodà ma∏˝onków lub part-
nerów w sytuacji, gdy plemnik pochodzi od m´˝a lub partnera, komórka jajowa zaÊ
od innej anonimowej dawczyni, nast´pnie zaÊ wszczepienie powsta∏ego w wyniku
takiego po∏àczenia embrionu do organizmu ma∏˝onki lub partnerki, która pragnie
mieç dziecko, sama zaÊ ze wzgl´dów zdrowotnych nie jest w stanie komórki jajo-
wej wytworzyç. Podobnie dopuszczalne jest takie zap∏odnienie w sytuacji, gdy
plemnik pochodzi od anonimowego dawcy, gdy˝ mà˝ lub partner ze wzgl´dów
zdrowotnych nie sà w stanie go wytworzyç. Wskazuje si´ równie˝ na dopuszczal-
noÊç zap∏odnienia in vitro jaja kobiety plemnikiem anonimowego dawcy, je˝eli ko-

104

Mariusz Fras, Dominik Ab∏a˝ewicz

Rodzina i Prawo Nr 9-10 2008

58 Szerzej zob. M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 13-39. 
59 W. Lang, Wst´pna charakterystyka prawnych aspektów medycznie wspomaganej prokreacji (w:) W. Lang

(red.), Prawne problemy…, s. 272.
60 M. Nesterowicz, Prawo medyczne…, s. 229.
61 Zak∏ad opieki zdrowotnej, który zamierza podjàç si´ zap∏odnienia in vitro musi spe∏niç wszelkie wymaga-

nia okreÊlone w ustawie z 30 sierpnia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z póên.
zm.) i wydanych na podstawie ustawy rozporzàdzeniach Ministra Zdrowia co do pomieszczeƒ i urzàdzeƒ
zak∏adu (rozporzàdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z 21 wrzeÊnia 1992 r.) i osób na stanowi-
skach kierowniczych (rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z 17 maja 2000 r.).



bieta taka ze wzgl´dów zdrowotnych nie jest w stanie zajÊç w cià˝´ w sposób na-
turalny lub za pomocà sztucznego zap∏odnienia, pragnie mieç dziecko, a nie po-
zostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim czy te˝ w sta∏ym zwiàzku nieformalnym. W zasadzie
nie mieÊci si´ w standardzie lege artis wszczepienie do organizmu kobiety pragnà-
cej mieç dziecko embrionu „nadliczbowego”62, powsta∏ego z po∏àczenia in vitro
plemnika i jaja innych partnerów, chyba ˝e wyra˝à oni na to zgod´ i pozostanà
anonimowi wobec osoby, której embrion taki wszczepiono po jej poprzednim
wszechstronnym poinformowaniu. Zabieg zap∏odnienia in vitro przeprowadzony
z zachowaniem tych wymagaƒ b´dzie mia∏ status leczniczej czynnoÊci terapeu-
tycznej z wszelkimi prawnokarnymi konsekwencjami tego faktu.63

W niektórych krajach Ameryki Pó∏nocnej i Europy instytucja zast´pczego macie-
rzyƒstwa jest obecnie bardzo rozpowszechniona.64 Choç brak jest jakichkolwiek da-
nych statystycznych dotyczàcych stosowania instytucji zast´pczego macierzyƒstwa
na obszarze naszego kraju, pozwalajàcych nawet na przybli˝onà ocen´ w tej mate-
rii, stwierdziç nale˝y, ˝e jest ona prawdopodobnie niezmiernie rzadka w Polsce.65

W stosunkowo nielicznych wypowiedziach w naszej literaturze na temat praw-
nej dopuszczalnoÊci umów o zast´pcze macierzyƒstwo w odniesieniu do rodzime-
go systemu prawnego panuje zgodnoÊç poglàdów co do tego, ˝e de lege lata
umowy te winny byç uznane za niewa˝ne.66

Zgodnie z art. 58 § 1 zd. 1 k.c. czynnoÊç prawna sprzeczna z ustawà albo ma-
jàca na celu obejÊcie ustawy jest niewa˝na. Paragraf drugi tego przepisu przewidu-
je, i˝ niewa˝na jest czynnoÊç prawna sprzeczna z zasadami wspó∏˝ycia spo∏eczne-
go. Artyku∏ 58 k.c. okreÊla, od strony negatywnej, zakres dopuszczalnej treÊci
czynnoÊci prawnej.67 W stosunku do umów zasada swobodnego kszta∏towania tre-
Êci stosunku prawnego jest wyraênie potwierdzona od strony pozytywnej przez
art. 3531 k.c., zgodnie z którym strony zawierajàce umow´ mogà u∏o˝yç stosunek
prawny wed∏ug swego uznania, byleby jego treÊç lub cel nie sprzeciwia∏y si´ w∏a-
ÊciwoÊci (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom wspó∏˝ycia spo∏ecznego. Sank-
cjà naruszenia zakazów przewidzianych przez art. 58 k.c. jest bezwzgl´dna niewa˝-
noÊç czynnoÊci prawnej. Naruszenie granic swobody umów oznaczonych
w art. 3531 k.c. prowadzi do tego samego skutku.68
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62 Wed∏ug definicji M. Safjana, embrionem „nadliczbowym” („zapasowym”) jest embrion wykreowany w dro-
dze zap∏odnienia pozaustrojowego i nie implantowany do ustroju kobiety. Zob. M. Safjan, Prawo wobec in-
gerencji…, s. 525.

63 M. Filar (w:) M. Filar, S. KrzeÊ, E. Marsza∏kowska-KrzeÊ, P. Zaborowski, OdpowiedzialnoÊç lekarzy i zak∏a-
dów opieki zdrowotnej, Warszawa 2004, s. 185-187.

64 zob. równie˝: M. Wa∏achowska, Macierzyƒstwo zast´pcze…, s. 99-107; M. Dzia∏yƒska, Problematyka…,
s. 116-120; tej˝e: Macierzyƒstwo zast´pcze…, s. 91-94; P. F. Silva-Ruiz, Macierzyƒstwo zast´pcze…, s. 123-131.

65 W polskoj´zycznej prasie i Internecie coraz cz´Êciej mo˝na jednak˝e odnaleêç og∏oszenia dotyczàce in-
tencji zawarcia umowy o macierzyƒstwo zast´pcze.

66 Zob. m.in. M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 436; M. Nesterowicz, Prawo medyczne…, s. 218.
67 M. Safjan (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 2005, s. 250-251.
68 Zob. orzeczenie Sàdu Najwy˝szego z dnia 15 lutego 1996 r., III CZP 5/96, OSN 1996, Nr 5, poz. 69.



CzynnoÊç prawna jest sprzeczna z ustawà, gdy jej treÊç jest formalnie i material-
nie niezgodna z bezwzgl´dnie obowiàzujàcym przepisem prawa.69 W orzecznictwie
przyjmuje si´ jednoczeÊnie, i˝ zakazy dokonywania okreÊlonych czynnoÊci praw-
nych mogà tak˝e wynikaç z norm prawa publicznego.70 W razie ich naruszenia sto-
suje si´ w∏aÊciwe dla nich sankcje wskazane w odpowiednich ga∏´ziach prawa. Je-
˝eli jednak cel takiej normy (zakazu) wskazuje na to, ˝e ma ona zapobiegaç kszta∏-
towaniu si´ stosunku cywilnoprawnego sprzecznego z nià, to wówczas nale˝y przy-
jàç, ˝e czynnoÊç prawna dokonana wbrew temu zakazowi jest bezwzgl´dnie nie-
wa˝na na podstawie art. 58 § 1 k.c. Poj´cie ustawy w rozumieniu art. 58 powinno
byç interpretowane stosownie do art. 87 Konstytucji, który zawiera katalog êróde∏
prawa powszechnie obowiàzujàcego.71 SprzecznoÊç czynnoÊci prawnej z przepisa-
mi prawa nale˝y rozumieç szeroko. Zachodzi ona nie tylko wtedy, gdy zakaz doko-
nania okreÊlonej czynnoÊci wynika wprost z przepisu ustawy, ale tak˝e wtedy, gdy
pewna dziedzina stosunków prawnych okreÊlona zosta∏a wyczerpujàco przez usta-
w´.72 W Êwietle stanowiska dominujàcego w piÊmiennictwie, za czynnoÊci sprzecz-
ne z ustawà nale˝y uznaç równie˝ czynnoÊci o celu sprzecznym z ustawà.73 Cel sto-
sunku oznacza szeroko pojmowanà korzyÊç, jakà strony (albo tylko jedna z nich)
pragnà osiàgnàç w wyniku wykonania danego zobowiàzania umownego.74

CzynnoÊç prawna majàca na celu obejÊcie ustawy (in fraudem legis) polega
na takim ukszta∏towaniu jej treÊci, która z punktu widzenia formalnego nie sprzeci-
wia si´ ustawie, ale w rzeczywistoÊci zmierza do zrealizowania celu, którego osià-
gni´cie jest przez nià zakazane.75

Poj´cie zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego jest ju˝ mocno zakorzenione w prawie
polskim. By∏o ono analizowane przez wielu autorów i przytoczenie, czy choçby
streszczenie wszystkich wymienionych poglàdów wymaga∏oby napisania innej,
znacznie obszerniejszej pracy. Dominujàcy nurt w cywilistyce wià˝e to poj´cie
z moralnoÊcià.76 W tym kierunku zmierza równie˝ orzecznictwo sàdowe.77 Ogólnie
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69 S. Rudnicki (w:) S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi´ga pierwsza. Cz´Êç ogólna,
Warszawa 2004, s. 231.

70 Zob. wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 26 listopada 2002 r., V CKN 1445/2000, OSNC 2004, Nr 3, poz. 47.
71 M. Safjan, Zasada swobody umów. Uwagi wst´pne na tle wyk∏adni art. 3531 k. c., PiP 1993, Nr 4, s. 15;

Z. Radwaƒski (w:) Z. Radwaƒski (red.), System prawa prywatnego, t. II, Prawo cywilne – cz´Êç ogólna, War-
szawa 2003, s. 225; R. Trzaskowski, Granice swobody kszta∏towania treÊci i celu umów obligacyjnych.
Art. 3531 k.c., Kraków 2005, s. 190; P. Machnikowski, Swoboda umów wed∏ug art. 3531 KC. Konstrukcja
prawna, Warszawa 2005, s. 183.

72 S. Rudnicki, op. cit., s. 236.
73 M. Safjan (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 2005, s. 257.
74 T. WiÊniewski (w:) G. Bieniek (red.), H. Ciep∏a, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Ko∏akowski, M. Sychowicz, T. WiÊniew-

ski, Cz. ˚u∏awska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksi´ga trzecia. Zobowiàzania, t. 1, Warszawa 2002, s. 21.
75 M. Safjan, op. cit., s. 237.
76 P. Machnikowski, Swoboda umów…, s. 251.
77 Zob. m.in. orzeczenie Sàdu Najwy˝szego z dnia 17 grudnia 1991 r., III CZP 131/91, OSP 1992, poz. 129;

orzeczenie Sàdu Najwy˝szego z dnia 20 listopada 1996 r., I PKN 14/96, OSP 1997, poz. 192; orzeczenie
Sàdu Najwy˝szego z dnia 14 paêdziernika 1998 r., II CKN 928/97, OSNC 1999, Nr 4, poz. 75.



rzecz ujmujàc, sprzeciwianie si´ czynnoÊci prawnej zasadom wspó∏˝ycia spo∏ecz-
nego oznacza, i˝ czynnoÊç ta jest negatywnie oceniana w Êwietle wartoÊci moral-
nych akceptowanych w spo∏eczeƒstwie.78

A zatem, rozwa˝ajàc problematyk´ dopuszczalnoÊci umów o zast´pcze macie-
rzyƒstwo na tle prawa polskiego nale˝y udzieliç odpowiedzi na pytanie, czy zawar-
cie umowy o macierzyƒstwo zast´pcze spe∏nia przes∏anki, które w Êwietle art. 58
k.c. pociàgajà za sobà sankcj´ bezwzgl´dnej niewa˝noÊci czynnoÊci prawnej.

Pomimo faktu, i˝ nasza literatura w kwestii wa˝noÊci i konsekwencji prawnej
umów o macierzyƒstwo zast´pcze nie jest zbyt bogata, zauwa˝a si´ zgodnoÊç po-
glàdów co do tego, ˝e umowy te, niezale˝nie od ich kwalifikacji prawnej, nie mo-
gà doprowadziç do zmiany stanu cywilnego majàcego urodziç si´ dziecka.79 Stan
cywilny cz∏owieka na tle prawa polskiego ustalany jest na podstawie ÊciÊle okre-
Êlonych ustawowo zdarzeƒ i nie mo˝e byç dowolnie zmieniany i kszta∏towany
w drodze czynnoÊci prawnych dokonywanych przez osoby zainteresowane.80 Wo-
bec faktu, i˝ – jak wskazano na wst´pie – na gruncie prawa polskiego macierzyƒ-
stwo ustalane jest w oparciu o kryterium urodzenia, w przypadku umowy o macie-
rzyƒstwo zast´pcze matkà dziecka urodzonego w wyniku jej wykonania by∏aby
matka zast´pcza, nie zaÊ rodzice socjologiczni (nawet jeÊli byliby genetycznie
spokrewnieni z dzieckiem). Zasada, zgodnie z którà matkà dziecka jest kobieta,
która je urodzi∏a, nie mo˝e byç bowiem zmieniona przez umow´ mi´dzy zaintere-
sowanymi osobami.81 Umow´ o macierzyƒstwo zast´pcze, które przewiduje bez-
poÊredni skutek w postaci zmiany stanu cywilnego urodzonego dziecka nale˝a∏o-
by wobec tego uznaç za sprzecznà z ustawà. Z drugiej jednak strony w piÊmien-
nictwie podnosi si´, i˝ umowy te nie modyfikujà per se stanu cywilnego dziecka,
odwo∏ujàc si´ w tej materii do drogi legalnej, jakà jest post´powanie w sprawie
przysposobienia dziecka.82

M. Safjan83 wskazuje jednak˝e, i˝ mo˝liwe sà dwa warianty umowy o zast´pcze
macierzyƒstwo. Po pierwsze, umowa mo˝e zawieraç zobowiàzanie zast´pczej mat-
ki do wyra˝enia zgody na przysposobienie dziecka po jego urodzeniu, a jednocze-
Ênie zobowiàzanie rodziców socjologicznych do wystàpienia z wnioskiem o przy-
sposobienie tego dziecka oraz do spe∏nienia na rzecz matki zast´pczej pewnych
Êwiadczeƒ pieni´˝nych. Po drugie, umowa mo˝e przybieraç kszta∏t umowy warun-
kowej (pod warunkiem zawieszajàcym), regulujàcej jedynie pewne relacje majàtko-
we z tytu∏u przysz∏ego i niepewnego zdarzenia, jakim jest w chwili zawarcia umo-
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78 Z. Radwaƒski, op. cit., s. 243; R. Trzaskowski, Granice swobody…, s. 428.
79 Zob. M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 430; K. Pietrzykowski, Zakres stosowania konstrukcji nadu˝y-

cia prawa podmiotowego w sprawach o prawa stanu cywilnego, SP 1988, Nr 3, s. 108; S. Piechocki, Aspek-
ty prawne…, s. 65-66. 

80 J. Ignatowicz, Stan cywilny i jego ochrona, Annales UMCS, vol. X, sectio G. Lublin 1963, s. 149.
81 K. Pietrzykowski (w:) K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuƒczy…, s. 594.
82 M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 141 i cytowana tam literatura.
83 Ibidem, s. 434.



wy fakt urodzenia dziecka i jego przysposobienie przez rodziców socjologicznych,
przewidujàc z jednej strony przyrzeczenie Êwiadczenia na rzecz matki zast´pczej,
o ile wyrazi∏aby ona zgod´ na przysposobienie dziecka przez rodziców socjolo-
gicznych, z drugiej zaÊ – przyrzeczenie Êwiadczenia ponoszenia kosztów utrzyma-
nia i wychowania dziecka przez rodziców socjologicznych, o ile przysposobienie
dziecka nie dosz∏oby do skutku z powodu wycofania si´ z tego zamiaru przez ma∏-
˝onków albo z powodu negatywnej decyzji sàdu rodzinnego w tej sprawie.
Na rzecz pierwszego wariantu umowy móg∏by przemawiaç fakt, i˝ nie zawiera bez-
poÊrednio niedopuszczalnej dyspozycji prawami stanu cywilnego ani te˝ nie prze-
sàdza z góry o przysposobieniu dziecka, stanowiàc swego rodzaju wst´pne poro-
zumienie poprzedzajàce wszcz´cie post´powania o przysposobienie, zawarte za-
nim dosz∏o do pocz´cia dziecka. Mimo wszystko wydaje si´, ˝e tego rodzaju umo-
wa nie mog∏aby wywo∏ywaç skutków prawnych w postaci powstania zobowiàzania
do z∏o˝enia przez strony stosownych oÊwiadczeƒ woli w sprawie przysposobienia,
które mog∏oby byç egzekwowane na drodze prawnej (np. w drodze powództwa
o ustalenie obowiàzku z∏o˝enia takiego oÊwiadczenia woli).84 Poglàd ten wydaje si´
tym bardziej uzasadniony na tle obowiàzujàcego prawa, ˝e ustawodawca ju˝ daw-
no odstàpi∏ od umownej formy adopcji. Nale˝y ponadto wskazaç, i˝ poglàdu o sku-
tecznoÊci takiego wariantu umowy o macierzyƒstwo zast´pcze nie da∏oby si´ obro-
niç z innych jeszcze wzgl´dów. Uznanie prawnego obowiàzku z∏o˝enia oÊwiadcze-
nia woli w sprawie zgody na przysposobienie dziecka nale˝a∏oby uznaç za czyn-
noÊç prawnà sprzecznà z ustawà85 wzgl´dem art. 1192 k.r.o., z treÊci którego wyni-
ka, ˝e zgoda na przysposobienie mo˝e byç wyra˝ona nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie
szeÊciu tygodni od urodzenia si´ dziecka. Przyj´te w powy˝szym przepisie rozwià-
zanie koresponduje z wymaganiami Konwencji europejskiej o przysposobieniu
dzieci86 sporzàdzonej 24 kwietnia 1967 r. w Strasburgu, w szczególnoÊci z art. 5
ust. 4, wed∏ug którego nie mo˝na uznaç zgody matki na przysposobienie, je˝eli zo-
sta∏a ona wyra˝ona przed up∏ywem okreÊlonego w ustawie okresu od urodzenia
dziecka, nie krótszego jednak ni˝ szeÊç tygodni, albo je˝eli ustawa takiego termi-
nu nie przewiduje, przed up∏ywem czasu, który zdaniem w∏aÊciwego organu jest
niezb´dny do odzyskania przez kobiet´ stanu równowagi fizycznej i psychicznej
po urodzeniu dziecka.87 W piÊmiennictwie wskazuje si´, ˝e oÊwiadczenie rodziców
o wyra˝eniu zgody z∏o˝one przed up∏ywem szeÊciu tygodni od urodzenia si´ dziec-
ka jest niewa˝ne i nie ulega sanowaniu z up∏ywem tego terminu. Gdyby rodzice

108

Mariusz Fras, Dominik Ab∏a˝ewicz

Rodzina i Prawo Nr 9-10 2008

84 Sporna jest kwestia, czy zgoda na przysposobienie mo˝e byç traktowana jako oÊwiadczenie woli sensu
stricto. Kwestionuje to J. Panowicz-Lipska, wedle której zgoda ta jest czynnoÊcià prawnorodzinnà, do któ-
rej nie majà zastosowania przepisy kodeksu cywilnego o oÊwiadczeniach woli. Zob. J. Panowicz-Lipska,
Zgoda na przysposobienie, RPEiS 1985, Nr 1, s. 66.

85 Inaczej M. Safjan, który podnosi, i˝ czynnoÊç ta mia∏aby wyraênie cechy zabiegu in fraudem legis.
Zob. M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 436.

86 Dz. U. z 1999 r. Nr 99, poz. 1157.
87 Zob. E. Holewiƒska-¸apiƒska, Przysposobienie po nowelizacji, Monitor Prawniczy 1995, Nr 12, s. 361.



po up∏ywie owego szeÊciotygodniowego terminu podtrzymali swoje stanowisko
w kwestii zgody na przysposobienie, stosownà zgod´ musieliby wyraziç ponow-
nie.88 Tym samym trzeba wskazaç, i˝ tego rodzaju umowa by∏aby nie tylko pozba-
wiona mo˝liwoÊci przymusowego wykonania w zakresie wywo∏ania skutków praw-
norodzinnych, ale niewa˝na w ca∏oÊci jako sprzeczna z ustawà. 

Z bardziej z∏o˝onà sytuacjà mamy do czynienia w przypadku drugiego warian-
tu umowy o macierzyƒstwo zast´pcze. Jej celem nie jest ju˝ kreowanie prawnego
obowiàzku wyra˝enia zgody na przysposobienie majàcego si´ urodziç dziecka, ani
te˝ obowiàzku rodziców socjologicznych wystàpienia z wnioskiem o przysposobie-
nie, ale przyrzeczenie okreÊlonych Êwiadczeƒ majàtkowych w zale˝noÊci od sytu-
acji, która powstanie po urodzeniu dziecka. O ile oczywiste jest, ˝e wyra˝enie zgo-
dy na przysposobienie nie stanowi jeszcze samo w sobie czynnoÊci prawnej
sprzecznej z ustawà lub naruszajàcej zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego, to nie mo˝-
na jednak˝e wykluczyç, ˝e niewa˝ny jest warunek zak∏adajàcy wyra˝enie zgody
na przysposobienie w stosunku do dziecka pocz´tego i urodzonego dla innej oso-
by. Wyst´pujàc w obronie wa˝noÊci wskazanego warunku zawieszajàcego wska-
zaç mo˝na, ˝e wspó∏czesne prawo, wykazujàc wyraênie tendencj´ w kierunku co-
raz silniejszej ochrony dóbr osobistych ka˝dego cz∏owieka respektuje zarazem co-
raz szerzej sfer´ prywatnoÊci ˝ycia ka˝dej osoby, a zw∏aszcza swobod´ zachowaƒ
i podejmowanych decyzji.89 W tej sferze mieszczà si´ równie˝ decyzje dotyczàce
szeroko poj´tej prokreacji tak˝e w wypadku, gdy kobieta zachodzi w cià˝´ i rodzi
dziecko, liczàc si´ z góry z ewentualnoÊcià jego przysposobienia w przysz∏oÊci
przez inne osoby. W literaturze zwraca si´ uwag´ na to, ˝e respektowana sfera au-
tonomii ka˝dej osoby, obejmujàca tak˝e mo˝liwoÊç dyspozycji w∏asnymi tkankami
i organami dla celów terapeutycznych mieÊci w sobie równie˝ prawo do dyspozy-
cji w∏asnymi mo˝liwoÊciami prokreacyjnymi w taki w∏aÊnie sposób, jaki wyst´puje
na tle umów o zast´pcze macierzyƒstwo.90 Mimo to wydaje si´, ˝e samo przyj´cie
ewentualnoÊci, i˝ mo˝e dojÊç do pocz´cia i urodzenia dziecka w celu wydania go
rodzicom socjologicznym godzi w podstawowe zasady etyczno-moralne odnoszà-
ce si´ do relacji rodzinnych. Swoboda w zakresie podejmowanych decyzji prokre-
acyjnych nie wyklucza wszak ingerencji prawa. Tym samym równie˝ drugiemu wa-
riantowi umowy o zast´pcze macierzyƒstwo nale˝a∏oby odmówiç cechy wa˝noÊci.
Przewidziany bowiem warunek zawieszajàcy by∏by przeciwny ustawie oraz naru-
sza∏by zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego, co zgodnie z art. 94 k.c. pociàga niewa˝-
noÊç ca∏ej czynnoÊci prawnej.

JeÊli umowie o macierzyƒstwo zast´pcze nadamy charakter umowy wzajemnej,
nale˝y mieç na wzgl´dzie, ˝e niewa˝noÊç zobowiàzania jednej strony powoduje
niewa˝noÊç zobowiàzania si´ drugiej strony, jako kauzalnie uzale˝nionego
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88 J. Ignatowicz (w:) K. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuƒczy…, s. 937.
89 Zob. A. Kopff, Koncepcja praw do intymnoÊci i do prywatnoÊci ˝ycia osobistego, SC 1972, t. XX, s. 26 i nast.
90 Zob. J. L. Baudouin, C. Labrusse-Riou, Produire l’homme. De quel droit?, Paris 1987, s. 107 i nast.



od Êwiadczenia wzajemnego. Znajduje tu bowiem zastosowanie koƒcowy frag-
ment art. 58 § 3 k.c., w myÊl którego niewa˝noÊç cz´Êci czynnoÊci prawnej powo-
duje niewa˝noÊç ca∏ej, je˝eli bez postanowieƒ dotkni´tych niewa˝noÊcià czynnoÊç
nie zosta∏aby dokonana.91

Za uznaniem umowy o zast´pcze macierzyƒstwo za sprzecznà z zasadami
wspó∏˝ycia spo∏ecznego przemawia fakt, i˝ podstawowym warunkiem prawnej
i moralnej akceptacji wszelkich dyspozycji, których przedmiotem jest organizm in-
nego cz∏owieka jest zasadniczo realizacja okreÊlonego celu terapeutycznego lub
uznanego celu eksperymentalnego, nastawionego przynajmniej poÊrednio na tera-
pi´. Udost´pnienie swych w∏asnych mo˝liwoÊci prokreacyjnych przez matk´ za-
st´pczà z pewnoÊcià nie s∏u˝y temu celowi. Powy˝sza forma prokreacji jest dla nie-
p∏odnej pary ma∏˝eƒskiej co najwy˝ej paliatywem terapii. 

Ponadto, „Êwiadczenia” matki zast´pczej nie mo˝na uznaç za dopuszczalne
na zasadzie analogii do jakiejkolwiek prawnie regulowanej umowy cywilnoprawnej.
Istotà i celem tych umów jest akt zrzeczenia si´ na przysz∏oÊç praw do wychowa-
nia i opieki nad dzieckiem, a wi´c ÊciÊle okreÊlonych praw niemajàtkowych, które
nie mogà byç przedmiotem obrotu prawnego, ze wzgl´du na respektowany przez
ka˝dy wspó∏czesny system prawny interes dziecka. Raczej nieprzekonujàcy wyda-
je si´ poglàd, wedle którego celem umów o zast´pcze macierzyƒstwo jest urodze-
nie dziecka, które przez wszystkie strony umowy jest po˝àdane i oczekiwane, nie
jest zaÊ sprzeczne z postulatami etycznymi tworzenie korzystnych warunków dla
majàcego si´ urodziç dziecka. Nale˝y uznaç, ˝e cel takiej umowy jest sprzeczny
w za∏o˝eniu z oczywistym interesem ka˝dego dziecka do utrzymywania wi´zi emo-
cjonalnej z w∏asnà matkà. Nawet jeÊli prawo zezwala niekiedy na zerwanie tej wi´-
zi, to czyni to wszak w interesie ju˝ urodzonego dziecka ze wzgl´du np. na wyst´-
pujàce realnie zagro˝enie jego wychowania i rozwoju w naturalnym Êrodowisku ro-
dzinnym. W przypadku umowy o macierzyƒstwo zast´pcze mamy zaÊ do czynie-
nia z rozmyÊlnym przygotowaniem i zaplanowaniem sytuacji, która ab initio jest
sprzeczna z interesem dziecka.

Nale˝y równie˝ podnieÊç, i˝ umowy o macierzyƒstwo zast´pcze mogà staç si´
êród∏em konfliktów pomi´dzy stronami o trudnych do przewidzenia konsekwen-
cjach, zw∏aszcza gdy jedna ze stron nie zechce wykonaç umowy. Trzeba mieç
na wzgl´dzie, i˝ w okresie cià˝y pomi´dzy matkà a dzieckiem tworzy si´ niezbada-
na jak dotàd wi´ê,92 która mo˝e sk∏oniç matk´ zast´pczà do niewydania dziecka ro-
dzicom socjologicznym.93 Z drugiej strony, jak wskazujà ju˝ obecnie pewne do-
Êwiadczenia z praktyki w tej dziedzinie, dziecko nie zawsze jest „chciane”, wiele
bowiem czynników mo˝e wp∏ynàç na zmian´ stanowiska nie tylko matki zast´p-
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91 S. Grobel, Synallagma i jego rodzaje, Studia Iuridica Silesiana, Katowice 1991, z. 16, s. 13.
92 Zob. R. J. Edelman, Surrogacy: the psychological issues, Journal of Reproductive And Infant Psycholo-

gy 2004, Nr 2, s. 123-136.
93 E. Anderson, Value in Ethics and Economics, Cambridge 1993, s. 186.



czej, ale i rodziców socjologicznych i to zarówno przed urodzeniem dziecka, jak
i po jego urodzeniu (np. Êmierç jednego z ma∏˝onków, urodzenie si´ dziecka de-
fektywnego itp.).94

JeÊli przyjàç, ˝e umowy o macierzyƒstwo zast´pcze sà prawnie skuteczne,
a wi´c rodzà okreÊlone konsekwencje natury prawnej, musia∏oby to pociàgaç
za sobà mo˝liwoÊç ich przymusowego wykonania. W przeciwnym przypadku dys-
kusja o ich legalnoÊci utraci∏aby w znacznej mierze swój sens. Tymczasem zaÊ bez
wyraênej interwencji ustawodawcy przymusowe wykonanie umowy o zast´pcze
macierzyƒstwo polegajàce na odebraniu dziecka matce lub zmuszeniu rodziców
socjologicznych do przyj´cia dziecka jest niemo˝liwe. Chodzi tu bowiem o akt Êci-
Êle osobisty, który nie mo˝e byç na d∏u˝niku w ˝aden sposób wymuszony, co
w pe∏ni wydaje si´ potwierdzaç tradycja prawa cywilnego, jak i common law.95

W tym samym stopniu wniosek powy˝szy dotyczy realizacji innych obowiàzków
na∏o˝onych w drodze postanowieƒ umownych na matk´ zast´pczà, jak przestrze-
ganie okreÊlonego trybu ˝ycia, czy poddanie si´ aborcji terapeutycznej. Wykona-
nie tych obowiàzków umownych przez matk´ zast´pczà podlega li tylko ograniczo-
nej kontroli ze strony rodziców socjologicznych, rzadziej zaÊ ze strony agencji po-
Êredniczàcych96 w zawarciu umowy.

Istotne sà równie˝ argumenty natury moralnej i spo∏ecznej podnoszone prze-
ciwko zast´pczemu macierzyƒstwu.97 Spory etyczne dotyczàce moralnej dopusz-
czalnoÊci tej instytucji wynikajà w g∏ównej mierze z przyj´cia odpowiedniej koncep-
cji filozoficzno-etycznej „osoby”.98 M. Safjan99 przyjmuje nast´pujàcà klasyfikacj´
powy˝szych koncepcji: antropologia chrzeÊcijaƒska, stanowisko „neokantowskie”
(tzw. moralna koncepcja osoby), „ontologia rozwojowa” oraz koncepcja paradyg-
matyczna.100 Jednym z najwa˝niejszych kryteriów, jakie wp∏ywajà na rozró˝nienie
tych koncepcji jest ocena momentu, od którego uznajà istot´ ludzkà za osob´. 

Podstawowym za∏o˝eniem antropologii chrzeÊcijaƒskiej jest uznanie, ˝e ka˝dej
istocie ludzkiej przys∏uguje status osoby ju˝ od pierwszego momentu jej istnienia.
Konsekwencjà tego za∏o˝enia jest pe∏ne poszanowanie godnoÊci osobowej em-
brionu i p∏odu. A zatem nie tylko unicestwienie embrionu, ale tak˝e jego instrumen-
talne traktowanie uznaje si´ za moralnie niedopuszczalne. 
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94 M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 146.
95 Ibidem, s. 147.
96 Zob. szerzej: M. Galbraith, H. V. McLachlan, J. K. Swales, Commercial Agencies and Surrogate Motherhood:

A Transaction Cost Approach, Health Care Analysis 2005, Nr 1, s. 21.
97 Szerzej zob. R. Ber, Ethical Issues in Gestational Surrogacy, Theoretical Medicine and Bioethics 2000,

Nr 21, s. 153-169; O. Hovatta, Ethical aspects of oocyte donation, in vitro fertilization surrogacy and repro-
ductive cloning, Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2000, Nr 79, s. 921-924.

98 Szerzej zob. W. Lang, Moralny status p∏odu ludzkiego, (w:) W. Lang (red.) Prawne problemy…, s. 21-49
i cytowana tam literatura; J. Kondratiewa-Bryzik, Rozwa˝ania o statusie prawnym p∏odu ludzkiego (aspek-
ty prawnomi´dzynarodowe), SP 2005, z. 1, s. 121 125.

99 M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 319-330.
100 OkreÊlana przez M. Safjana jako „koncepcja marksistowska”.



Punktem wyjÊcia stanowiska „neokantowskiego” jest wizja osoby jako podmio-
tu moralnego wyposa˝onego w niezb´dne atrybuty osobowoÊci, stanowiàce waru-
nek konieczny uczestniczenia we wspólnocie moralnej. Status osobowy istota
ludzka uzyskuje dopiero na pewnym etapie swego rozwoju, z chwilà spe∏nienia wa-
runków minimalnych. W Êwietle powy˝szej koncepcji embrion i p∏ód ludzki mo˝-
na zakwalifikowaç jedynie jako osob´ „mo˝liwà” lub „prawdopodobnà”. 

Wydaje si´, ˝e próbà pogodzenia poprzednich koncepcji filozoficzno-etycz-
nych jest nurt „ontologii rozwojowej”. Koncepcja ta uznaje za nierozstrzygalne
pytania dotyczàce definicji osoby i okreÊlania momentu, w którym rozpoczy-
na si´ „˝ycie osobowe”. Uwaga koncentrowana jest tu nie na definicji osoby, ale
na pytanie, jak post´powaç wobec istoty ludzkiej w poszczególnych fazach jej
rozwoju. Na tle tej koncepcji embrionowi przyznaje si´ samoistnà wartoÊç zwià-
zanà z istniejàcà w nim potencjalnoÊcià, która wymaga respektu i anga˝uje po-
winnoÊci moralne. 

Paradygmatyczna koncepcja osoby ludzkiej zak∏ada poj´cie cz∏owieka jako
istoty spo∏ecznej. Wedle tej koncepcji wi´zy, które nawiàzujà si´ pomi´dzy urodzo-
nym dzieckiem a otoczeniem, sà wi´zami innego typu ni˝ te, które istniejà pomi´-
dzy p∏odem a ci´˝arnà kobietà. Decydujàce kryterium osobowoÊci stanowi tu mo˝-
liwoÊç nawiàzania wi´zi spo∏ecznych.

W zale˝noÊci od tego, którà z powy˝szych koncepcji przyjmiemy, odpowiedê
na pytanie o moralnà dopuszczalnoÊç umów o zast´pcze macierzyƒstwo mo˝e
byç zgo∏a odmienna w przypadku ka˝dej z nich. Spór o moralnà podmiotowoÊç
p∏odu toczy si´ nadal i wydaje si´, ˝e jest to spór nierozstrzygalny.101 Nale˝y pod-
kreÊliç, ˝e wybór koncepcji osoby ludzkiej jest wyborem moralnym, a dokonanie
wyboru systemu wartoÊci wp∏ywa na rozwiàzania normatywne.

Z powszechnego i przyrodzonego charakteru ludzkiej godnoÊci wynika, ˝e ce-
chuje ona ka˝dego cz∏owieka, niezale˝nie od jego w∏aÊciwoÊci, a wÊród nich sta-
dium rozwoju.102 W mi´dzynarodowych systemach ochrony praw cz∏owieka pro-
blem godnoÊci cz∏owieka w prenatalnej fazie ˝ycia jest wyodr´bniany z ogólnego
poj´cia godnoÊci ludzkiej. Rekomendacja nr 1046 Zgromadzenia Parlamentarnego
Rady Europy o wykorzystywaniu embrionów i p∏odów ludzkich w celach diagno-
stycznych, terapeutycznych, naukowych, przemys∏owych i handlowych z 1986 r.
przewiduje, ˝e „embriony i p∏ody ludzkie we wszelkich okolicznoÊciach powinny
korzystaç z poszanowania nale˝nego godnoÊci ludzkiej” (pkt 10).103 Trybuna∏ Kon-
stytucyjny w orzeczeniu z dnia 28 maja 1997 r. uzna∏, i˝ ˝ycie cz∏owieka w fazie pre-
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101 W. Lang, Moralny status…, s. 49.
102 M. Ga∏àzka, Prawo karne…, s. 69.
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dardy bioetyczne. Wybór materia∏ów, Toruƒ 1998, s. 97-99.



natalnej jest wartoÊcià konstytucyjnà.104 Mimo ˝e orzeczenie to wyraênie nie odno-
si si´ do godnoÊci embrionu in vitro, jednak odrzucajàc zró˝nicowanie wartoÊci ˝y-
cia ludzkiego w zale˝noÊci od jego fazy rozwojowej, daje wyraz zasadzie równego
traktowania wszystkich istot ludzkich, która stanowi jeden z podstawowych wymo-
gów p∏ynàcych z godnoÊci ludzkiej.105

Moralne oceny umów o zast´pcze macierzyƒstwo b´dà w pewnej mierze wspól-
ne z ocenami stosowania metod wspomaganej prokreacji ludzkiej. Moralnego umo-
cowania do zawierania tych umów poszukuje si´ w realizacji pragnienia posiadania
dziecka.106 Analogicznie do instytucji aborcji powo∏ywane sà równie˝ argumenty
oparte na podziale dzieci na „chciane” i „niechciane”. Dziecko pocz´te w wyniku
wspomaganej medycznie prokreacji, zw∏aszcza w przypadku bezp∏odnoÊci rodzi-
ców jest chciane i to chciane szczególnie.107 To zaÊ ma legitymowaç moralnie Êrod-
ki, które do pocz´cia doprowadzi∏y.108 Legalizacja tej instytucji nastawionej wszak
na kreacj´ ˝ycia, a nie jego unicestwienie, nie powinna wywo∏ywaç repulsji moral-
nej, zwa˝ywszy na to, ̋ e wi´kszoÊç wspó∏czesnych systemów prawnych dopuszcza
zabiegi aborcyjne, a wi´c legalizuje dzia∏ania jawnie wymierzone przeciwko ˝yciu.109

Szeroko prezentowane sà równie˝ poglàdy uzasadniajàce dost´p do tej formy pro-
kreacji „wolnoÊcià reprodukcyjnà”, która mia∏aby obejmowaç nie tylko wybór po-
mi´dzy pocz´ciem dziecka a rezygnacjà z pocz´cia, ale tak˝e wybór sposobu po-
cz´cia.110 Wydaje si´ jednak˝e, i˝ „wolnoÊç reprodukcyjna” nie mo˝e si´gaç zbyt da-
leko, gdy˝ traci si´ wtedy z pola widzenia najwa˝niejszà wartoÊç, jakà jest dobro
dziecka. Aprobata dla tradycyjnego zast´pczego macierzyƒstwa opiera si´ wÊród
jego zwolenników na za∏o˝eniu, ˝e pragnienie posiadania dziecka ma wy˝szà war-
toÊç ni˝ biologiczne pokrewieƒstwo pomi´dzy dzieckiem a osobami pe∏niàcymi ro-
l´ rodziców, konflikt zaÊ mi´dzy biologicznym pochodzeniem dziecka a przynale˝-
noÊcià do rodziny mo˝na rozstrzygnàç przepisami prawa.111

WàtpliwoÊci natury etyczno-moralnej budzi przede wszystkim odp∏atnoÊç
za wykonanie umowy o zast´pcze macierzyƒstwo. O ile uzasadniona – z moralne-
go punktu widzenia – wydaje si´ byç klauzula umowna, wedle której matce zast´p-
czej nale˝y si´ zwrot wszystkich poniesionych przez nià z tytu∏u wykonania umowy
kosztów, sporna jest ju˝ kwalifikacja etyczna przyznania jej wynagrodzenia prze-
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104 Zob. orzeczenie Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r., K 26/96, OTK 1997, z. 2, poz. 19; sze-
rzej zob. K. Wiak, Model prawnokarnej ochrony dziecka pocz´tego w Polsce. Stan po orzeczeniu Trybuna-
∏u Konstytucyjnego z dnia 28 V 1997 roku, Ethos 2001, Nr 3, s. 169-187.

105 M. Ga∏àzka, Prawo karne…, s. 75.
106 P. Singer, D. Wells, Dzieci z probówki…, s. 81-142.
107 Protestancki teolog J. M. Thévoz nazywa je nawet „dzieckiem przymierza”. Zob. M. A. Hermitte, Science,

technologie et religions, Archives de philosophie du droit 1991, t. 36, s. 132.
108 M. Ga∏àzka, Prawo karne…, s. 42.
109 M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 143.
110 Por. J. A. Robertson, Children of choice. Freedom and the new reproductive technologies, New Jersey

1994, s. 30-35; R. F. Chadwick, Having Children…, s. 3-21.
111 P. Singer, D. Wells, op. cit., s. 92; J. A. Robertson, op. cit., s. 122.



kraczajàcego zakres tych kosztów. PodkreÊla si´ bowiem, ˝e mamy w tym wypad-
ku do czynienia z czynnoÊciami majàcymi na celu handel dzieçmi, bàdê te˝ ze z∏a-
maniem zakazu odp∏atnej adopcji. W Êwietle powy˝szego z tym wi´kszym sprzeci-
wem spotyka si´ praktyka umów zawieranych za poÊrednictwem stowarzyszeƒ
i organizacji trudniàcych si´ profesjonalnie Êwiadczeniem us∏ug tego rodzaju
na zasadach komercyjnych.112 Dzia∏alnoÊç ta polega na wyszukiwaniu kandydatek
na zast´pczà matk´ oraz rodziców socjologicznych, którzy za jej pomocà chcà
mieç dziecko. Po dobraniu stron umowy o macierzyƒstwo zast´pcze organizacja
kontroluje od strony formalnej przebieg ca∏ej procedury. W zasadzie koszty tego
poÊrednictwa pokrywajà rodzice socjologiczni, choç niejednokrotnie zdarza si´, ˝e
matka zast´pcza zobowiàzana jest do oddania organizacji odpowiedniej cz´Êci
swego wynagrodzenia wynikajàcego z umowy. Warto w tym miejscu wskazaç, ˝e
zgodnie z art. 253 § 2 kodeksu karnego113 kto, w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtko-
wej, zajmuje si´ organizowaniem adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy, podlega
karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5.114 Wed∏ug L. Gardockiego, or-
ganizowaniem adopcji jest „dzia∏alnoÊç polegajàca na wyszukiwaniu dzieci do ad-
opcji i przysz∏ych ich rodziców wraz z doprowadzeniem do wyra˝enia zgody przez
rodziców biologicznych oraz uzyskaniem ewentualnych opinii odpowiednich insty-
tucji a nast´pnie orzeczenia sàdu”.115 Z przepisu tego mo˝na de lege lata wywieÊç
zakaz dzia∏alnoÊci zwiàzanej z poÊrednictwem w zawieraniu umów o macierzyƒ-
stwo zast´pcze. WàtpliwoÊci budzi jednak˝e bardzo ogólny charakter tego przepi-
su, co mo˝e sprawiaç trudnoÊci w jego stosowaniu, zw∏aszcza wobec konstytucyj-
nej zasady nullum crimen sine lege certa. W zwiàzku z powy˝szym konieczna wy-
daje si´ nowelizacja art. 253 § 2 k.k. poprzez szczegó∏owe obj´cie penalizacjà po-
Êredniczenia w zawieraniu umów o zast´pcze macierzyƒstwo. Bardzo wymowne
znaczenie ma fakt, i˝ na gruncie prawa niemieckiego zakaz poÊredniczenia w za-
wieraniu umów o macierzyƒstwo zast´pcze ustawodawca umieÊci∏ w tym samym
akcie, co zakaz poÊredniczenia pomi´dzy osobami chcàcymi oddaç dzieci do ad-
opcji a osobami gotowymi je przysposobiç.116
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Warszawa 2005, s. 416-417.
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W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie dotyczàce moralnej dopuszczalnoÊci
umowy o zast´pcze macierzyƒstwo niezb´dne wydaje si´ równie˝ odniesienie si´
do stanowisk koÊcio∏ów i zwiàzków wyznaniowych. Zgodnie z Judaizmem macie-
rzyƒstwo jest nierozerwalnie z∏àczone z naturà, a pochodzàcych z Biblii praw, obo-
wiàzków i zakazów zwiàzanych z macierzyƒstwem nie mo˝na si´ zrzec w drodze
przekazania w∏adzy rodzicielskiej innej osobie.117 E. N. Dorff wskazuje, ˝e opinie
hierarchów Judaizmu w kwestii dopuszczalnoÊci zast´pczego macierzyƒstwa sà
podzielone, bowiem instytucja ta budzi wiele wàtpliwoÊci o charakterze etyczno-
-moralnym.118 Ortodoksyjny rabin Immanuel Jakobovits podniós∏, ˝e p∏atne wyko-
rzystywanie kobiety jako inkubatora stanowi wyraz degradacji macierzyƒstwa i na-
ruszenie ludzkiej godnoÊci. W tym samym tonie wypowiada si´ konserwatywny ra-
bin Daniel Gordis, wedle którego macierzyƒstwo zast´pcze pociàga za sobà ko-
mercjalizacj´ kobiecego cia∏a i transformacj´ kobiecych zdolnoÊci prokreacyjnych
w towar b´dàcy przedmiotem obrotu. Wed∏ug niego umowa o macierzyƒstwo za-
st´pcze czyni z kobiety niewolnic´, wskazujàc jednoczeÊnie na finansowà prze-
paÊç jaka dzieli zazwyczaj rodziców socjologicznych i zast´pczà matk´. Nie jest to
jednak – wed∏ug mnie – argument koronny, bowiem w polskich realiach, w których
zabieg zap∏odnienia in vitro nie jest refundowany,119 na umow´ o zast´pcze macie-
rzyƒstwo mog∏yby pozwoliç sobie jedynie pary o wysokim statusie majàtkowym.120

Nie sàdz´ jednoczeÊnie, by na rol´ matki zast´pczej i wynikajàce z niej niedogod-
noÊci zdecydowa∏a si´ kobieta, której sytuacja finansowa jest co najmniej stabilna.
Wobec mo˝liwoÊci odstàpienia od umowy trudno uznaç, jakoby kobieta jà zawie-
rajàca stawa∏a si´ niewolnicà rodziców socjologicznych. W wyra˝onych przez rabi-
nów opiniach pojawia si´ równie˝ argument, i˝ zast´pcze macierzyƒstwo to nic in-
nego, jak sprzeda˝ dziecka. Poglàd ten kwestionuje rabin Elie Kaplan Spitz, wedle
którego analogia do odp∏atnej adopcji jest dalece b∏´dna, bowiem inaczej ni˝
w przypadku adopcji, w ramach umowy o zast´pcze macierzyƒstwo ojciec socjo-
logiczny jest zazwyczaj równie˝ biologicznym ojcem dziecka. Ponadto, poprzez
umow´ o zast´pcze macierzyƒstwo rodzice socjologiczni biorà odpowiedzialnoÊç
za dziecko od chwili jego pocz´cia, co gwarantuje dba∏oÊç o jego dobro.121

Podzielone w swych opiniach jest równie˝ Êrodowisko Protestantów.122 Wydajà
si´ jednak przewa˝aç stanowiska negatywne wobec umów o zast´pcze macierzyƒ-
stwo. Podobnie, jak w przypadku Judaizmu, argumentem jest tu fakt uprzedmioto-
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117 M. J. Broyde, The Establishment of Maternity & Paternity in Jewish and American Law, National Jewish Law
Review 1988, Nr. 3, s. 8 i nast.

118 E. N. Dorff, Surrogate motherhood; publikacja dost´pna na stronie http://www.myjewishlearning.com.
119 Zob. E. Zieliƒska, Prawne problemy pokrywania kosztów wspomaganej prokreacji, (w:) W. Lang (red.)

Prawne problemy…, s. 325 i nast.
120 Zob. P. Singer, D. Wells, op. cit., s. 72-79.
121 Zob. szerzej: A. L. Mackler, Life & Death Responsibilities in Jewish Biomedical Ethics, New York 2001,

s. 123-192.
122 Por. opinie przedstawione na stronach KoÊcio∏a Ewangelickiego Ameryki (www.elca.org) i KoÊcio∏a Lute-

raƒskiego Synodu Missouri (www.lcms.org). 



wienia kobiety i dziecka. Wskazuje si´, ˝e w przypadku umowy o zast´pcze macie-
rzyƒstwo dziecko jest pocz´te w celu oddania go innej osobie, co jest nie do po-
godzenia z biblijnym znaczeniem dziecka jako daru od Boga, który nale˝y przyjàç.
Argumentem przeciwko dopuszczalnoÊci umów o zast´pcze macierzyƒstwo jest
równie˝ fakt, ˝e zawarcie umowy jest odp∏atne, co prowadzi do eskalacji zjawiska
odsprzedawania w∏asnych cia∏ przez ubogie kobiety.123

Od 1897 r. KoÊció∏ Rzymsko-Katolicki konsekwentnie kwestionuje moralnà za-
sadnoÊç sztucznej inseminacji, podnoszàc argument, i˝ jedynym mo˝liwym
do zaakceptowania sposobem ludzkiej prokreacji jest stosunek p∏ciowy. W odpo-
wiedzi na skierowane do Kongregacji Âwi´tego Oficjum pytanie, czy godzi si´ sto-
sowaç sztuczne unasiennienie u kobiety, Kongregacja w dniu 24 marca 1897 r.
uzna∏a, i˝ takie praktyki nie sà w Êwietle etyki katolickiej dopuszczalne. W prze-
mówieniu do Stowarzyszenia W∏oskich Po∏o˝nych Katolickich z 29 paêdzierni-
ka 1951 r. papie˝ Pius XII stwierdzi∏,124 ˝e wspó∏ma∏˝onkowie majà „prawo do po-
siadania dziecka, które jest g∏ównym celem ma∏˝eƒstwa”. OÊwiadczy∏ jednak˝e,
i˝ nie mo˝na z tego˝ prawa wyprowadzaç prawa do sztucznego pocz´cia. Kon-
trakt ma∏˝eƒski „nie daje tego prawa, poniewa˝ jego przedmiotem jest nie dziec-
ko, lecz akty naturalne, które mogà doprowadziç do powstania nowego ˝ycia
i których celem ostatecznym jest w∏aÊnie to”.125 Ze wzgl´du na interwencj´ oso-
by trzeciej, niedopuszczalna jest równie˝ sztuczna inseminacja heterologiczna.126

Stanowisko KoÊcio∏a Katolickiego oparte jest w du˝ej mierze na koncepcji antro-
pologii chrzeÊcijaƒskiej g∏oszàcej postulat pe∏nego poszanowania godnoÊci oso-
bowej embrionu i p∏odu. 22 lutego 1987 r. Kongregacja Nauki Wiary wyda∏a do-
kument zatytu∏owany Donum Vitae – Instrukcja o szacunku dla rodzàcego si´ ˝y-
cia ludzkiego i o godnoÊci jego przekazywania, który zosta∏ nast´pnie zaaprobo-
wany przez Papie˝a Jana Paw∏a II.127 Twórcy dokumentu, którego treÊç dotyczy
przede wszystkim zap∏odnienia in vitro, pot´pili jako moralnie z∏à zarówno sztucz-
nà inseminacj´ heterologicznà, jak i zast´pcze macierzyƒstwo i wskazali, ˝e tech-
niki te sà sprzeczne z jednoÊcià ma∏˝eƒstwa i godnoÊcià ludzkà. Wedle Instruk-
cji Donum Vitae macierzyƒstwo zast´pcze jest obiektywnie niepe∏ne wobec obo-
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123 Zob. szerzej: J. D. McDowell, Surrogate Motherhood, Journal of Lutheran Ethics 1986, Nr 1 dost´pne
na stronie www.elca.org/jle. 

124 Cyt. za O. M. Leibhard, Official Catholic Teachings: Love nad Sexuality, Wilmington 1978, s. 99-100.
125 Poglàd, ˝e prawo do posiadania dziecka nadane przez kontrakt ma∏˝eƒski jest w∏aÊciwie prawem do od-

bywania naturalnych aktów mogàcych doprowadziç do pocz´cia i urodzenia dziecka, jest bez wàtpienia
s∏uszny w odniesieniu do ma∏˝eƒstw p∏odnych. Trudno uznaç za uzasadnionà tez´ postawionà przez pa-
pie˝a Piusa XII w przypadku, gdy cel w postaci posiadania dziecka mo˝na osiàgnàç wy∏àcznie dzi´ki
sztucznej inseminacji lub zap∏odnieniu zewn´trznemu.

126 Por. m.in. Encyklik´ Paw∏a VI Humanae Vitae z 25 lipca 1968 r.
127 Wedle tego dokumentu „od momentu, w którym jajo zosta∏o zap∏odnione rozpoczyna si´ nowe ˝ycie, które

nie jest ˝yciem ojca lub matki, lecz nowej istoty ludzkiej rozwijajàcej si´ niezale˝nie od matki”; zob. Kon-
gregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla rodzàcego si´ ˝ycia ludzkiego i o godnoÊci jego przeka-
zywania, Watykan 1987, s. 14.



wiàzków wynikajàcych z mi∏oÊci macierzyƒskiej, wiernoÊci ma∏˝eƒskiej i odpo-
wiedzialnego macierzyƒstwa. Obra˝a ono godnoÊç i prawo dziecka do pocz´cia
si´, do okresu cià˝y i wychowania przez w∏asnych rodziców oraz, ze szkodà dla
rodzin, wprowadza podzia∏ mi´dzy czynnikami fizycznymi, psychicznymi i moral-
nymi, które je konstytuujà.128

W Êwietle wypowiedzi w piÊmiennictwie podkreÊliç nale˝y, ˝e umowy o zast´p-
cze macierzyƒstwo bulwersujà w sposób zasadniczy etyczny wymiar macierzyƒ-
stwa. Wskazuje si´ powszechnie, ˝e w przypadku umów o zast´pcze macierzyƒ-
stwo prokreacja zostaje sprowadzona do aktu ca∏kowicie odhumanizowanego,
do rozmyÊlnej „produkcji dziecka” bez liczenia si´ z potrzebami emocjonalnymi sa-
mego dziecka i rodziców, czy do nieuzasadnionej eksploatacji zast´pczej matki.129

Stajàc si´ aktem odpersonalizowanym prokreacja traci swe znaczenia i funkcje
moralne oraz spo∏eczne. JednoczeÊnie w piÊmiennictwie podnosi si´, ˝e zast´p-
cze macierzyƒstwo z wygodnictwa, tj. majàce miejsce w sytuacji, gdy kobieta jest
fizycznie zdolna do urodzenia dziecka, ale nie chce przechodziç okresu cià˝y, jest
moralnie ca∏kowicie nie do zaakceptowania.130 Nawet gdy istniejà istotne wskaza-
nia lekarskie, niebezpieczeƒstwo wykorzystania jednego cz∏owieka przez drugiego
przewa˝a zdecydowanie nad potencjalnymi korzyÊciami. Traktowanie ludzi jak
Êrodki do osiàgania w∏asnych celów, bez wzgl´du na to, jak po˝àdane mia∏yby byç
konsekwencje, musi zawsze budziç moralne zastrze˝enia.131

Jak wskaza∏ T. Smyczyƒski, wàtpliwoÊci natury etyczno-prawnej co do ró˝nych
metod wspomaganej prokreacji nie rozwiewa nawet Europejska Konwencja
o ochronie praw cz∏owieka i godnoÊci istoty ludzkiej wobec zastosowaƒ biologii
i medycyny z 1996 r.132 Deklaruje si´ w niej prymat istoty ludzkiej wzgl´dem spo-
∏eczeƒstwa i nauki (art. 1), ale postulat ten nie znajduje bli˝szego doprecyzowania
na gruncie ró˝nego rodzaju metod wspomaganej prokreacji ani na obszarze kon-
kurencji interesu istoty ju˝ urodzonej i istoty pocz´tej. Protokó∏ dodatkowy
do wspomnianej konwencji dotyczy tylko zakazu klonowania istot ludzkich. Spo-
ru mi´dzy zwolennikami szerokiego stosowania wspomaganego rozrodu na ˝y-
czenie „potencjalnych” rodziców a tymi, którzy si´ takiej postawie sprzeciwiajà nie
mo˝na sprowadzaç do kontrowersji mi´dzy zwolennikami post´pu, a konserwaty-
stami. Chodzi raczej o to, ˝e jedni dostrzegajà tylko potrzeb´ realizacji wolnoÊci
i praw osób ˝àdajàcych wykonania zabiegów z pomini´ciem dobra przysz∏ego
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128 Zob. równie˝: S. B. Rae, Brave New Families? The Ethics of the New Reproductive Technologies, Christian
Research Journal 1993, Nr 2, s. 8 i nast.

129 Zob. szerzej: E. F. S. Roberts, „Native” Narratives of Connectedness: Surrogate Motherhood and Techno-
logy, (w:) R. Davis-Floyd, J. Dumit (red.), Cyborg Babies: From Techno-Sex to Techno-Tots, New York 1998,
s. 193-211; K. Oliver, Marxism and Surrogacy, Hypatia 1989, Nr 3, s. 95-115.

130 Zob. P. Singer, D. Wells, Dzieci z probówki…, s. 125.
131 P. F. Silva-Ruiz, Macierzyƒstwo zast´pcze…, s. 125-126.
132 W t∏umaczeniu polskim tekst Konwencji opublikowany zosta∏ w kwartalniku Prawo i Medycyna 1999, Nr 3,

s. 140 i nast. 



dziecka, a postaw´ drugich cechuje obawa przed nieuzasadnionym naruszeniem
naturalnego porzàdku biologicznego i potrzeba ochrony dobra osoby, która chy-
ba jest w centrum ca∏ego problemu tj. dziecka, majàcego pojawiç si´ na Êwiecie.
W naturalnym biegu wydarzeƒ tak˝e pojawiajà si´ dzieci bez ustalonego ojco-
stwa, dzieci znajdujàce si´ w niekorzystnej sytuacji rodzinnej itd., natomiast nie
mo˝na aprobowaç dzia∏alnoÊci osób i instytucji, które z wykorzystaniem wiedzy
i aparatury medycznej, przy aprobacie ustawodawcy takà sytuacj´ Êwiadomie
tworzà. Nale˝y wyraênie stwierdziç, ˝e de lege lata nie ma uprawnienia do „posia-
dania” dziecka i nie ma podstawy do kreowania takiego uprawnienia, bàdê ˝àda-
nia jego realizacji od w∏adz publicznych. Nie ka˝de ludzkie pragnienie, równie˝
pragnienie rodzicielstwa, udaje si´ spe∏niç godziwymi metodami. Pos∏ugiwanie
si´ argumentem mi∏oÊci bliêniego, bàdê przyznanie kobiecie prawa do swobodne-
go dysponowania swoimi mo˝liwoÊciami prokreacyjnymi, nawet ze szkodà dla
przysz∏ego dziecka jest zarówno z jurydycznego, jak i z humanistycznego punktu
widzenia nieakceptowalne.133

Pomimo g∏osów sprzeciwu, wskazuje si´, ˝e niezale˝nie od tego, czy macie-
rzyƒstwo zast´pcze jest zgodne z moralnoÊcià, jego delegalizacja nie jest najlep-
szym wyjÊciem.134 Bezwzgl´dny zakaz ze strony obowiàzujàcego prawa zawierania
tego typu umów przeniós∏by prawdopodobnie ca∏e zjawisko do „podziemia” usu-
wajàc wszelkà mo˝liwoÊç kontroli publicznej i tworzàc tym samym podatny grunt
dla wszelkiego typu nadu˝yç i rzeczywistego „handlu dzieçmi”. Formalny zakaz nie
zlikwiduje wszak˝e wyst´pujàcych obiektywnie przyczyn i racji sk∏aniajàcych ludzi
do tej formy prokreacji.135 Nie jest to jednak˝e – wed∏ug mnie – argument koronny
za odstàpieniem od delegalizacji macierzyƒstwa zast´pczego, bowiem z ∏atwoÊcià
mo˝na go odnieÊç do ka˝dej dzia∏alnoÊci cz∏owieka obj´tej ustawowym zakazem
jej dokonywania.

Przeciwko dopuszczalnoÊci pe∏nego („gestacyjnego”) macierzyƒstwa zast´p-
czego przemawiajà nie tylko przeciwwskazania natury etycznej, czy prawnej, ale
i medycznej. Wszczepiony embrion jest bowiem genetycznie obcy dla matki za-
st´pczej, co stwarza powa˝ne ryzyko dla rozwoju p∏odu.136

Wobec powy˝szego stwierdziç nale˝y, i˝ na gruncie legis latae umowy o za-
st´pcze macierzyƒstwo nie mogà byç uznane za prawnie dopuszczalne. Niezale˝-
nie od tego, czy pod wàtpliwoÊç podda si´ zgodnoÊç tych umów z ustawà,137 czy
te˝ z zasadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego,138 w niemal ka˝dym przypadku prawnà
konsekwencjà by∏oby uznanie umowy za niewa˝nà (art. 58 k.c.). Kwestia braku
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133 T. Smyczyƒski (w:) T. Smyczyƒski (red.), System…, s. 224.
134 H. V. McLachlan, J. K. Swales, Babies, Child Bearers nd Commodification: Anderson, Brazier et al., and the

Political Economy of Commercial Surrogate Motherhood, Health Care Analysis 2000, Nr 8, s. 9.
135 M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 143.
136 M. Nesterowicz, Problemy prawne…, s. 51.
137 Zob. m. in: M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 436.
138 Zob. m. in: M. Nesterowicz, Prawo medyczne…, s. 218.



dopuszczalnoÊci macierzyƒstwa zast´pczego mo˝e staç si´ jeszcze bardziej pew-
na w chwili wejÊcia w ˝ycie przepisu art. 619 k.r.o., zgodnie z którym matkà dziec-
ka jest kobieta, które je urodzi∏a. Nale˝y mieç jednak na wzgl´dzie, i˝ sankcja nie-
wa˝noÊci umowy o zast´pcze macierzyƒstwo nie rozwiàzuje wszystkich proble-
mów, jakie mogà pojawiç si´ na tle zawarcia takiej umowy. Do najistotniejszych
z tych problemów b´dzie z pewnoÊcià nale˝a∏a kwestia dylematów zwiàzanych
z szeroko poj´tà problematykà filiacyjnà i sytuacjà prawnà dziecka pocz´tego
i urodzonego w wyniku umowy o zast´pcze macierzyƒstwo. Rozwa˝enie tego za-
gadnienia wykracza poza ramy niniejszego opracowania, bowiem wymaga∏oby
szczegó∏owego omówienia ka˝dej z mo˝liwych form medycznie wspomaganej
prokreacji.

Omawiana problematyka jest wycinkiem szerszego zagadnienia dostosowania
prawa rodzinnego do nowych zjawisk zwiàzanych z mo˝liwoÊciami, jakie stworzy-
∏a medycyna i genetyka. Z ca∏à pewnoÊcià postulowaç nale˝y publicznà debat´,
tak aby te nieoboj´tne moralnie kwestie znalaz∏y swoje wyraêne uregulowanie usta-
wowe wzorem innych paƒstw.
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Manuela Pli˝ga-Jonarska

Przebieg rodzinnej mediacji transgranicznej 
na przyk∏adzie polsko-niemieckim

Jednà z szans na trwa∏e i szybkie rozwiàzanie transgranicznego konfliktu rodzin-
nego jest skierowanie sprawy do mediatora rodzinnego. Mediacja sama w sobie jest
w Polsce znana i mo˝liwa do zainicjowania przez zwaÊnione strony (tzw. mediacja
„przedsàdowa”, „prywatna”) albo przez sàd („mediacja sàdowa”). Od 2005 r. mo˝-
liwe jest kierowanie spraw cywilnych, w tym rodzinnych, do mediacji1. Osoby zain-
teresowane mediacjà trafiajà do odpowiednio wykwalifikowanego mediatora i jeÊli
wyra˝à na nià zgod´, mediator przejmuje ster w prowadzeniu rozmów i pomaga
trwale rozwiàzaç konflikt. Mediator powinien byç osobà bezstronnà i neutralnà,
a wi´c nie mo˝e byç stronà w sporze ani byç zainteresowany jakimÊ konkretnym
rozwiàzaniem. To strony decydujà w swojej sprawie, a mediator dba o zachowanie
zasad rozmowy i u∏atwia wzajemny dialog.

Konflikty rodzinne sà szczególnie trudne do mediowania, g∏ównie z powodu sil-
nych emocji, d∏ugiej historii konfliktu oraz zaanga˝owania innych osób i instytucji
spoza rodziny. Dlatego te˝ mediator rodzinny musi byç do poÊredniczenia w tym
sporze bardzo dobrze przygotowany2. 

Mediacja rodzinna mo˝e byç zastosowana w wielu rodzajach konfliktów rodzin-
nych, w szczególnoÊci w sprawach zwiàzanych z rozwodem, separacjà. Jej g∏ów-
nà zaletà jest szansa na ustalenie w spokojnej atmosferze np. miejsca pobytu
dziecka po rozwodzie, sposobu i cz´stotliwoÊci kontaktów z drugim rodzicem, wy-
sokoÊci alimentów, formy przekazania dziecku informacji o rozwodzie. Mediator
pomaga w ustaleniu tzw. planu opieki rodzicielskiej, który ma na celu pomoc rodzi-
com w ustaleniu ich obowiàzków rodzicielskich oraz zapewnienie dziecku poczu-
cia bezpieczeƒstwa i spokoju psychicznego.

Mediacja rodzinna mo˝e byç z powodzeniem zastosowana tak˝e do spraw po-
nadgranicznych, w których konflikt rozgrywa si´ w dwóch krajach albo dotyczy ro-
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1 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 o zmianie Kodeksu post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 172 poz. 1438), we-
sz∏a w ˝ycie dnia 10 grudnia 2005 r.

2 Polskie prawo nie wymaga obecnie od mediatora rodzinnego ˝adnego specjalistycznego przygotowania, ale
standardy szkolenia mediatorów przyj´te przez Europejskie Forum Szkoleƒ i Badaƒ w Mediacjach Rodzinnych,
profesjonalnà organizacj´ non-profit, mówià o minimum 180 godzinnym szkoleniu, roz∏o˝onym na minimum je-
den rok i obejmujàcym zagadnienia od psychologii rodziny w sytuacji separacji i rozwodu po istotne aspekty
prawa rodzinnego (http://www.europeanforum-familymediation.com/Standards.htm). W Polsce Stowarzysze-
nie Mediatorów Rodzinnych wymaga do swoich sta∏ych mediatorów w sprawach rodzinnych m.in. wy˝szego
wykszta∏cenia oraz minimum 80 godzin specjalistycznego szkolenia (http://www.smr.org.pl/stan_wpis.php).



dziców o ró˝nej narodowoÊci. Tego typu mediacje mogà byç zainicjowane przez
same strony, jak i sàd rodziny. 

W maju 2007 r. powsta∏a grupa polsko-niemieckich mediatorów rodzinnych,
którzy wyrazili gotowoÊç do mediowania w∏aÊnie takich spraw, a konkretnie w pol-
sko-niemieckich sprawach rodzinnych. Bazujàc na doÊwiadczeniach z podobnego
projektu niemiecko-francuskiego za∏o˝yliÊmy sobie nast´pujàce standardy pracy: 
– mediacja ma byç prowadzona przez par´ mediatorów – kobiet´ i m´˝czyzn´,
– jedna z osób ma pochodziç z Polski, druga z Niemiec, aby zapewniç stronom

poczucie „równowagi kulturowej”,
– najlepiej jeÊli sà to osoby o ró˝nych zawodach, np. prawnik i psycholog, ponie-

wa˝ w konflikcie rodzinnym trzeba uwzgl´dniç zarówno aspekty psychologicz-
ne, jak i prawne ramy funkcjonowania rodziny,

– ze wzgl´du na dwunarodowoÊç konieczna jest znajomoÊç przynajmniej jedne-
go wspólnego dla wszystkich j´zyka komunikacji (albo udzia∏u t∏umaczy).
Poni˝ej chc´ zaprezentowaç sprawozdanie z pierwszego polsko-niemieckiego konflik-

tu rodzinnego, który zosta∏ poddany mediacji wg wy˝ej wymienionych standardów. Przy-
padek ten by∏ prezentowany podczas polsko-niemieckiego seminarium w Krzydlinie Ma∏ej
nt. rozwiàzywania konfliktów dotyczàcych opieki nad dzieçmi. Seminarium by∏o organizo-
wane w paêdzierniku 2007 r. przez DolnoÊlàski OÊrodek Mediacji we Wroc∏awiu oraz Bun-
desarbeitsgemeinschaft für Familienmediation w Berlinie (www.bafm-mediation.de).

Polsko-niemiecka mediacja rodzinna – doÊwiadczenia polskiego
mediatora rodzinnego

Niniejszy artyku∏ stanowi prób´ podsumowania moich doÊwiadczeƒ z polsko-
-niemieckiej mediacji rodzinnej, którà przeprowadzi∏am w czerwcu 2007 r. z nie-
mieckim mediatorem, Hansjörgiem Schwartzem. Mediacja odby∏a si´ z inicjatywy
polskiego konsulatu w Hamburgu oraz za zgodà niemieckiego sàdu rodzinnego.
Dwudniowa intensywna sesja mediacyjna mia∏a miejsce w Niemczech, w pobli˝u
miejsca zamieszkania obydwu stron konfliktu, w neutralnym miejscu – biurze me-
diatora w Oldenburgu na pó∏nocy Niemiec.

W mojej prezentacji chcia∏abym przedstawiç Paƒstwu sytuacj´, jaka mia∏a miej-
sce przed rozpocz´ciem mediacji, a nast´pnie przejÊç do analizy konfliktu. W ko-
lejnej cz´Êci skupi´ si´ na przebiegu mediacji, zwracajàc szczególnà uwag´ na po-
jawiajàce si´ problemy oraz sposoby ich rozwiàzania przez mediatorów. 

1. Stan faktyczny przed mediacjà

Paƒstwo X pobrali si´ w 2002 r., po 2 miesiàcach przedÊlubnej znajomoÊci.
W 2003 r. urodzi∏ si´ im syn, który w momencie trwania mediacji mia∏ 4 lata. Pan X jest
Niemcem, Pani X Polkà. Przez ca∏y okres ma∏˝eƒstwa mieszkali w Niemczech. 
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W styczniu 2006 roku Pani X wnios∏a pozew o rozwód. Zgodnie z decyzjà nie-
mieckiego sàdu rodzinnego, od momentu rozstania dziecko mia∏o mieszkaç u Pa-
ni X, a Pan X móg∏ je odwiedzaç co drugi dzieƒ oraz w weekendy. Przez kilka mie-
si´cy kontakty by∏ych ma∏˝onków uk∏ada∏y si´ poprawnie.

Problemy rozpocz´∏y si´ w listopadzie 2006 r. Pani X, ze wzgl´du na chorob´
nie mog∏a sprawowaç opieki nad synem i poprosi∏a Pana X, by tymczasowo zabra∏
syna do swojego mieszkania, które dzieli∏ ze swojà matkà, babcià dziecka. Kiedy
nadszed∏ jednak ustalony termin powrotu dziecka do Pani X, Pan X nie zgodzi∏ si´
na przekazanie syna.

W konflikt zosta∏y w∏àczone instytucje zewn´trzne (w tym sàd rodzinny).
W grudniu 2006 r. sàd oddali∏ wniosek Pani X o wydanie dziecka, a na kolejnym
etapie post´powania, w lutym 2007 r., zarzàdzi∏ zbadanie rodziny przez bieg∏ego
psychologa. Do czasu uzyskania ekspertyzy przyzna∏ Pani X prawo do trzech trzy-
godzinnych spotkaƒ z synem w tygodniu. Z czasem kontakty te wyd∏u˝y∏y si´,
dziecko zostawa∏o u Pani X tak˝e na noc. Mimo tego sytuacja by∏a bardzo napi´-
ta, a mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami dochodzi∏o cz´sto do nieporozumieƒ i awantur.

Sytuacja czteroletniego dziecka by∏a w momencie rozpocz´cia mediacji bardzo
trudna. Ch∏opiec mia∏ powa˝nà chorob´ skórnà, która by∏a wynikiem zaistnia∏ego
stresu, a stan jego skóry by∏ wówczas bardzo z∏y. Z informacji pozyskanych
z przedszkola wynika, ˝e bardzo êle znosi∏ ca∏à sytuacj´.

2. Analiza konfliktu i gotowoÊci stron do mediacji

Opisany powy˝ej konflikt w zasadniczy sposób koncentrowa∏ si´ wokó∏ tematu
dziecka. Kwestie finansowe zesz∏y zdecydowanie na drugi plan.

Nale˝y zauwa˝yç, ˝e w analizowanym konflikcie mia∏a miejsce wyraêna nierów-
nowaga si∏. Jest to typowe dla konfliktów rodzinnych, jednak˝e w sytuacji ma∏-
˝eƒstw mieszanych do „typowych” czynników konfliktogennych (np. brak dost´pu
do dziecka, finansów rodzinnych, informacji, porady prawnej czy psychologicznej,
przewaga intelektualna, j´zykowa itd.) dosz∏y tutaj dodatkowe „balasty”. O przewa-
dze u tej pary decydowa∏y: brak wspólnego j´zyka komunikacji oraz status „go-
Êcia” i „gospodarza”, w której to sytuacji jedno z rodziców jest „u siebie”, a drugie
mo˝e boleÊnie odczuwaç swój status obcokrajowca, majàc poczucie niesprawie-
dliwego traktowania przez instytucje decyzyjne, np. sàd.

Strony konfliktu zdecydowa∏y si´ na udzia∏ w mediacji, ale mia∏y wobec niej od-
mienne oczekiwania. Pan X oczekiwa∏ g∏ównie zmiany sposobu myÊlenia swojej
˝ony na jego temat, natomiast Pani X chcia∏a dzi´ki mediacji uzyskaç zgod´ na po-
wrót dziecka pod jej bezpoÊrednià opiek´. W momencie, gdy taka zgoda okazywa-
∏a si´ coraz bardziej niemo˝liwa, Pani X traci∏a gotowoÊç do dalszych negocjacji.
Jej motywacja do uczestniczenia w mediacji s∏ab∏a, poniewa˝ zaczyna∏a wtedy
snuç przekonania, ˝e bardziej „korzystne” b´dzie dla niej rozstrzygni´cie sàdu.
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Wobec powy˝szych okolicznoÊci, szanse, ˝e mediacja doprowadzi do porozu-
mienia, a w konsekwencji do wycofania sprawy z sàdu mo˝na by∏o oceniç jako nie-
wielkie. Wynika∏o to z opisanej ró˝nicy oczekiwaƒ, odmiennej gotowoÊci stron
do podj´cia decyzji we w∏asnej sprawie, a przede wszystkim z braku wzajemnego
zaufania mi´dzy stronami, który z ka˝dym etapem mediacji stawa∏ si´ dla nas – me-
diatorów – coraz bardziej widoczny. Tego typu konflikty wymagajà d∏u˝szej pracy,
przede wszystkim nad budowaniem zaufania i skupieniem na potrzebach dziecka.
MieliÊmy jednak na to dwa dni, mo˝na wi´c raczej mówiç o zapoczàtkowaniu przez
mediacj´ drogi do porozumienia i zaufania.

3. Przebieg mediacji – etapy i ugoda

Poczàtek mediacji

Problemy z zakresu mediacji mi´dzykulturowej pojawi∏y si´ ju˝ na samym po-
czàtku post´powania mediacyjnego. Po krótkim zapoznaniu si´ i stworzeniu mi∏ej
atmosfery, postanowiliÊmy ustaliç, w jaki sposób powinniÊmy do siebie mówiç, aby
mo˝liwie jak najbardziej zniwelowaç opisanà powy˝ej nierównowag´ si∏. Celem
mediacji i najwi´kszym wyzwaniem jakie stoi przed mediatorami jest pomoc w osià-
gni´ciu równowagi w rozmowie, tak, aby strony konfliktu mog∏y samodzielnie
i swobodnie decydowaç o swoich sprawach.

Co wi´c zrobiliÊmy, aby rozwiàzaç ten problem? WskazaliÊmy stronom ró˝ne
mo˝liwoÊci, w tym skorzystanie z pomocy t∏umacza. Na to rozwiàzanie nie zgodzi∏
si´ jednak Pan X, uzasadniajàc to tym, ˝e nareszcie majà oboje okazj´ porozma-
wiaç bez udzia∏u osób trzecich, na czym mu bardzo zale˝a∏o. Ostatecznie strony
ustali∏y wi´c, ˝e postarajà si´ mówiç po niemiecku powoli, a polska mediatorka b´-
dzie t∏umaczyç na polski to, co oka˝e si´ niezrozumia∏e. Ponadto ustalono, ˝e
w momentach trudnych Pani X b´dzie mog∏a mówiç podczas mediacji po polsku,
co zostanie nast´pnie przet∏umaczone na niemiecki.

Przyj´te przez strony rozwiàzanie okaza∏o si´ bardzo korzystne dla ca∏ego proce-
su mediacji. Po pierwsze, ka˝da ze stron mog∏a mówiç o sprawach trudnych w swo-
im ojczystym j´zyku. Jako mediatorzy mieliÊmy mo˝liwoÊç korzystania z metody ja-
kà jest przeformu∏owywanie negatywnych emocji i treÊci, tak, aby negocjacje mi´dzy
stronami mia∏y charakter konstruktywny i przebiega∏y w spokojnej atmosferze. Minu-
sem takiego rozwiàzania by∏ natomiast fakt, ˝e mediator niemiecki nie rozumia∏
wszystkich wypowiedzi jednej ze stron, majàc jedynie dost´p do wersji poniekàd
„spacyfikowanej” przez polskà mediatork´-t∏umaczk´. Musia∏ zatem wykazaç si´ za-
ufaniem do swojej partnerki i skupiaç bardziej na przekazie pozawerbalnym.

Nast´pnym krokiem w mediacji by∏o ustalenie czasu pracy. Mediacja zosta∏a za-
planowana na dwa dni, z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia na przedpo∏udnie dnia trzecie-
go. By∏a to bardzo intensywna praca, poniewa˝ pracowaliÊmy oko∏o szeÊciu go-
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dzin dziennie. Struktura sesji by∏a dostosowana do potrzeb stron (stosowaliÊmy
przerwy na przemyÊlenia, dyskusje z bliskimi osobami, obiad).

Po wst´pnych ustaleniach wyjaÊniliÊmy cel mediacji, jej zasady i naszà w tym
rol´ jako osób bezstronnych. PrzedstawiliÊmy umow´ o mediacj´, którà podpisa∏y
obie strony. Wraz ze stronami ustaliliÊmy histori´ ich rodziny, nast´pnie strony sfor-
mu∏owa∏y kwestie sporne.

4. Fazy zbierania tematów i definiowania potrzeb

G∏ównym tematem spornym w sprawie by∏o dziecko. Rodzice na tym etapie me-
diacji byli bardzo aktywni i doÊç szybko podali tematy, które wed∏ug nich wymaga-
∏y wyjaÊnienia. By∏y to: 
– sta∏e miejsce zamieszkania dziecka,
– kontakty z drugim rodzicem,
– opieka medyczna,
– wakacje,
– kontakt z innymi cz∏onkami rodziny,
– wybór szko∏y za dwa lata,
– kwestie finansowe.

Jak si´ dalej okaza∏o, we wszystkich kwestiach uda∏o si´ stronom wypracowaç
pewne rozwiàzania, choç cz´Êç z nich mia∏a charakter tymczasowy.

Najtrudniejszym i najbardziej spornym tematem okaza∏o si´ ustalenie miejsca
zamieszkania dziecka. Kwestia ta budzi∏a zdecydowanie najwi´cej emocji, g∏ównie
ze strony matki. Aby uspokoiç sytuacj´ zaproponowaliÊmy wyobra˝enie sobie cze-
go potrzebuje w tej kwestii ich dziecko oraz nazwanie swoich w∏asnych potrzeb ja-
ko rodziców. W celu u∏atwienia komunikacji spisywaliÊmy wszystko na flipchartach
oraz wykorzystywaliÊmy elementy symboli graficznych.

5. Faza rozwiàzaƒ

W taki oto sposób uda∏o nam si´ przejÊç z powodzeniem przez wszystkie fazy
procesu mediacyjnego – od wprowadzenia, poprzez zebranie tematów spornych,
potrzeb dziecka i stron, a˝ po konkretne rozwiàzania. Przeczuwajàc, ˝e decyzja
o miejscu zamieszkania dziecka oka˝e si´ najwi´kszym wyzwaniem, przed wypra-
cowaniem konkretnych rozwiàzaƒ w tej kwestii ustalono kryteria, na podstawie któ-
rych strony b´dà wiedzia∏y, ˝e rozwiàzania sà dla nich dobre. Ta cz´Êç mediacji
przebieg∏a harmonijnie i dawa∏a nam jako mediatorom poczucie, ˝e ponownie zbli-
˝y∏a obie strony do siebie. WÊród podanych przez rodziców kryteriów znalaz∏y si´
mi´dzy innymi uwagi, ˝e rozwiàzania majà pomagaç w odbudowie wzajemnego
zaufania by∏ych ma∏˝onków, daç matce szans´ na wi´kszy kontakt z dzieckiem
oraz umo˝liwiç zebranie wspólnych pozytywnych doÊwiadczeƒ rodzicielskich.
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Ponadto, dziecko nie powinno zostaç „wyrwane” ze znajomego otoczenia (na przy-
k∏ad: wyjechaç na sta∏e do Polski), a wa˝ne dla niego rytua∏y dnia codziennego
mia∏y byç kontynuowane.

O ile poczàtkowa burza mózgów dotyczàca konkretnych rozwiàzaƒ nie sprawi-
∏a specjalnych trudnoÊci uczestnikom mediacji, o tyle wybór miejsca zamieszkania
dziecka doprowadzi∏ do ponownej konfrontacji mi´dzy stronami. To w∏aÊnie wtedy
zdarzy∏ si´ najtrudniejszy moment w ca∏ej mediacji, kiedy jej kontynuacja stan´∏a
wr´cz pod znakiem zapytania. 

Najtrudniejsze w tej fazie by∏o to, aby nakierowaç myÊlenie obu stron na potrze-
by 4-letniego dziecka. Widoczne by∏y ró˝nice w postrzeganiu relacji mi´dzy dziec-
kiem a rodzicami, na przyk∏ad niezgodnoÊç co do kwestii, kiedy dziecko powinno
wspó∏decydowaç o istotnych sprawach rodzinnych. Zastosowanie przez mediato-
rów odpowiednich pytaƒ i zasianie wàtpliwoÊci w s∏usznoÊç ich racji poszerza∏y ich
horyzonty patrzenia na dziecko. Pojawia∏y si´ pytania, a wtedy mediatorzy mogli
przybli˝aç jak inni rodzice radzà sobie z takimi sytuacjami. To poszerzy∏o spektrum
rozwiàzaƒ, ale wybrana ostatecznie opcja dotyczàca miejsca zamieszkania dziec-
ka nie przynios∏a satysfakcji rodzicom, choç zosta∏a ostatecznie zaakceptowa-
na przez obie strony. Rodzice postanowili wybraç tzw. „mniejsze z∏o”, zak∏adajàc,
˝e jest to tylko pewien krok w d∏ugim procesie odbudowywania wzajemnego zaufa-
nia i relacji rodzicielskich.

Co postanowiono? W ramach wypracowanego rozwiàzania dziecko ma wi´kszy
kontakt z Matkà, zgodnie ze szczegó∏owo wypracowanym kalendarzem. Ponadto
ustalono, ˝e ka˝dy z rodziców b´dzie stara∏ si´ utrwaliç pozytywny obraz drugiego
rodzica w oczach dziecka, np. poprzez mówienie o drugim rodzicu pozytywnie,
ustawienie zdj´cia drugiego rodzica w sypialni dziecka w ka˝dym z domów, zapla-
nowanie wspólnych wyjÊç, np. na lody. Spisywanie rozwiàzaƒ trwa∏o ponad godzi-
n´. Wielkà niespodziankà i dowodem zaufania by∏a zgoda Ojca na wyjazd Matki
z synem do Polski na dwutygodniowe wakacje do polskiej rodziny, z którà dziecko
nie mia∏o kontaktu od prawie dwóch lat. WczeÊniej ojciec nie chcia∏ absolutnie wy-
raziç zgody na taki wyjazd poniewa˝ obawia∏ si´ zatrzymania dziecka w Polsce.

Mediacja zakoƒczy∏a si´ zatem ugodà. Strony w obecnoÊci mediatorów ustali-
∏y, ˝e b´dzie ona obowiàzywaç do kolejnej mediacji albo istotnej zmiany sytuacji tej
rodziny. Wa˝nà i wykorzystywanà w praktyce przez rodziców zasadà okaza∏o si´
postanowienie, ˝e w razie nieporozumienia strony b´dà kontaktowaç si´ najpierw
z mediatorami, zanim w∏àczà w nie instytucje zewn´trzne.

6. Co by∏o trudne?

W porównaniu z konfliktami w typowych parach nie mieszanych nie zauwa˝yli-
Êmy ró˝nic emocjonalnych czy innego podejÊcia do problemów. I w Polsce,
i w Niemczech, rodzice kochajà swoje dzieci i cierpià, gdy rozpada si´ ich zwiàzek.
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Zauwa˝alne sà natomiast ró˝nice w funkcjonowaniu rodziny i sposobie rozwiàzy-
wania konfliktów rodzinnych w obu krajach (rola kobiety i m´˝czyzny w rodzinie,
metody wychowawcze, akceptacja spo∏eczna rozwodów, sposoby kierowania
do mediacji rodzinnej). Konflikty w parach mieszanych sà trudniejsze tak˝e z po-
wodu ryzyka nieporozumieƒ j´zykowych. 

Dodatkowà trudnoÊcià by∏a praca pod presjà czasu. Podczas pracy z polskà
parà mediacja roz∏o˝ona jest na kilka tygodni i obejmuje regularne spotkania co kil-
ka dni albo co tydzieƒ. Czas potrzebny jest nie tylko na znalezienie dobrych i trwa-
∏ych rozwiàzaƒ dla rodziny, która „ugrz´z∏a” w g∏´bokim kryzysie, ale i na spokoj-
nà analiz´ przydatnoÊci sprawy do mediacji. Tutaj zabrak∏o na to miejsca, a anali-
za musia∏a byç przeprowadzona podczas przebiegu sesji wspólnych.

7. Sukcesy mediacji

Podsumowujàc t´ mediacj´, za jej sukces uznaliÊmy przede wszystkim to, ˝e jej
uczestnicy odbierali nas jako osoby bezstronne, majàc do nas zaufanie jako profe-
sjonalistów. Nawet po zakoƒczeniu mediacji, gdy dochodzi∏o do nieporozumieƒ,
zgodnie z umowà dzwonili do nas, by wyjaÊniç spraw´. Byli niezwykle zaanga˝o-
wani i bardzo zale˝a∏o im na tym, aby konflikt zosta∏ na zawsze rozwiàzany.

Podczas ca∏ego procesu mediacji, strony mia∏y ÊwiadomoÊç, ˝e na ka˝dym eta-
pie mogà go przerwaç. Mimo trudnych chwil, przez ca∏y czas bra∏y udzia∏ w media-
cji dobrowolnie. Uczestnikom uda∏o si´ znaleêç rozwiàzania dla wszystkich kwestii,
które zg∏aszali jako sporne. Dzi´ki temu, powsta∏o trzystronicowe porozumienie.

Jak ju˝ wspomnia∏am, ugod´ potraktowano raczej jako „projekt ugody na czas
okreÊlony”. Tego typu porozumienie ma mnóstwo zalet. Jego wypracowanie daje
okazj´ do wentylowania emocji i deeskalacji konfliktu, stanowiàc pierwszy doku-
ment wypracowany wspólnie przez rodziców. JednoczeÊnie zach´ca ich do wspó∏-
pracy i wywiàzywania si´ z zobowiàzaƒ, daje nadziej´ i inspiruje do kreatywnego
myÊlenia o mo˝liwych rozwiàzaniach. Stanowi ponadto okazj´ do skorzystania
przez rodziców ze wsparcia psychoedukacyjnego (np. wiedza o potrzebach dziec-
ka), a tak˝e przemyÊleƒ na temat zawieszenia post´powania sàdowego na okres
„wprowadzania w ˝ycie wypracowanych ustaleƒ oraz próby oceny czy b´dà si´
przek∏ada∏y na praktyk´ dnia codziennego. 

Praca w charakterze mediatorów z tà polsko-niemieckà rodzinà da∏a nam prze-
konanie, ˝e rodzice rzeczywiÊcie zbli˝yli swoje stanowiska i poprzez pozytywne do-
Êwiadczenie z mediacjà nabrali nadziej´ na lepszà wspó∏prac´ w wychowywaniu
i opiece nad synkiem. Matka i ojciec czteroletniego ch∏opca po raz pierwszy w ˝y-
ciu – jak potem powiedzieli – potrafili rozmawiaç ze sobà o tak trudnych sprawach.
Mieli przekonanie, ˝e gdyby ich syn, b´dàc doros∏ym cz∏owiekiem, patrzy∏ na nich
podczas mediacji, by∏by z nich dumny. 

126

Manuela Pli˝ga-Jonarska

Rodzina i Prawo Nr 9-10 2008



Tabela 1:
Przyk∏adowy PRZEBIEG MEDIACJI RODZINNEJ

Pierwszy kontakt telefoniczny z mediatorem
– Poinformowanie stron o mediacji, zasadach, cenie
– Poznanie oczekiwaƒ wobec mediacji i natury konfliktu 
– Odpowiedê na ewentualne pytania
– Ustalenie terminu pierwszej sesji informacyjno-konsultacyjnej

Pierwsza sesja informacyjno-konsultacyjna
– zbadanie wskazaƒ i przeciwwskazaƒ do mediacji 
– ustalenie terminów sesji
– podpisanie umowy o mediacj´

Sesje: 
– trwajà zwykle od 1-2 h, ale mo˝liwe sà te˝ sesje d∏u˝sze

(w zale˝noÊci od rodzaju sporu, iloÊci stron)
– odbywajà si´ zwykle co tydzieƒ albo co kilka dni
– potrzeba kilku sesji na dojÊcie do ugody w sprawie rodzinnej
– mo˝liwe „sesje skondensowane” w przypadku konfliktów transgranicznych

Sesja koƒczàca mediacj´:
– mediacja zwykle koƒczy si´ podpisaniem ugody
– ugoda mo˝e byç na wniosek stron zatwierdzona przez Sàd

WA˚NE: Koszty mediacji rodzinnej pokrywajà strony, nawet gdy jest ona skie-
rowana przez sàd. Zwykle sà dzielone po po∏owie. 
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Dariusz CieÊlik

Odebranie i doprowadzenie ma∏oletniego
do placówki opiekuƒczo–wychowawczej

(organy wykonujàce orzeczenie)

W praktyce sàdów rodzinnych zakoƒczenie post´powania rozpoznawczego wy-
daniem orzeczenia o umieszczeniu ma∏oletniego w placówce opiekuƒczo–wycho-
wawczej nie oznacza zakoƒczenia pracy s´dziego rodzinnego. Dzieje si´ wr´cz
przeciwnie bowiem rozpoczyna si´ post´powanie wykonawcze, które w wi´kszo-
Êci przypadków jest d∏ugotrwa∏e, a jednoczeÊnie potrafi przysporzyç wiele trudno-
Êci. Nadto aktywny w nim udzia∏ mogà zaczàç braç takie podmioty jak kurator sà-
dowy czy organy pomocy spo∏ecznej, którym w post´powaniu tym przys∏ugujà
szczególne uprawnienia i obowiàzki.

Przyk∏adem najcz´Êciej wyst´pujàcych trudnoÊci sà cz´sto czynnoÊci polegajà-
ce na praktycznym wykonaniu orzeczenia poprzez odebranie osoby ma∏oletniej
od jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna oraz doprowadzenie i umiesz-
czenie we w∏aÊciwej placówce. Ich przyczynà jest niew∏aÊciwa interpretacja przepi-
sów co do kompetencji poszczególnych organów przy wykonywaniu tego rodzaju
orzeczeƒ, co w konsekwencji prowadzi do powstawania niew∏aÊciwej praktyki.

Potwierdzeniem istnienia problemów we wskazanym powy˝ej zakresie jest fakt
cz´stego zwracania si´ kuratorów i organów pomocy spo∏ecznej do Ministerstwa
SprawiedliwoÊci z proÊba o wyjaÊnienie wàtpliwoÊci powsta∏ych w toku wykonywa-
nia orzeczeƒ o umieszczeniu w placówkach opiekuƒczo–wychowawczych. Po-
twierdzajà to równie˝ wyniki przeprowadzanych w sàdach lustracji, które dotyczà
prawid∏owoÊci prowadzonych post´powaƒ wykonawczych.

Przechodzàc do omówienia wskazanej problematyki nale˝y wskazaç, ˝e post´-
powanie wykonawcze o umieszczenie ma∏oletniego w placówce inicjowane jest
przez sàd rodzinny, który po uprawomocnieniu si´ orzeczenia przesy∏a je, w myÊl
§ 267 ust. 1 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 2 marca 2007 r. – re-
gulaminu urz´dowania sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 38, poz. 249), niezw∏ocz-
nie organowi kierujàcemu, który wydaje skierowanie do konkretnej placówki.1
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1 Przepisy rozporzàdzenia nie zawierajà definicji „niezw∏ocznoÊci”. Przyjàç jednak nale˝y, ˝e cech´ „nie-
zw∏ocznoÊci” tracà wnioski sk∏adane póêniej ni˝ po up∏ywie 3 tygodni od uprawomocnienia si´ postano-
wienia. W celu sprawnego wykonania orzeczenia pami´taç nale˝y aby wszelka dokumentacja, która win-
na byç do∏àczona do wniosku o skierowanie, gromadzona by∏a ju˝ na etapie post´powania rozpoznaw-
czego. Cz´stym uchybieniem jest bowiem zwracanie si´ o np. akty urodzenia ma∏oletnich dopiero po za-
koƒczonym post´powaniu rozpoznawczym.



Stosownie do treÊci § 15 ust. 1 rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecz-
nej z dnia 19 paêdziernika 2007 r. w sprawie placówek opiekuƒczo-wychowaw-
czych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455), do placówki kieruje dziecko powiat w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania dziecka. JednoczeÊnie w ust. 8 tego rozporzà-
dzenia wskazano, ˝e „podstawà skierowania do placówki jest orzeczenie sàdu
o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów praw-
nych o umieszczenie dziecka w placówce”.

Powy˝sze rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej nie wskazuje jed-
nak podmiotów uprawnionych do odebrania i doprowadzenia ma∏oletniego do pla-
cówki2, ani nie odsy∏a do przepisów regulujàcych t´ problematyk´3.

Pomocnym w ustaleniu podmiotów uprawnionych do wykonania czynnoÊci
odebrania i doprowadzenia mo˝e byç przepis § 267 ust. 2, wskazanego wczeÊniej
rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci, który stanowi, ˝e doprowadzenie ma∏o-
letniego sàd mo˝e zleciç rodzicom. Tak wi´c sàd po otrzymaniu skierowania
do placówki, winien niezw∏ocznie zobowiàzaç rodziców ma∏oletniego do jego do-
prowadzenia.

Wskazaç jednoczeÊnie nale˝y, i˝ zlecenie doprowadzenia jest czynnoÊcià sàdu,
a w zwiàzku z tym winno byç wydane w formie postanowienia wydanego na posie-
dzeniu niejawnym, a oprócz nakazu winno równie˝ wskazywaç termin jego wyko-
nania.

Niewàtpliwie do przyspieszenie procedury umieszczenia nieletniego w placów-
ce przyczyni∏aby si´ mo˝liwoÊç zawierania takiego zobowiàzania ju˝ w treÊci orze-
czenia koƒczàcego post´powanie rozpoznawcze. Jednak takà mo˝liwoÊç nale˝y
oceniç negatywnie g∏ównie dlatego, ˝e w tym czasie nie b´dzie znana placówka,
do której skierowany zostanie ma∏oletni i po otrzymaniu skierowania nastàpiç mu-
sia∏oby ponowne zobowiàzanie do doprowadzenia. Nadto regulacje dotyczàce te-
go zagadnienia znalaz∏y si´ w rozdziale regulaminu dotyczàcym czynnoÊci w po-
st´powaniu wykonawczym, co w sposób wyraêny wskazuje na jakim etapie post´-
powania mogà byç one stosowane.

Nakazanie przez sàd doprowadzenia ma∏oletniego do placówki przez jego ro-
dziców nie jest obligatoryjne, bowiem ustawodawca w omawianym przepisie u˝y∏
sformu∏owania „mo˝e”. Przyjàç wi´c nale˝y, ˝e ten sposób doprowadzenia stoso-
wany b´dzie wówczas, gdy sàd na podstawie zgromadzonego w toku post´powa-
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2 Wyjàtek stanowi przepis § 15 ust. 4, który mówi „placówki przyjmujà bez skierowania oraz bez uzyskania
zgody przedstawiciela ustawowego lub bez orzeczenia sàdu ka˝de dziecko w wieku poni˝ej 13 roku ˝y-
cia i zapewniajà mu opiek´ do czasu wyjaÊnienia sytuacji dziecka w przypadkach wymagajàcych natych-
miastowego zapewnienia dziecku opieki – na polecenie s´dziego, doprowadzone przez Policj´, szko∏´ lub
osoby stwierdzajàce porzucenie dziecka, zagro˝enie jego ˝ycia lub zdrowia”.

3 Art. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320) uchy-
li∏ przepisy rozporzàdzenia z dnia 14 lutego 2005 r. Ministra Polityki Spo∏ecznej w sprawie placówek opie-
kuƒczo–wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331), gdzie w § 17 ust. 3 wskazywano, ˝e doprowadzenie
do placówki opiekuƒczo–wychowawczej ma∏oletniego skierowanego na podstawie orzeczenia sàdu regu-
lujà odr´bne przepisy.



nia materia∏u dowodowego uzna, ˝e istnieje mo˝liwoÊç wykonania tego nakazu
przez zobowiàzanych np. rodzice posiadajà stosowne Êrodki, ich zachowanie
w czasie post´powania wskazuje na mo˝liwoÊç wspó∏pracy w tym zakresie.

W przypadku, gdy rodzice nie doprowadzili ma∏oletniego do placówki lub gdy
sàd zrezygnowa∏ z zobowiàzania ich do doprowadzenia, powstaje koniecznoÊç
przymusowego odebrania ma∏oletniego. W takiej sytuacji zgodnie z treÊcià § 267
ust. 3 wskazanego powy˝ej rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci, stosuje si´
przepisy art. 5986–59812 Kodeksu post´powania cywilnego.

W mojej ocenie mi´dzy dwoma przytoczonymi powy˝ej fazami post´powania,
tj. zobowiàzaniem a przymusowym odebraniem, istnieje luka polegajàca na braku
przepisów regulujàcych etap podj´cia próby dowiezienia ma∏oletniego przez oso-
b´ uprawnionà np. przedstawiciela placówki.

W myÊl bowiem art. 5986 k.p.c. „je˝eli zobowiàzany do oddania osoby podlega-
jàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà nie zastosuje si´ do posta-
nowienia, o którym mowa w art. 5985, sàd, na wniosek uprawnionego, zleci kurato-
rowi sàdowemu przymusowe odebranie tej osoby.”. Poniewa˝ w toku tego post´-
powania nie jest wydawane orzeczenie w trybie art. 5985 k.p.c., to w mojej ocenie,
przed wszcz´ciem post´powania o przymusowe odebranie, winno nastàpiç zda-
rzenie faktyczne – odmowa wydania dziecka osobie uprawnionej lub odmowa wy-
konanie przez rodziców zobowiàzania do doprowadzenia. W∏aÊciwym w tej sytu-
acji jest podj´cie chocia˝by jednej próby dowiezienia ma∏oletniego do placówki
przez osob´ uprawnionà mimo, ˝e brak konkretnych przepisów zobowiàzujàcych
do tej czynnoÊci. Odmowa wydania ma∏oletniego osobie uprawnionej stanowiç
mo˝e dopiero podstaw´ z∏o˝enia do sàdu wniosku w trybie art. 5986 k.p.c. Przyjàç
równie˝ nale˝y, ˝e procedury przymusowego odebrania nie powinny byç stosowa-
ne w sytuacji, gdy przeszkodà w dowiezieniu ma∏oletniego do placówki przez ro-
dziców b´dà przyczyny obiektywne, np. choroba rodziców, brak Êrodków transpor-
tu, brak Êrodków finansowych. Dlatego w∏aÊciwym rozwiàzaniem jest podj´cie
przez osob´ uprawnionà próby dowiezienia ma∏oletniego do placówki równie˝
w sytuacji, gdy sàd zobowiàza∏ rodziców do dowiezienia ale ono faktycznie nie na-
stàpi∏o. W praktyce bowiem okazaç si´ mo˝e, ˝e rodzice dobrowolnie wydadzà
dziecko osobie uprawnionej. Stosowanie powy˝szego rozwiàzania mo˝e stanowiç
prawid∏owà praktyk´ w skutecznym oraz sprawnym wykonywaniu orzeczeƒ
o umieszczeniu w placówce opiekuƒczo–wychowawczej i nie b´dzie narusza∏o
obowiàzujàcych przepisów.

Gdy jednak dochodzi do sytuacji, w której nast´puje odmowa wydania ma∏olet-
niego osobie uprawnionej koniecznym staje si´ zastosowanie, na wniosek upraw-
nionego, procedury przewidzianej wskazanym wczeÊniej art. 5986 k.p.c., tj. proce-
dury przymusowego odebrania ma∏oletniego.

CzynnoÊç przymusowego odebrania ma∏oletniego nale˝y traktowaç jako osta-
tecznoÊç, a samo jej zlecenie kuratorowi dotyczy wy∏àcznie technicznej czynnoÊci
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odebrania, a nie doprowadzenia ma∏oletniego do w∏aÊciwej placówki. Doprowa-
dzenia dokonuje natomiast osoba uprawniona, której kurator przekazuje ma∏olet-
niego po przeprowadzeniu zleconej mu czynnoÊci.

Celem powy˝szego post´powania jest wymuszenie na zobowiàzanym oddania
uprawnionemu osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej
pod opiekà. Przymusowe odebranie, z uwagi na treÊç art. 5989 k.p.c., mo˝e jednak
nastàpiç jedynie przy udziale uprawnionego albo osoby lub przedstawiciela insty-
tucji przez niego upowa˝nionej.

U˝yte przez ustawodawc´ poj´cie „osoby uprawnionej” nie powinno budzi wàt-
pliwoÊci w przypadku, gdy uprawnionym jest przedstawiciel ustawowy ma∏oletnie-
go lub ustanowiona orzeczeniem sàdu rodzina zast´pcza – osoby te sà bowiem
skonkretyzowane w postanowieniu wydanym przez sàd.

Inaczej sytuacja wyglàda w przypadku wydania przez sàd orzeczenia o umiesz-
czeniu ma∏oletniego w placówce opiekuƒczo-wychowawczej. Nie mamy tu wów-
czas wskazanej konkretnej osoby uprawnionej, a jedynie nieskonkretyzowanà in-
dywidualnie instytucj´. Nale˝y wi´c przyjàç, i˝ „osobà uprawnionà” b´dzie w tym
przypadku przedstawiciel odpowiedniej instytucji tj. przedstawiciel placówki opie-
kuƒczo-wychowawczej, w której ma∏oletni zosta∏ umieszczony na podstawie wyda-
nego przez powiat skierowania. W mojej jednak ocenie kràg uprawnionych obej-
muje równie˝ przedstawicieli powiatu na terenie którego ma∏oletni przebywa lub
na terenie, którego znajduje si´ placówka, w której ma zostaç umieszczony.

Art. 5989 k.p.c. nie ogranicza kr´gu osób lub instytucji, które uprawniony mo˝e
upowa˝niç. Wydaje si´ jednak, ˝e ze wzgl´du na charakter post´powania upowa˝niç
mo˝na wy∏àcznie instytucj´ prowadzàcà dzia∏alnoÊç o charakterze opiekuƒczo–wy-
chowawczym, i to nie w dowolnej formie, ale z zachowaniem formy pisemnej4.

Zgodnie z § 15 rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 19
paêdziernika 2007 r. w sprawie placówek opiekuƒczo–wychowawczych (Dz. U.
Nr 201, poz. 1455), do placówki kieruje dziecko powiat w∏aÊciwy ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania dziecka. Je˝eli powiat nie mo˝e skierowaç dziecka
do placówki z powodu braku odpowiedniej placówki lub z powodu braku miejsca
w takiej placówce niepublicznej na jego terenie, zwraca si´ do innego powiatu
z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki. JednoczeÊnie
zgodnie z treÊcià art. 19 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecz-
nej (Dz. U. Nr 63, poz. 593, z póên. zm.), do zadaƒ w∏asnych powiatów nale˝y za-
pewnienie opieki i wychowania dzieciom ca∏kowicie lub cz´Êciowo pozbawionym
opieki rodziców, w szczególnoÊci przez organizowanie i prowadzenie placówek
opiekuƒczo–wychowawczych.
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4 J. Gudowski, Post´powanie w sprawach o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub po-
zostajàcej pod opiekà, Przeglàd Sàdowy 2002/1/17; Z. Âwieboda, Orzekanie i wykonanie orzeczeƒ
w sprawie o odebranie osoby podlegajàcej w∏adzy rodzicielskiej lub pozostajàcej pod opiekà, Monitor
Prawniczy 2003/1/17.



Przytoczone uregulowania wskazujà na to, ˝e powiaty poprzez swoje organy wy-
konujà dzia∏alnoÊç majàcà na celu zapewnienie opieki i wychowania. Zadania te re-
alizowane sà mi´dzy innymi przez PCPR-y i placówki opiekuƒczo–wychowawcze. 

Z uwagi na powy˝sze ustalenia przyjàç nale˝y, i˝ „osobà uprawnionà”, o której
mowa w art. 5989 k.p.c. (w przypadku wydania orzeczenia o umieszczeniu ma∏o-
letniego w odpowiedniej placówce), mo˝e byç pracownik powiatu w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania dziecka, w którego zakresie obowiàzków znaj-
dujà si´ dzia∏ania o charakterze opiekuƒczo-wychowawczym. W praktyce b´dà to
zazwyczaj pracownicy PCPR-ów oraz przedstawiciele placówek opiekuƒczo–wy-
chowawczych. Stanowisko takie prezentowane by∏o ju˝ w piÊmie Ministerstwa
Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 11 kwietnia 2006 r. (sygn. DPS-II-5120-72-2086-
MJ/06), kierowanym do PCPR w ¸ukowie. Wydane ono zosta∏o po uzgodnieniach
z Departamentem Legislacyjno-Prawnym Ministerstwa SprawiedliwoÊci (sygn. 
DL-P II 4133-2/06). By∏o ono równie˝ kilkakrotnie potwierdzane w kolejnych pi-
smach Ministerstwa SprawiedliwoÊci5.

Opisane powy˝ej zasady odnoszà si´ do post´powania wykonawczego, tj.
do post´powania, które toczy si´ po wydaniu orzeczenia koƒczàcego post´powa-
nie rozpoznawcze.

Artyku∏ 59813 k.p.c. stanowi jednak, i˝ przepisy art. 5986–59812 k.p.c. stosuje si´
równie˝ odpowiednio do wykonywania orzeczeƒ wydanych w post´powaniu roz-
poznawczym w oparciu o art. 596 § 2 k.p.c. Poniewa˝ przepisy art. 5986–59812 k.p.c.
dotyczà przymusowego odebrania, b´dà wi´c mia∏y zastosowanie dopiero wów-
czas, gdy odebranie dziecka napotka na opór ze strony osób, od których ma zo-
staç odebrane. Procedury przymusowego odebrania nie b´dà stosowane jeÊli ro-
dzice dowiozà dziecko do placówki lub je˝eli wydadzà dziecko kuratorowi lub oso-
bie uprawnionej.

Oczywistym wydaje si´, i˝ dla sprawnoÊci post´powania, w celu niezw∏ocznego
zabezpieczenia dobra dziecka, wskazana jest wspó∏praca kuratora z pracownika-
mi organu kierujàcego. Wskazane jest to tym bardziej, ˝e w wi´kszoÊci przypad-
ków to kurator b´dzie posiada∏ wi´kszà wiedz´ na temat rodziny ma∏oletniego
i czynnoÊci mogà dzi´ki temu przebiegaç znacznie sprawniej. Na tym etapie pra-
cownicy organu kierujàcego mogà zwracaç si´ o pomoc do kuratorów sàdowych.
Jednak ju˝ czynnoÊci przymusowego odebrania osoby mogà odbywaç si´ wy∏àcz-
nie na zasadach opisanych powy˝ej dla post´powania wykonawczego.
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5 Odpowiedê dla Dyrektora Domu Dziecka w Komarnie z dnia 4 kwietnia 2008 r., sygn. DL P II 4133–3/07;
odpowiedê dla Dyrektora PCPR w E∏ku z dnia 16 paêdziernika 2007 r., sygn. DWOiP III 5143–90/07; pismo
skierowane do Prezesów Sadów Okr´gowych z dnia 7 lutego 2008 r., sygn. DWOiP III 5143 96/07.



Kodeks cywilny Republiki Litwy
z dnia 18 lipca 2000 r.

(wszed∏ w ˝ycie 1 lipca 2001 r.)

KSI¢GA TRZECIA
PRAWO RODZINNE

TYTU¸ III
PRAWA I OBOWIÑZKI MAJÑTKOWE MA¸˚ONKÓW

DZIA¸ VI
STATUS PRAWNY MAJÑTKU MA¸˚ONKÓW

Rozdzia∏ pierwszy
Postanowienia ogólne

Artyku∏ 3.81. Rodzaje statusu prawnego majàtku ma∏˝onków 
1. Rozró˝nia si´ status prawny majàtku ma∏˝onków uregulowany ustawowo i umownie. 
2. Status prawny majàtku ma∏˝onków uregulowany ustawowo regulowany jest ar-

tyku∏ami 3.87-3.100 niniejszego kodeksu. 
3. Status prawny majàtku ma∏˝onków uregulowany umownie regulowany jest arty-

ku∏ami 3.101-3.108 niniejszego kodeksu. 

Artyku∏ 3.82. Stosowanie statusu prawnego majàtku uregulowanego ustawowo 
Je˝eli ma∏˝onkowie nie zawarli umowy ma∏˝eƒskiej, w stosunku do ich majàtku

stosuje si´ status uregulowany ustawowo. 

Artyku∏ 3.83. Prawo ma∏˝onków do okreÊlenia statusu prawnego majàtku w umo-
wie ma∏˝eƒskiej 
1. Ma∏˝onkowie, zawierajàc umow´ ma∏˝eƒskà, majà prawo do ustalenia statusu

prawnego swego majàtku wed∏ug w∏asnego uznania. 
2. Postanowienia umowy ma∏˝eƒskiej, sprzeczne z imperatywnymi normami usta-

wowymi, moralnoÊcià czy ∏adem spo∏ecznym, sà niewa˝ne i nie obowiàzujà. 

Artyku∏ 3.84. Mienie rodziny 
1. Bez wzgl´du na to, do którego z ma∏˝onków nale˝a∏ przed zawarciem ma∏˝eƒ-

stwa lub nale˝y po zawarciu ma∏˝eƒstwa, majàtek okreÊlony w cz´Êci 2 niniej-
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szego artyku∏u uznawany jest za mienie rodziny. Mienie rodziny mo˝e byç wy-
korzystywane jedynie do zaspokajania potrzeb ogólnorodzinnych. 

2. Mieniem rodziny jest nast´pujàce mienie, nale˝àce tytu∏em prawa w∏asnoÊci
do jednego lub obojga ma∏˝onków: 
1) lokal mieszkalny rodziny; 
2) majàtek ruchomy, przeznaczony do zaspakajania potrzeb gospodarstwa do-

mowego rodziny, w tym meble.
3. Za mienie rodziny uznaje si´ równie˝ prawo do korzystania z lokalu mieszkalne-

go rodziny. 
4. Mienie wymienione w cz´Êci 2 i 3 niniejszego artyku∏u nabywa status prawny

mienia rodziny z dniem zarejestrowania ma∏˝eƒstwa, jednak˝e ma∏˝onkowie
mogà wykorzystaç ten fakt wobec osób trzecich, dzia∏ajàcych w dobrej wierze,
jedynie po zarejestrowaniu mienia nieruchomego w rejestrze publicznym jako
mienie rodziny. 

Artyku∏ 3.85. Status prawny mienia rodziny 
1. Mienie wyszczególnione w cz´Êci 2 artyku∏u 3.84 niniejszego kodeksu, stano-

wiàce osobistà w∏asnoÊç jedynie jednego z ma∏˝onków, mo˝e byç wykorzysty-
wane, zarzàdzane lub dysponowane jedynie w trybie okreÊlonym niniejszym ar-
tyku∏em. 

2. Ma∏˝onek, który jest w∏aÊcicielem mienia nieruchomego, zaliczonego do mienia
rodziny, ma prawo przeniesienia praw w∏asnoÊci do niego, zastawienia lub
ograniczenia w inny sposób praw do niego jedynie za pisemnà zgodà drugie-
go ma∏˝onka. Je˝eli ma∏˝onkowie posiadajà niepe∏noletnie dzieci, do zawarcia
umowy dotyczàcej mienia nieruchomego, stanowiàcego mienie rodziny, wyma-
gana jest zgoda sàdu. 

3. Nie jest mo˝liwa egzekucja z mienia rodziny na podstawie roszczeƒ wierzycieli,
je˝eli wierzyciele wiedzieli lub winni byli wiedzieç, ˝e zawarcie umowy nie by∏o
zwiàzane z zaspokojeniem potrzeb rodziny i by∏o sprzeczne z dobrem rodziny. 

4. Ma∏˝onkowie nie mogà w drodze umowy zmieniç statusu prawnego mienia ro-
dziny ani jego sk∏adników. 

Artyku∏ 3.86. WygaÊni´cie statusu mienia rodziny 
1. Status prawny mienia rodziny wygasa z chwilà rozwiàzania ma∏˝eƒstwa, jego

uniewa˝nienia lub separacji ma∏˝onków. 
2. Ma∏˝onek, z którym pozostajà niepe∏noletnie dzieci, mo˝e w drodze orzeczenia sà-

dowego otrzymaç prawo korzystania z mienia rodziny lub jego cz´Êci (uzufrukt).
Uzufrukt ustanawia si´ do chwili osiàgni´cia pe∏noletnoÊci przez dzieci. 

3. Je˝eli ma∏˝onkowie wynajmujà lokal mieszkalny rodziny, sàd mo˝e przenieÊç
prawo najmu na tego z ma∏˝onków, przy którym pozostajà niepe∏noletnie dzie-
ci lub które jest niezdolne do pracy. 
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4. Przedmioty gospodarstwa domowego, przeznaczone do zaspakajania potrzeb
gospodarstwa domowego rodziny, mogà zostaç zasàdzone przez sàd na rzecz
tego z ma∏˝onków, które pozostaje w lokalu mieszkalnym rodziny wraz z niepe∏-
noletnimi dzieçmi. 

Rozdzia∏ drugi
Status prawny majàtku ma∏˝onków uregulowany ustawowo

Artyku∏ 3.87. Istota statusu prawnego majàtku ma∏˝onków uregulowanego usta-
wowo 
1. Statusu prawny majàtku ma∏˝onków uregulowany ustawowo oznacza, ˝e majàtek

ma∏˝onków, nabyty po zawarciu ma∏˝eƒstwa, stanowi ich wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà. 
2. Majàtek ma∏˝onków stanowi ich wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà dopóki nie zostanie on po-

dzielony lub zanim prawo wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej nie wygaÊnie w inny sposób. 

Artyku∏ 3.88. Wspó∏w∏asnoÊç ∏àczna ma∏˝onków 
1. Za wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà ma∏˝onków uznaje si´: 

1) mienie nabyte w imieniu jednego lub obojga ma∏˝onków po zawarciu ma∏-
˝eƒstwa; 

2) dochody i owoce, pozyskane z majàtku stanowiàcego osobistà w∏asnoÊç
ma∏˝onka; 

3) dochody, otrzymane ze wspólnej dzia∏alnoÊci ma∏˝onków oraz dochody,
otrzymane z dzia∏alnoÊci jednego z ma∏˝onków, za wyjàtkiem Êrodków, nie-
zb´dnych dla dzia∏alnoÊci zawodowej ma∏˝onka; 

4) przedsi´biorstwo i dochody uzyskiwane z jego dzia∏alnoÊci lub innej aktyw-
noÊci, je˝eli obydwoje ma∏˝onkowie podj´li dzia∏alnoÊç po zawarciu ma∏˝eƒ-
stwa. Je˝eli przedsi´biorstwo do chwili zawarcia ma∏˝eƒstwa nale˝a∏o tytu-
∏em prawa w∏asnoÊci do jednego z ma∏˝onków, wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà ma∏-
˝onków po zawarciu ma∏˝eƒstwa stanowià dochody uzyskiwane z jego dzia-
∏alnoÊci lub innej aktywnoÊci oraz zwi´kszenie wartoÊci przedsi´biorstwa; 

5) dochody, uzyskane po zawarciu ma∏˝eƒstwa z dzia∏alnoÊci zawodowej lub in-
telektualnej ma∏˝onków lub jednego z nich, dywidendy, tak˝e emerytury, zasi∏-
ki i inne wyp∏aty, za wy∏àczeniem wyp∏at celowych (odszkodowanie za uszczer-
bek na zdrowiu, odszkodowanie za straty niematerialne, otrzymana celowa za-
pomoga materialna, przeznaczona dla tylko jednego z ma∏˝onków i inne). 

2. Domniemywa si´, ˝e majàtek stanowi wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà ma∏˝onków, zanim
nie zostanie dowiedzione, ˝e stanowi on w∏asnoÊç osobistà jednego z ma∏˝onków. 

3. Jako w∏aÊcicieli majàtku stanowiàcego wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà, w rejestrze pu-
blicznym wpisuje si´ oboje ma∏˝onków. Je˝eli majàtek zosta∏ zarejestrowany ja-
ko w∏asnoÊç jedynie jednego z ma∏˝onków, uznaje si´ go za wspó∏w∏asnoÊç
∏àcznà, je˝eli w rejestrze zosta∏ on okreÊlony jako wspó∏w∏asnoÊç ∏àczna. 
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4. Je˝eli prywatny fundusz emerytalny zosta∏ zgromadzony ze wspólnych Êrodków
ma∏˝onków, w przypadku rozwodu drugie z ma∏˝onków ma prawo ˝àdaç uzna-
nia jego praw do po∏owy Êrodków tego funduszu emerytalnego. 

Artyku∏ 3.89. W∏asnoÊç osobista ma∏˝onków 
1. Za osobistà w∏asnoÊç ma∏˝onków uznaje si´ mienie: 

1) nabyte przez ka˝de z ma∏˝onków przed zawarciem ma∏˝eƒstwa; 
2) podarowane lub otrzymane w spadku przez ma∏˝onka podczas trwania ma∏-

˝eƒstwa, je˝eli w umowie darowizny lub testamencie nie wskazano, ˝e mie-
nie przekazuje si´ na wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà ma∏˝onków; 

3) przedmioty u˝ytku osobistego ma∏˝onków (obuwie, odzie˝, narz´dzia pracy
zawodowej); 

4) prawa do w∏asnoÊci intelektualnej i przemys∏owej, za wyjàtkiem dochodów,
uzyskiwanych z dzia∏alnoÊci intelektualnej; 

5) Êrodki i przedmioty, niezb´dne do osobistej dzia∏alnoÊci gospodarczej ma∏-
˝onka, za wyjàtkiem Êrodków i przedmiotów, niezb´dnych do dzia∏alnoÊci
gospodarczej prowadzonej przez oboje ma∏˝onków razem; 

6) Êrodki, otrzymane przez jednego z ma∏˝onków jako odszkodowanie
za uszczerbek na zdrowiu, odszkodowanie za straty niematerialne, otrzyma-
na celowa zapomoga materialna i inne wyp∏aty, zwiàzane jedynie z osobà
ma∏˝onka, który je otrzyma∏, niezbywalne prawa osobiste; 

7) mienie nabyte przez ma∏˝onka za osobiste Êrodki lub Êrodki, uzyskane ze
sprzeda˝y majàtku stanowiàcego jego w∏asnoÊç osobistà, je˝eli w chwili na-
bywania tego mienia zosta∏a jednoznacznie wyra˝ona wola ma∏˝onka naby-
cia tego mienia na w∏asnoÊç osobistà. 

2. Fakt przynale˝noÊci okreÊlonego mienia jako osobistej w∏asnoÊci jednego
z ma∏˝onków mo˝e byç potwierdzony jedynie dowodami na piÊmie, za wyjàt-
kiem przypadków, gdy ustawa dopuszcza dowód z zeznaƒ Êwiadków, lub te˝
pochodzenie i natura tego majàtku same w sobie wskazujà, ˝e majàtek stano-
wi mienie osobiste jednego z ma∏˝onków. 

3. Majàtek osobisty jednego z ma∏˝onków, który zosta∏ przekazany czasowo dru-
giemu z ma∏˝onków dla zaspokojenia jego potrzeb osobistych, pozostaje oso-
bistà w∏asnoÊcià ma∏˝onka, który majàtek przekaza∏. 

Artyku∏ 3.90. Uznanie majàtku, stanowiàcego osobistà w∏asnoÊç ma∏˝onka,
za wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà ma∏˝onków 
1. Majàtek, stanowiàcy osobistà w∏asnoÊç jednego z ma∏˝onków, mo˝e zostaç

przez sàd uznany za wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà ma∏˝onków, je˝eli stwierdzi si´, ˝e
w trakcie trwania ma∏˝eƒstwa majàtek ten zosta∏ znaczàco ulepszony ze wspól-
nych Êrodków ma∏˝onków lub ze Êrodków lub nak∏adu pracy drugiego z ma∏-
˝onków (remont kapitalny, rekonstrukcja, przebudowa itp.). 
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2. Je˝eli ma∏˝onek nabywa mienie dla zaspokojenia swych osobistych potrzeb ko-
rzystajàc równie˝ ze Êrodków, stanowiàcych wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà ma∏˝onków,
sàd mo˝e uznaç to mienie za wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà ma∏˝onków, je˝eli Êrodki sta-
nowiàce wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà ma∏˝onków, u˝yte na nabycie mienia, przewy˝-
sza∏y Êrodki stanowiàce w∏asnoÊç osobistà ma∏˝onka, u˝yte na nabycie mienia. 

Artyku∏ 3.91. Przedsi´biorstwo (gospodarstwo, dzia∏alnoÊç) 
Majàtek, przeznaczony na funkcjonowanie przedsi´biorstwa (gospodarstwa,

dzia∏alnoÊci), zawiàzanego przez jedno z ma∏˝onków po zawarciu ma∏˝eƒstwa, jak
równie˝ dochody z przedsi´biorstwa (gospodarstwa, dzia∏alnoÊci), zawiàzanego
przez jedno z ma∏˝onków przed zawarciem ma∏˝eƒstwa, z wy∏àczeniem Êrodków,
niezb´dnych dla funkcjonowania przedsi´biorstwa (gospodarstwa, dzia∏alnoÊci)
stanowiàcego osobiste mienie jednego z ma∏˝onków, stanowià wspó∏w∏asnoÊç
∏àcznà, je˝eli ten majàtek lub dochody istniejà w chwili rozwiàzania ma∏˝eƒstwa. 

Artyku∏ 3.92. Zarzàdzanie, korzystanie i dysponowanie mieniem stanowiàcym
wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà ma∏˝onków. 
1. Ma∏˝onkowie korzystajà, zarzàdzajà i dysponujà mieniem, stanowiàcym ich

wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà, w drodze wzajemnego porozumienia. 
2. Nie jest wymagana zgoda drugiego z ma∏˝onków, gdy: 

1) przyjmuje si´ spadek lub odmawia jego przyj´cia; 
2) odmawia si´ zawarcia umowy; 
3) podejmuje si´ niezw∏oczne dzia∏ania dla ochrony wspólnego majàtku; 
4) sk∏ada si´ powództwo o ochron´ wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej ma∏˝onków; 
5) sk∏ada si´ powództwo o ochron´ swych praw, zwiàzanych ze wspólnym ma-

jàtkiem lub swych praw osobistych, nie zwiàzanych z interesem rodziny. 
3. Domniemywa si´, ˝e ma∏˝onek zawiera umowy za zgodà drugiego z ma∏˝on-

ków, za wyjàtkiem przypadków, gdy do zawarcia umowy niezb´dna jest pisem-
na zgoda drugiego z ma∏˝onków. W wyjàtkowych przypadkach, gdy zw∏oka po-
czyni∏aby znaczàcà szkod´ dla interesu rodziny, a drugie z ma∏˝onków nie jest
w stanie wyraziç swej zgody ze wzgl´du na chorob´ lub inne obiektywne przy-
czyny, ma∏˝onek mo˝e zawrzeç umow´ bez zgody drugiego z ma∏˝onków w try-
bie przewidzianym w cz´Êci 2 artyku∏u 3.32 niniejszego kodeksu. 

4. Umowy, dotyczàce mienia nieruchomego stanowiàcego wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà
ma∏˝onków lub dysponowaniem lub ograniczeniem praw rzeczowych do niego,
a tak˝e umowy dotyczàce zbycia wspólnego przedsi´biorstwa lub ograniczenia
praw do niego, jak równie˝ zbycia papierów wartoÊciowych stanowiàcych
wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà ma∏˝onków ograniczenia praw do nich, mogà byç zawar-
te jedynie przez oboje ma∏˝onków, za wyjàtkiem przypadków, gdy jedno z ma∏-
˝onków dysponuje pe∏nomocnictwem wydanym przez drugie z ma∏˝onków
do zawarcia takiej umowy. 
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5. Ka˝de z ma∏˝onków ma prawo bez zgody drugiego z ma∏˝onków otworzyç ra-
chunek depozytowy w banku na swojà rzecz i w sposób nieskr´powany dyspo-
nowaç zgromadzonymi na nim Êrodkami, o ile te Êrodki nie zosta∏y przekazane
na wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà. 

6. Je˝eli umowa zosta∏a zawarta bez zgody drugiego z ma∏˝onków, ma∏˝onek, któ-
ry nie wyrazi∏ zgody na zawarcie umowy mo˝e potwierdziç takà umow´ w termi-
nie jednego miesiàca od dnia, w którym dowiedzia∏ si´ o zawarciu umowy.
Do chwili potwierdzenia umowy druga jej strona mo˝e odstàpiç od umowy. Je˝e-
li w ciàgu jednego miesiàca drugie z ma∏˝onków nie potwierdzi umowy, uznaje si´
jà za zawartà bez zgody drugiego z ma∏˝onków. Je˝eli druga ze stron umowy wie-
dzia∏a, ˝e osoba, z która zawar∏a umow´, pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim, to
mo˝e ona odstàpiç od umowy jedynie w tym przypadku, je˝eli ma∏˝onek fa∏szy-
wie oÊwiadczy∏, ˝e posiada zgod´ drugiego ma∏˝onka na zawarcie umowy. 

Artyku∏ 3.93. Zgoda na zawarcie umów 
1. Je˝eli jedno z ma∏˝onków odmawia drugiemu zgody na zawarcie umowy, je˝e-

li do jej zawarcia taka zgoda jest wymagana, zainteresowany ma∏˝onek mo˝e
zwróciç si´ do sàdu o wydanie zezwolenia na zawarcie takiej umowy. 

2. Sàd wydaje zgod´ jedynie w tym przypadku, je˝eli zainteresowany ma∏˝onek
wyka˝e, ˝e umowa jest niezb´dna do zaspokojenia potrzeb rodziny lub wspól-
nej dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

Artyku∏ 3.94. Pe∏nomocnictwo do zarzàdzania majàtkiem 
1. Jedno z ma∏˝onków mo˝e upowa˝niç drugie z ma∏˝onków do zarzàdzania, ko-

rzystania z majàtku stanowiàcego ich wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà i dysponowania
nim – wed∏ug w∏asnego uznania. 

2. Je˝eli jedno z ma∏˝onków jest nieobecne albo z innych wa˝nych przyczyn nie
mogà oni wspólnie zarzàdzaç majàtkiem, drugie z ma∏˝onków mo˝e zwróciç si´
do sàdu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na samodzielne zarzàdzanie takim
majàtkiem. 

3. Je˝eli ma∏˝onek, samodzielnie zarzàdzajàcy majàtkiem stanowiàcym wspó∏w∏a-
snoÊç ∏àcznà ma∏˝onków, czyni to w sposób niedba∏y, nieprzemyÊlany lub bez
nale˝ytej troski, jest on zobowiàzany do zrekompensowania ze swego osobiste-
go majàtku strat, powsta∏ych z jego winy. 

4. W odniesieniu do zarzàdzania majàtkiem stosuje si´ mutatis mutandis przepisy
ksi´gi czwartej niniejszego kodeksu, regulujàce zarzàdzanie majàtkiem innej
osoby. 

Artyku∏ 3.95. Wy∏àczenie 
1. Je˝eli jedno z ma∏˝onków nie mo˝e zarzàdzaç wspólnym majàtkiem lub czyni

to ze stratami, drugie z ma∏˝onków mo˝e zwróciç si´ do sàdu z wnioskiem o wy-
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∏àczenie pierwszego z ma∏˝onków z zarzàdzania majàtkiem. Sàd zaspokaja ta-
ki wniosek ma∏˝onka, je˝eli wnioskodawca wyka˝e, ˝e jest to niezb´dne dla za-
spokojenia potrzeb rodziny lub wspólnej dzia∏alnoÊci gospodarczej. 

2. Ma∏˝onek, który zosta∏ przez sàd wy∏àczony z zarzàdzania wspólnym majàt-
kiem, po ustaniu okolicznoÊci, w zwiàzku z którymi wy∏àczenie orzeczono, mo-
˝e zwróciç si´ do sàdu z ˝àdaniem przywrócenia prawa do zarzàdzania wspól-
nym majàtkiem. 

Artyku∏ 3.96. Zaskar˝enie umów 
1. Umowy, zawarte bez zgody drugiego z ma∏˝onków i póêniej nie potwierdzone

przezeƒ, mogà zostaç uchylone z powództwa ma∏˝onka, który nie wyrazi∏ zgo-
dy, w ciàgu jednego roku od dnia, gdy dowiedzia∏ si´ on o takiej umowie, je˝e-
li zostanie udowodnione, ˝e druga strona umowy dzia∏a∏a w z∏ej wierze. 

2. Umowy, do zawarcia których wymagana jest pisemna zgoda drugiego z ma∏-
˝onków, lub które mogà byç zawarte jedynie przez oboje ma∏˝onków (cz´Êç 4
artyku∏u 3.92 niniejszego kodeksu), mogà byç uniewa˝nione, niezale˝nie od do-
brej lub z∏ej wiary drugiej strony, za wy∏àczeniem przypadków, gdy jedno lub
oboje z ma∏˝onków przy zawieraniu umowy pos∏u˝yli si´ nieprawdà lub gdy
przekazali oni fa∏szywe dane urz´dom nadzorujàcym rejestry paƒstwowe lub in-
nym lub urz´dnikom. W tych przypadkach umowa mo˝e zostaç uniewa˝nio-
na jedynie jeÊli druga strona dzia∏a∏a w z∏ej wierze. 

Artyku∏ 3.97. Zarzàdzanie majàtkiem stanowiàcym osobistà w∏asnoÊç jednego
z ma∏˝onków 
1. Je˝eli majàtek stanowi osobistà w∏asnoÊç jednego z ma∏˝onków, mo˝e on za-

rzàdzaç nim i dysponowaç wed∏ug w∏asnego uznania. W stosunku do zarzàdza-
nia, korzystania i dysponowania majàtkiem, który niniejszy kodeks uznaje
za mienie rodziny, stosuje si´ ograniczenia przewidziane w niniejszej ksi´dze. 

2. Je˝eli jedno z ma∏˝onków zarzàdza majàtkiem, stanowiàcym jego osobistà w∏a-
snoÊç, w sposób tak niedba∏y, nierozsàdny czy niestaranny, ˝e powoduje to za-
gro˝enie dla interesów rodziny w zwiàzku z tym, ˝e majàtek ten mo˝e zostaç
utracony lub znaczàco pomniejszony, drugie z ma∏˝onków ma prawo zwróciç si´
do sàdu z ˝àdaniem ustanowienia administratora tego majàtku. Administratorem
mo˝e zostaç ustanowiony równie˝ ma∏˝onek, który zwróci∏ si´ z takim ˝àdaniem. 

3. Po ustaniu okolicznoÊci, dla których ustanowiono administratora majàtku, ka˝-
de z ma∏˝onków mo˝e zwróciç si´ do sàdu o uchylenie administracji majàtkiem. 

4. Jedno z ma∏˝onków mo˝e upowa˝niç drugie z ma∏˝onków do zarzàdzania ma-
jàtkiem, stanowiàcym jego (pierwszego ma∏˝onka) w∏asnoÊç osobistà. W takim
przypadku do wzajemnych stosunków majàtkowych pomi´dzy ma∏˝onkami sto-
suje si´ postanowienia ksi´gi drugiej niniejszego kodeksu, regulujàce stosunki
prawne pe∏nomocnictwa. 
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5. Je˝eli z powodu choroby lub innych przyczyn obiektywnych jedno z ma∏˝onków
nie jest w stanie samodzielnie zarzàdzaç swoim majàtkiem i przyk∏adaç si´
do utrzymania gospodarstwa domowego rodziny, drugie z ma∏˝onków ma pra-
wo wykorzystywaç na potrzeby utrzymania gospodarstwa domowego rodziny
Êrodki i majàtek ma∏˝onka, nie b´dàcego w stanie samodzielnie zarzàdzaç swo-
im majàtkiem. Ta zasada nie ma zastosowania, je˝eli ma∏˝onkowie pozostajà
w separacji lub gdy dla majàtku ma∏˝onka, b´dàcego w stanie samodzielnie za-
rzàdzaç nim, ustanowiono administratora. 

Artyku∏ 3.98. Prawo do rekompensaty 
1. Je˝eli wskutek do∏àczenia mienia stanowiàcego osobistà w∏asnoÊç ma∏˝onka

wzros∏a wartoÊç mienia, stanowiàcego wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà ma∏˝onków, ma∏-
˝onek, dzi´ki którego osobistemu mieniu wzros∏a wartoÊç mienia, ma prawo
do rekompensaty z mienia wspólnego. 

2. Ma∏˝onek zachowuje prawo do rekompensaty tak˝e i w przypadku, je˝eli do na-
bycia mienia, stanowiàcego ∏àcznà wspó∏w∏asnoÊç ma∏˝onków, u˝yto tak˝e
i Êrodków stanowiàcych mienie osobiste ma∏˝onka. 

3. Ka˝de z ma∏˝onków winno zrekompensowaç spadek wartoÊci mienia b´dàce-
go wspó∏w∏asnoÊcià ∏àcznà ma∏˝onków, je˝eli wykorzystywa∏ on mienie w ce-
lach, nie zwiàzanych z wykonywaniem zobowiàzaƒ, przewidzianych artyku-
∏em 3.109 niniejszego kodeksu, za wyjàtkiem przypadków, gdy mo˝e on udo-
wodniç, ˝e mienie to zosta∏o u˝yte dla zaspokojenia potrzeb rodziny. 

4. Rekompensaty przewidziane w niniejszym artykule wyp∏aca si´ w chwili ustania
wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej ma∏˝onków. 

Artyku∏ 3.99. Podarunki ma∏˝onków 
1. Ma∏˝onkowie majà prawo wzajemnego obdarowywania si´ mieniem zgodnie

z przepisami ksi´gi szóstej niniejszego kodeksu, regulujàcymi umow´ darowizny. 
2. Umowa darowizny mienia nieruchomego na rzecz wierzycieli wywo∏uje skutki

prawne dopiero z chwilà rejestracji tej umowy w rejestrze publicznym. 
3. Obdarowany ma∏˝onek ponosi odpowiedzialnoÊç przed wierzycielami darczyƒ-

cy za jego zobowiàzania istniejàce w chwili zawarcia umowy darowizny, lecz je-
dynie do wysokoÊci wartoÊci podarunku. Je˝eli podarowanie mienie uleg∏o
zniszczeniu nie z winy obdarowanego ma∏˝onka, jego obowiàzek wykonania
zobowiàzaƒ darczyƒcy wygasa. 

Artyku∏ 3.100. Podstawy ustania wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej ma∏˝onków 
Wspó∏w∏asnoÊç ∏àczna ma∏˝onków ustaje z nast´pujàcych przyczyn: 

1) wskutek Êmierci jednego z ma∏˝onków; 
2) w razie uznania jednego z ma∏˝onków za zmar∏ego lub zaginionego bez wieÊci; 
3) uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa; 
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4) rozwiàzania ma∏˝eƒstwa;
5) separacji ma∏˝onków;
6) podzia∏u majàtku wspólnego orzeczeniem sàdu; 
7) zmiany w drodze porozumienia ma∏˝onków statusu prawnego mienia regulowa-

nego ustawowo; 
8) w innych ustawowo przewidzianych przypadkach. 

Rozdzia∏ trzeci
Status prawny majàtku ma∏˝onków uregulowany umownie

Artyku∏ 3.101. Umowa ma∏˝eƒska
Umowa ma∏˝eƒska jest to porozumienie ma∏˝onków, ustalajàce ich prawa i obo-

wiàzki majàtkowe w trakcie trwania ma∏˝eƒstwa, a tak˝e po rozwiàzaniu ma∏˝eƒ-
stwa lub pozostajàc w separacji. 

Artyku∏ 3.102. Zawarcie umowy ma∏˝eƒskiej 
1. Umowa ma∏˝eƒska mo˝e byç zawarta przed zarejestrowaniem ma∏˝eƒstwa

(umowa przedÊlubna) lub w dowolnej chwili po zawarciu ma∏˝eƒstwa (umowa
poÊlubna). 

2. Umowa ma∏˝eƒska, zawarta przed dniem rejestracji zawarcia ma∏˝eƒstwa, wcho-
dzi w ˝ycie z dniem rejestracji zawarcia ma∏˝eƒstwa. Umowa poÊlubna wchodzi
w ˝ycie z dniem jej zawarcia, o ile w umowie nie przewidziano inaczej. 

3. Osoba niepe∏noletnia mo˝e zawrzeç umow´ ma∏˝eƒskà jedynie po zarejestro-
waniu zawarcia ma∏˝eƒstwa. 

4. Ma∏˝onek, uznany wyrokiem sàdu za zdolnego do czynnoÊci prawnych w ogra-
niczonym zakresie, mo˝e zawrzeç umow´ ma∏˝eƒskà jedynie za pisemnà zgo-
dà kuratora. Je˝eli kurator odmawia wyra˝enia zgody, na wniosek ma∏˝onka
zgod´ na zawarcie umowy ma∏˝eƒskiej mo˝e wydaç sàd. 

Artyku∏ 3.103. Forma umowy ma∏˝eƒskiej 
1. Umowa ma∏˝eƒska wymaga formy aktu notarialnego. 
2. Umowa ma∏˝eƒska, a tak˝e jej zmiany, winny byç zarejestrowane w rejestrze

umów ma∏˝eƒskich, prowadzonym przez instytucje hipoteczne w trybie przewi-
dzianym w regulaminach tych rejestrów. Zmiany umowy ma∏˝eƒskiej sà dopusz-
czalne jedynie za zgodà sàdu. Zmiany umowy ma∏˝eƒskiej nie majà mocy
wstecznej. 

3. Umowa ma∏˝eƒska i jej zmiany mogà byç skuteczne wobec osób trzecich jedy-
nie gdy umowa i jej zmiany zosta∏y zarejestrowane w rejestrze umów ma∏˝eƒ-
skich. Zasada ta nie ma zastosowania, je˝eli w chwili zawierania umowy osoby
trzecie wiedzia∏y o umowie ma∏˝eƒskiej lub jej zmianach. 
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Artyku∏ 3.104. TreÊç umowy ma∏˝eƒskiej 
1. Ma∏˝onkowie majà prawo do okreÊlenia w umowie ma∏˝eƒskiej, ˝e: 

1) mienie, zarówno nabyte przed zawarciem ma∏˝eƒstwa, jak i w trakcie trwania
ma∏˝eƒstwa, stanowi osobistà w∏asnoÊç ka˝dego z ma∏˝onków; 

2) mienie nabyte przed zawarciem ma∏˝eƒstwa przez ka˝de z ma∏˝onków i sta-
nowiàce ich mienie osobiste, po zarejestrowaniu zawarcia ma∏˝eƒstwa staje
si´ ich wspó∏w∏asnoÊcià ∏àcznà; 

3) mienie, nabyte w trakcie trwania ma∏˝eƒstwa, stanowi wspó∏w∏asnoÊç roz-
∏àcznà ma∏˝onków; 

2. Ma∏˝onkowie w umowie ma∏˝eƒskiej mogà okreÊliç, ˝e jeden z rodzajów statusu
prawnego mienia, wymieniony w punkcie 1 niniejszego statusu, dotyczyç b´dzie
ca∏ego majàtku lub tylko jego okreÊlonej cz´Êci lub tylko konkretnych przedmiotów. 

3. Ma∏˝onkowie w umowie ma∏˝eƒskiej mogà okreÊliç status prawny zarówno mie-
nia posiadanego obecnie, jak i przysz∏ego. 

4. Ma∏˝onkowie w umowie ma∏˝eƒskiej mogà okreÊliç prawa i obowiàzki, zwiàza-
ne z zarzàdzaniem mieniem, wzajemnym utrzymaniem, uczestnictwem w za-
spokajaniu potrzeb rodziny i w ponoszeniu wydatków, a tak˝e metod´ i tryb po-
dzia∏u majàtku w razie rozwiàzania ma∏˝eƒstwa, a tak˝e inne kwestie zwiàzane
z wzajemnymi stosunkami majàtkowymi pomi´dzy ma∏˝onkami. 

5. Przewidziane w umowie ma∏˝eƒskiej prawa i obowiàzki ma∏˝onków mogà byç
ograniczone pewnymi terminami, lub te˝ powstanie i wygaÊni´cie praw i obo-
wiàzków mo˝e byç zwiàzane z wykonaniem lub niewykonaniem warunków
okreÊlonych w umowie. 

Artyku∏ 3.105. Nie majàce mocy prawnej postanowienia umowy ma∏˝eƒskiej 
Nie majà mocy prawnej postanowienia umowy ma∏˝eƒskiej, które: 

1) sà sprzeczne z imperatywnymi postanowieniami ustaw, moralnoÊcià lub po-
rzàdkiem publicznym; 

2) zmieniajà status prawny mienia stanowiàcego osobistà w∏asnoÊç jednego
z ma∏˝onków lub ich wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà (artyku∏y 3.88 i 3.89 niniejszego ko-
deksu), je˝eli ma∏˝onkowie zdecydowali o wyborze wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej ja-
ko statusu prawnego mienia; 

3) naruszajà ustalonà artyku∏em 3.117 niniejszego kodeksu zasad´ równych cz´-
Êci we wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej; 

4) ograniczajà zdolnoÊç prawnà lub zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych ma∏˝onków; 
5) ustalajà niemajàtkowe stosunki wzajemne mi´dzy ma∏˝onkami; 
6) ustalajà lub zmieniajà prawa i obowiàzki osobiste ma∏˝onków w stosunku do ich

dzieci; 
7) ograniczajà lub wy∏àczajà prawo ma∏˝onka (ma∏˝onków) do alimentów; 
8) ograniczajà lub wy∏àczajà prawo ma∏˝onka (ma∏˝onków) do zwrócenia si´ do sàdu; 
9) zmieniajà tryb lub warunki dziedziczenia majàtku. 
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Artyku∏ 3.106. Zmiana i rozwiàzanie umowy ma∏˝eƒskiej 
1. Umowa ma∏˝eƒska mo˝e byç zmieniona lub rozwiàzana w drodze porozumie-

nia ma∏˝onków w dowolnej chwili, w takiej samej formie, jaka zosta∏a przewi-
dziana dla jej zawarcia. 

2. Zmiany lub rozwiàzanie umowy ma∏˝eƒskiej mogà byç skuteczne wobec osób
trzecich jedynie gdy zmiany lub rozwiàzanie umowy zosta∏y zarejestrowane
w rejestrze umów ma∏˝eƒskich. Zasada ta nie ma zastosowania, je˝eli w chwili
zawierania umowy osoby trzecie wiedzia∏y o zmianach lub rozwiàzaniu umowy
ma∏˝eƒskiej. 

3. Na wniosek jednego z ma∏˝onków umowa ma∏˝eƒska mo˝e byç zmieniona lub
rozwiàzana orzeczeniem sàdu, o ile zachodzà przes∏anki do zmiany lub rozwià-
zania umowy, przewidziane w ksi´dze szóstej niniejszego kodeksu. 

4. Wierzyciele jednego lub obojga ma∏˝onków, których prawa zosta∏y naruszone
przez zmian´ lub rozwiàzanie umowy ma∏˝eƒskiej, majà prawo zaskar˝enia ta-
kich zmian lub rozwiàzania do sàdu w terminie jednego roku od dnia, w którym
dowiedzieli si´ o zmianach lub rozwiàzaniu umowy ma∏˝eƒskiej, i wnosiç o re-
stytucj´ naruszonych praw. 

Artyku∏ 3.107. WygaÊni´cie umowy ma∏˝eƒskiej 
Umowa ma∏˝eƒska wygasa w razie rozwiàzania ma∏˝eƒstwa lub orzeczenia se-

paracji, za wyjàtkiem tych zobowiàzaƒ, które zgodnie z umowà ma∏˝eƒskà pozo-
stajà w mocy w razie rozwiàzania ma∏˝eƒstwa lub pozostawania w separacji. Wy-
gaÊni´cie umowy ma∏˝eƒskiej podlega rejestracji w rejestrze umów ma∏˝eƒstwa. 

Artyku∏ 3.108. Uniewa˝nienie umowy ma∏˝eƒskiej 
1. Oprócz przes∏anek okreÊlonych w artykule 3.105 niniejszego kodeksu, umowa

ma∏˝eƒska mo˝e zostaç uniewa˝niona w ca∏oÊci lub w cz´Êci równie˝ z przes∏a-
nek okreÊlonych w ksi´dze pierwszej niniejszego kodeksu, dotyczàcych nie-
wa˝noÊci umów. 

2. Na wniosek ma∏˝onka sàd mo˝e uniewa˝niç umow´ ma∏˝eƒstwa w ca∏oÊci lub
w cz´Êci, je˝eli umowa w istotny sposób narusza zasad´ równouprawnienia
ma∏˝onków i jest bardzo niekorzystna dla jednego z ma∏˝onków. 

3. Wierzyciele jednego lub obojga ma∏˝onków mogà ˝àdaç uniewa˝nienia umowy
ma∏˝eƒskiej ze wzgl´du na jej fikcyjnoÊç. 

DZIA¸ VII
ODPOWIEDZIALNOÂå CYWILNA MA¸˚ONKÓW

ZA ZOBOWIÑZANIA MAJÑTKOWE

Artyku∏ 3.109. Zobowiàzania, wykonywane ze wspólnego majàtku ma∏˝onków 
1. Ze wspólnego majàtku ma∏˝onków wykonuje si´ nast´pujàce zobowiàzania: 

143

Kodeks cywilny Republiki Litwy...

Rodzina i Prawo Nr 9-10 2008



1) zobowiàzania zwiàzane z ograniczeniami dotyczàcymi mienia, nabytego
na ∏àcznà wspó∏w∏asnoÊç ma∏˝onków, istniejàcymi do chwili nabycia tego
mienia albo powsta∏ymi po jego nabyciu; 

2) zobowiàzania, zwiàzane z zarzàdzaniem wspólnym mieniem; 
3) zobowiàzania, zwiàzane z utrzymaniem gospodarstwa domowego rodziny; 
4) zobowiàzania, zwiàzane ze zwrotem kosztów sàdowych, je˝eli sprawa doty-

czy∏a wspólnego mienia ma∏˝onków lub interesów rodziny; 
5) zobowiàzania, powsta∏e wskutek umów, zawartych przez jedno z ma∏˝onków

za zgodà drugiego z ma∏˝onków lub póêniej potwierdzonych przez drugie
z ma∏˝onków, a tak˝e zobowiàzania, powsta∏e wskutek umów, do zawarcia
których zgoda drugiego z ma∏˝onków nie by∏a wymagana, je˝eli zosta∏y one
zawarte w interesie rodziny; 

6) zobowiàzania solidarne ma∏˝onków. 
2. Ka˝de z ma∏˝onków ma prawo do zawierania umów, niezb´dne dla utrzymania

gospodarstwa domowego rodziny i zapewnienia wychowania i kszta∏cenia dzie-
ci. Za zobowiàzania, powsta∏e wskutek takich umów, ma∏˝onkowie odpowiada-
jà solidarnie, niezale˝nie od statusu prawnego ich majàtku, za wyjàtkiem przy-
padków, gdy cena jest wyraênie zawy˝ona i nierozsàdna. 

3. Solidarne zobowiàzanie ma∏˝onków nie powstaje, gdy jedno z ma∏˝onków bez
zgody drugiego z ma∏˝onków zaciàga po˝yczk´ lub dokonuje zakupów na raty,
je˝eli nie jest to niezb´dne dla zaspokojenia potrzeb ogólnorodzinnych. 

4. Ma∏˝onkowie, przyjmujàc na siebie i wykonujàc zobowiàzania, zwiàzane z za-
spokojeniem potrzeb rodziny, powinni zachowywaç si´ w sposób równie
przemyÊlany i staranny, jak i przyjmujàc na siebie i wykonujàc zobowiàzania
osobiste. 

Artyku∏ 3.110. OdpowiedzialnoÊç ma∏˝onków za zobowiàzania powsta∏e
przed dniem zarejestrowania ma∏˝eƒstwa 
1. Z wspólnego majàtku ma∏˝onków nie mogà byç zaspokajane zobowiàzania

ma∏˝onków, powsta∏e przed dniem rejestracji zawarcia ma∏˝eƒstwa, za wyjàt-
kiem przypadków, gdy egzekucja nast´puje z cz´Êci wspólnego majàtku przy-
padajàcej ma∏˝onkowi. 

2. Roszczenia wierzycieli wspólnych dla obojga ma∏˝onków, ze wspólnego majàt-
ku ma∏˝onków zaspokaja si´ przed roszczeniami wierzycieli ka˝dego z ma∏˝on-
ków. Powy˝sza zasada nie stosuje si´ do wierzycieli hipotecznych. 

Artyku∏ 3.111. Zobowiàzania, powsta∏e wskutek umowy darowizny i spadku 
Je˝eli jedno z ma∏˝onków otrzymuje darowizn´ lub spadek, zobowiàzania

powsta∏e wskutek tego nie mogà byç zaspokajane ze wspólnego majàtku,
za wyjàtkiem przypadków, gdy darowizna lub spadek zosta∏y otrzymane jako
majàtek wspólny.
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Artyku∏ 3.112. OdpowiedzialnoÊç za zobowiàzania jednego z ma∏˝onków 
1. Egzekucja za zobowiàzania jednego z ma∏˝onków, powsta∏e wskutek umów, za-

wartych po zarejestrowaniu zawarcia ma∏˝eƒstwa bez zgody drugiego z ma∏-
˝onków, jest dopuszczalna jedynie z cz´Êci wspólnego majàtku przypadajàcej
danemu ma∏˝onkowi, o ile do zaspokojenia roszczeƒ wierzyciela nie jest wystar-
czajàce mienie, stanowiàce osobistà w∏asnoÊç ma∏˝onka. 

2. Koszty sàdowe pokrywa si´ z majàtku osobistego ma∏˝onków, je˝eli sprawa nie
dotyczy∏a wspólnego mienia ma∏˝onków lub interesów rodziny. 

Artyku∏ 3.113. Egzekucja z osobistego majàtku ma∏˝onków 
Je˝eli do pe∏nego zaspokojenia roszczeƒ wierzyciela, wobec którego oboje z ma∏-

˝onków ponoszà odpowiedzialnoÊç solidarnà, wspólny majàtek ma∏˝onków jest nie-
wystarczajàcy, dane roszczenie zaspokaja si´ z mienia osobistego ma∏˝onków. 

Artyku∏ 3.114. Ograniczenie odpowiedzialnoÊci ma∏˝onków 
1. Je˝eli ma∏˝onkowie w umowie ma∏˝eƒskiej przewidzieli, ˝e mienie nabyte za-

równo przed zawarciem ma∏˝eƒstwa jak i w czasie jego trwania stanowi osobi-
stà w∏asnoÊç ka˝dego z ma∏˝onków, odpowiadajà oni za swe zobowiàzania je-
dynie swym majàtkiem osobistym. Za wspólne zobowiàzania i zobowiàzania
w interesie rodziny w takim przypadku ma∏˝onkowie ponoszà odpowiedzialnoÊç
solidarnà. 

2. Ma∏˝onków nie uwa˝a si´ za gwarantów lub por´czycieli wzajemnie wobec sie-
bie w odniesieniu do zobowiàzaƒ powsta∏ych wskutek zarzàdzania, wykorzysty-
wania majàtku stanowiàcego osobistà w∏asnoÊç ka˝dego z nich czy dyspono-
wania tym majàtkiem. 

Artyku∏ 3.115. Prawo do rekompensaty 
1. Je˝eli ze wspólnego majàtku ma∏˝onków zap∏acono kary za naruszenia prawa

przez jedno z ma∏˝onków, a tak˝e wyp∏acono odszkodowanie za szkody, poczy-
nione wskutek dzia∏aƒ jednego z ma∏˝onków, winny ma∏˝onek winien skompen-
sowaç uszczuplenie wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej. 

2. Je˝eli umowa, zawarta przez tylko jedno z ma∏˝onków dla zaspokojenia osobi-
stych potrzeb zosta∏a wykonana z wykorzystaniem majàtku, stanowiàcego
wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà ma∏˝onków, dany ma∏˝onek winien skompensowaç
uszczuplenie wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej. 

DZIA¸ VIII
PODZIA¸ MAJÑTKU STANOWIÑCEGO

WSPÓ¸W¸ASNOÂå ¸ÑCZNÑ MA¸˚ONKÓW

Artyku∏ 3.116. Metody podzia∏u majàtku 
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1. Na ˝àdanie jednego z ma∏˝onków lub jego wierzycieli, majàtek stanowiàcy
wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà ma∏˝onków, mo˝e byç podzielony mi´dzy nich w drodze
wzajemnego ich porozumienia lub orzeczeniem sàdu – zarówno w przypadku
trwania ma∏˝eƒstwa, rozwiàzania ma∏˝eƒstwa jak i separacji. 

2. Przepisy niniejszego dzia∏u stosuje si´, je˝eli nie ma umowy mi´dzy ma∏˝onka-
mi odnoÊnie podzia∏u wspólnego majàtku. 

Artyku∏ 3.117. Udzia∏y we wspólnym majtku ma∏˝onków 
1. Domniemywa si´, ˝e udzia∏y we wspólnym majàtku przypadajàce na oboje ma∏-

˝onków sà równe. 
2. Od zasady równych udzia∏ów we wspólnym majàtku ma∏˝onków mo˝na odejÊç

jedynie w przypadkach przewidzianych w niniejszym kodeksie. 
3. Je˝eli wartoÊç mienia, zasàdzonego na rzecz ma∏˝onka przewy˝sza jego udzia∏

we wspólnym majàtku, ma∏˝onek ten winien wyp∏aciç rekompensat´ drugiemu
z ma∏˝onków. Po przed∏o˝eniu odpowiedniego zabezpieczenia wykonania tego
zobowiàzania, sàd mo˝e odroczyç wyp∏at´ rekompensaty, lecz nie d∏u˝ej ni˝
na dwa lata. 

4. W razie Êmierci jednego z ma∏˝onków, jego udzia∏ we wspólnym majàtku pod-
lega dziedziczeniu zgodnie z przepisami, przewidzianymi w ksi´dze piàtej ni-
niejszego kodeksu. 

Artyku∏ 3.118. Sporzàdzenie bilansu majàtku 
1. Dokonujàc podzia∏u wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej ma∏˝onków, wpierw ujawnia si´

wspólny majàtek ma∏˝onków oraz majàtek osobisty ka˝dego z nich. 
2. Ze wspólnego majàtku ma∏˝onków w pierwszej kolejnoÊci winny byç wyp∏acone

(zasàdzone) wymagalne zobowiàzania p∏atne z tego majàtku. Je˝eli termin p∏at-
noÊci zobowiàzaƒ wykonywalnych ze wspólnego majàtku jeszcze nie nastàpi∏ lub
zobowiàzania te sà sporne, ∏àczna wartoÊç wspólnego majàtku ma∏˝onków, pod-
legajàcego podzia∏owi, ulega zmniejszeniu o wartoÊç tych zobowiàzaƒ (d∏ugów). 

3. Po ujawnieniu majàtku, stanowiàcego w∏asnoÊç osobistà ma∏˝onków, i odlicze-
niu od niego d∏ugów osobistych, sporzàdza si´ bilans kompensacyjny, w któ-
rym podaje si´, ile ka˝de z ma∏˝onków winno skompensowaç na rzecz wspól-
nego majàtku i ile ka˝demu z ma∏˝onków nale˝y si´ jako rekompensata ze
wspólnego majàtku.

4. Je˝eli po sporzàdzeniu bilansu oka˝e si´, ˝e wspólny majàtek pozosta∏, majà-
tek ten dzieli si´ w równych cz´Êciach dla obojga ma∏˝onków, za wyjàtkami
przewidzianymi niniejszym kodeksem. 

Artyku∏ 3.119. Ustalenie wartoÊci majàtku 
WartoÊç dzielonego majàtku ustala si´ na podstawie cen rynkowych, obowiàzu-

jàcych na koniec istnienia wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej ma∏˝onków. 
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Artyku∏ 3.120. Mienie niepodzielne 
1. Do majàtku do podzia∏u nie w∏àcza si´ przedmiotów, przeznaczonych do zaspo-

kajania potrzeb niepe∏noletnich dzieci, równie˝ odzie˝y i rzeczy osobistych ma∏-
˝onków, oraz ich praw majàtkowych i niemajàtkowych, odnoszàcych si´ jedy-
nie do osoby ma∏˝onka. 

2. Wymieniony w cz´Êci 1 niniejszego artyku∏u majàtek, przeznaczonych do za-
spokajania potrzeb niepe∏noletnich dzieci, przekazuje si´ bez rekompensaty te-
mu z ma∏˝onków, przy którym pozostajà niepe∏noletnie dzieci, a inny majàtek
o charakterze osobistym przekazuje si´ obojgu z ma∏˝onków. 

Artyku∏ 3.121. W∏àczenie majàtku, stanowiàcego osobistà w∏asnoÊç ma∏˝onków,
do wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej 
1. Majàtek, który zgodnie z umowà ma∏˝eƒskà uznawany jest jako majàtek osobi-

sty ma∏˝onków, w drodze porozumienia ma∏˝onków mo˝e byç w∏àczony
do wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej do podzia∏u. 

2. Porozumienia przewidziane w cz´Êci 1 niniejszego artyku∏u sà niedozwolone,
je˝eli zaszkodzi∏oby to wierzycielom ma∏˝onka. Je˝eli wskutek takiego porozu-
mienia ma∏˝onków roszczenia wierzyciela nie mogà byç w pe∏ni zaspokojone
z osobistego majàtku ma∏˝onka, dokonuje si´ egzekucji z udzia∏u ma∏˝onka we
wspólnym majàtku. 

Artyku∏ 3.122. Zabezpieczenie ˝àdania podzia∏u majàtku 
Na wniosek jednego z ma∏˝onków lub wierzycieli ma∏˝onków sàd mo˝e doko-

naç zaj´cia majàtku, stanowiàcego wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà ma∏˝onków, lub ustano-
wiç administratora je˝eli jest to niezb´dne dla zabezpieczenia praw ma∏˝onków
do wspólnego majàtku lub praw wierzycieli. Niniejszego Êrodka nie stosuje si´, je-
˝eli ma∏˝onek przed∏o˝y nale˝yte zabezpieczenie roszczeƒ drugiego z ma∏˝onków,
wnioskujàcego o zaj´cie mienia lub ustanowienie administratora, lub wierzyciela. 

Artyku∏ 3.123. Odstàpienie od zasady równych udzia∏ów ma∏˝onków we wspólnym
majàtku 
1. Majàc na uwadze dobro niepe∏noletnich dzieci, stan zdrowia jednego z ma∏-

˝onków lub jego sytuacj´ materialnà lub inne istotne okolicznoÊci, sàd mo˝e
odstàpiç od zasady równych udzia∏ów ma∏˝onków we wspólnym majàtku i za-
sàdziç na rzecz jednego z ma∏˝onków wi´kszà cz´Êç majàtku. Na powy˝sze
kryteria sàd winien równie˝ zwróciç uwag´, orzekajàc o sposobie podzia∏u
majàtku. 

2. Udzia∏ we wspólnym majàtku ma∏˝onka, który zobowiàzany jest do wyp∏aty ali-
mentów na rzecz drugiego z ma∏˝onków, je˝eli alimenty zasàdzono jako okre-
Êlonà kwot´ pieni´dzy p∏atnà jednorazowo lub w postaci okreÊlonej cz´Êci ma-
jàtku, mo˝e byç zmniejszony o wielkoÊç alimentów. 
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3. Je˝eli nie dawniej, ni˝ na rok przed wszcz´ciem post´powania o podzia∏
wspólnego majàtku, jedno z ma∏˝onków bez zgody drugiego z ma∏˝onków
uszczupli∏o wartoÊç majàtku stanowiàcego wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà, poprzez
przekazanie jego cz´Êci jako darowizny lub zwi´kszajàc o t´ cz´Êç swój
majàtek osobisty, to przy ustalaniu udzia∏ów ma∏˝onków we wspólnym ma-
jàtku, udzia∏ takiego ma∏˝onka mo˝e byç zmniejszony o wartoÊç utraconego
majàtku. 

4. Udzia∏ jednego z ma∏˝onków we wspólnym majàtku mo˝e byç tak˝e zmniejszo-
na o kwot´ pieni´dzy tytu∏em dochodów, której rodzina nie otrzyma∏a wskutek
niedbalstwa ma∏˝onka lub którà ukry∏ on przed rodzinà i wykorzystywa∏ dla za-
spokojenia potrzeb osobistych. Termin, za który oblicza si´ kwot´ nie otrzyma-
nych dochodów, nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ ostatnie pi´ç lat przed wszcz´ciem
post´powania o podzia∏ majàtku. 

Artyku∏ 3.124. Podzia∏ majàtku orzeczeniem sàdu bez rozwiàzania ma∏˝eƒstwa 
Je˝eli jedno z ma∏˝onków zosta∏o ubezw∏asnowolnione lub jego zdolnoÊç

do czynnoÊci prawnych zosta∏a ograniczona, lub zarzàdza on wspólnym majàt-
kiem powodujàc straty lub swoimi dzia∏aniami zagra˝a wspó∏w∏asnoÊci ∏àcznej
ma∏˝onków lub interesom rodziny, lub bez uzasadnionej przyczyny niedostatecz-
nie przyk∏ada si´ do zaspokajania potrzeb rodziny, drugie z ma∏˝onków ma prawo
zwrócenia si´ do sàdu o podzia∏ majàtku. 

Artyku∏ 3.125. Rejestracja faktu podzia∏u majàtku
Umowa stron lub orzeczenie sàdu, na podstawie którego zosta∏a podzielo-

na wspó∏w∏asnoÊç ∏àczna ma∏˝onków, winny byç zarejestrowane w instytucji hipo-
tecznej, która dokona∏a rejestracji umowy ma∏˝eƒskiej lub podzielonego majàtku,
poprzez poczynienie odpowiedniej wzmianki w rejestrze umów ma∏˝eƒskich. 

Artyku∏ 3.126. Zabezpieczenie praw wierzycieli 
1. Wierzyciele jednego lub obojga ma∏˝onków majà prawo wstàpienia do post´po-

wania o podzia∏ majàtku stanowiàcego wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà ma∏˝onków, jako
interwenienci uboczni zg∏aszajàcy samodzielne roszczenia. 

2. Ma∏˝onek, który z∏o˝y∏ wniosek o podzia∏ majàtku, winien w pozwie wskazaç
znanych mu wierzycieli wspólnych dla obojga ma∏˝onków lub tylko jednego
z nich, i powiadomiç ich o wszcz´ciu post´powania, przesy∏ajàc im kopi´
pozwu. 

Artyku∏ 3.127. Majàtek podlegajàcy podzia∏owi 
1. Orzeczeniem sàdu podzia∏owi podlega majàtek, nabyty przez ma∏˝onków

na wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà do dnia wszcz´cia post´powania lub do dnia wyda-
nia orzeczenia. 
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2. Na wniosek jednego z ma∏˝onków sàd mo˝e uznaç, ˝e podzia∏owi podlega je-
dynie majàtek nabyty wspólnie jedynie do chwili, gdy ma∏˝onkowie zacz´li za-
mieszkiwaç oddzielnie. 

3. Majàtek dzieli si´ w naturze, bioràc pod uwag´ jego wartoÊç, udzia∏y obojga
ma∏˝onków we wspólnym majàtku, o ile mo˝liwy jest podzia∏ w ten sposób. Je-
˝eli nie ma mo˝liwoÊci podzia∏u majàtku pomi´dzy oboje ma∏˝onków w naturze,
majàtek w naturze zasàdza si´ na rzecz jednego z ma∏˝onków, jednoczeÊnie zo-
bowiàzujàc go do zrekompensowania drugiemu z ma∏˝onków jego udzia∏u
w gotówce. Przy wyborze metody podzia∏u majàtku i podziale majàtku w natu-
rze, nale˝y zwróciç uwag´ na dobro niepe∏noletnich dzieci, stan zdrowia i sytu-
acj´ majàtkowà jednego z ma∏˝onków i inne istotne okolicznoÊci. 

Artyku∏ 3.128. Wzajemne obowiàzki ma∏˝onków po podziale majàtku, je˝eli ma∏-
˝eƒstwo nie zosta∏o rozwiàzane 
1. Ma∏˝onek, na wniosek którego majàtek zosta∏ podzielony, winien na miar´ mo˝-

liwoÊci przyk∏adaç si´ do utrzymania gospodarstwa domowego rodziny oraz
do wychowania i kszta∏cenia dzieci. 

2. Je˝eli drugie z ma∏˝onków z obiektywnych przyczyn nie jest w stanie przyk∏a-
daç si´ do utrzymania gospodarstwa domowego rodziny oraz do wychowania
i kszta∏cenia dzieci, wydatki te w ca∏oÊci winien pokryç ma∏˝onek, na wniosek
którego majàtek zosta∏ podzielony. 

3. Sàd, przy dzieleniu majàtku, mo˝e zasàdziç od jednego z ma∏˝onków na rzecz
drugiego kwot´ pieni´dzy, przeznaczonà na pokrycie wszelkich d∏ugów po-
wsta∏ych w ma∏˝eƒstwie wobec osób trzecich. 

Artyku∏ 3.129. Termin przedawnienia 
Roszczenia dotyczàce majàtku, stanowiàcego wspó∏w∏asnoÊç ∏àcznà ma∏˝on-

ków, wy∏àczeniem nieruchomoÊci, podlegajà przedawnieniu w okresie pi´ciu lat li-
czàc od chwili, gdy ma∏˝onkowie zamieszkali oddzielnie. 
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Wyrok SN z dnia 22 lutego 2008 r.
V CSK 432/07

w sprawie z powództwa Prokuratury Rejonowej w L. przeciwko (…) o zaprze-
czenie ojcostwa 

Wyciàg z uzasadnienia

Sàd Okr´gowy dokona∏ poszerzonej oceny odmowy przez matk´ poddania
dziecka badaniom krwi, wskazujàc, ˝e w sprawie o zaprzeczenie ojcostwa przymu-
szenie do pobrania krwi jest wyjàtkiem i zgodnie z poglàdami wyra˝anymi
w orzecznictwie – mo˝e byç nakazywane tylko szczególnych przypadkach. 

Sàd Okr´gowy nie podzieli∏ argumentacji pozwanego, i˝ wykrycie prawdy
obiektywnej, polegajàce na ustaleniu zgodnego z wi´zami krwi sk∏adu rodziny jest
zawsze zgodne z dobrem dziecka. WyjaÊni∏, ˝e nie mo˝e to byç za∏o˝enie nadrz´d-
ne i bezwzgl´dne oraz ˝e prawo rodzinne nie nakazuje ustalenia prawdziwego
sk∏adu rodziny w ka˝dym wypadku i za wszelkà cen´, lecz zaleca rozwa˝enie zin-
dywidualizowanej sytuacji stron i ocen´ dobra konkretnego ma∏oletniego. 

Sàd zauwa˝y∏, ˝e matka dziecka jest uprawniona do odmowy przeprowadzenia
badaƒ genetycznych, a jej odmowa musi byç oceniana w okolicznoÊciach danej
sprawy. 

W rozpoznawanym wypadku skorzystanie przez pozwanà z tego uprawnienia,
zdaniem Sàdu, nie stanowi∏o nadu˝ycia, wobec postawy pozwanego na przestrze-
ni lat 1993-2002. Pozwany, majàc wàtpliwoÊci co do swojej p∏odnoÊci, zaakcepto-
wa∏ dziecko i przez ponad 8 lat nie kwestionowa∏ formalnie swojego ojcostwa,
nawet w sprawie o alimenty (…). czy te˝ w sprawie o rozwód (…). W ten sposób
wspó∏tworzy∏ sytuacj´, w której dla dziecka, jego matki oraz otoczenia funkcjono-
wa∏ jako ojciec K. Obecnie chce zmieniç ten stan powodowany, zdaniem Sàdu od-
wo∏awczego, w∏asnym interesem, g∏ównie majàtkowym, poniewa˝ jako motyw dà-
˝enia do zaprzeczenia ojcostwa wskaza∏ m.in. fakt, ˝e matka K. ma m´˝a, który
mo˝e utrzymaç dziecko. 

Sàd II instancji podkreÊli∏, ˝e najwa˝niejsze jest dobro dziecka, w konflikcie
z którym na dalszy plan musi zejÊç interes rodziców, szczególnie majàtkowy. Sàd
wyrazi∏ obawy, ˝e skutki dzia∏ania skar˝àcego mogà spowodowaç, i˝ K. straci po-
czucie przynale˝noÊci rodzinnej i – w razie zaprzeczenia ojcostwa – pozostanie bez
ojca, nie ma bowiem jednoczeÊnie innego m´˝czyzny, którego mo˝na by wskazaç
jako jego ojca (…). Sàd uzna∏, ˝e ewentualny stan pró˝ni w zakresie pochodzenia
od okreÊlonego ojca, jaki grozi ma∏oletniemu K., niezale˝nie od relacji mi´dzy oj-
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cem i synem, nie b´dzie dla dziecka lepszym rozwiàzaniem. W niczym nie popra-
wi te˝ sytuacji K. w wypadku choroby wymagajàcej np. przeszczepu organów,
czym pozwany uzasadnia∏ potrzeb´ przymuszenie matki do wyra˝enia zgody
na pobranie materia∏u do badaƒ DNA.

Sàd Okr´gowy zwróci∏ te˝ uwag´ na to, ˝e rozwa˝ania dotyczàce znaczenia od-
mowy udzielenia zgody na badania DNA przez matk´ ma∏oletniego straci∏y obecnie
znaczenie, poniewa˝ (…) K. ukoƒczy∏ 13 lat, a wi´c do pobrania krwi nie wystarczy
ju˝ zgoda jego przedstawicielki ustawowej, lecz zgod´ takà musia∏by wyraziç sam K.
(art. 306 k.p.c.), a braku jego zgody nie mo˝na zastàpiç ani zgodà rodziców, ani za-
rzàdzeniem sàdu opiekuƒczego. Matka K. wyjaÊnia∏a, i˝ nie godzi si´ on na pobra-
nie krwi, a pozwany nie wykaza∏, ˝e ma∏oletni wyrazi∏ zgod´ na badania. Sàd odwo-
∏awczy przyjà∏ te˝, ˝e zgoda, o jakiej mowa w art. 306 k.p.c., dotyczy nie tylko bada-
nia krwi, ale tak˝e pobrania do badaƒ innego materia∏u, np. Êliny, w∏osa, naskórka.
Nie mo˝e byç on wi´c pobierany poza wolà i wiedzà ma∏oletniego. 

(…)
Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:
(…) Rozwa˝enia wymagajà jedynie te zarzuty, w których skar˝àcy podnosi brak

ustaleƒ, pozwalajàcych na dokonanie ocen prawnych przez Sàd Okr´gowy. Do te-
go rodzaju wadliwoÊci nale˝y pomini´cie w przyj´tym stanie faktycznym okoliczno-
Êci dotyczàcych sytuacji rodzinnej i osobistego nastawienia ma∏oletniego K. do po-
zwanego oraz mo˝liwego wp∏ywu zaprzeczenia jego ojcostwa na psychik´ dziec-
ka. Mimo ˝e treÊç dowodów przeprowadzonych w toku procesu zawiera informa-
cje o faktach, które mog∏yby pos∏u˝yç stosownym ustaleniom, Sàd Okr´gowy, jak
s∏usznie wskazuje skar˝àcy, poprzesta∏ na rozwa˝aniach o charakterze ogólnym,
opartych na teoretycznych za∏o˝eniach, bez odniesienia si´ do zindywidualizowa-
nej sytuacji K. Tymczasem bezsporne jest, ˝e ma∏oletni od ponad 7 lat ˝yje w no-
wej rodzinie za∏o˝onej przez matk´ i jest ju˝ na tyle doros∏y, by mo˝liwe by∏o okre-
Êlenie jego w∏asnych poglàdów i odczuç. Bez dokonania ustaleƒ w tej materii, oce-
na zasadnoÊci stanowiska Sàdu II instancji o sprzecznoÊci z dobrem dziecka
ewentualnego rozstrzygni´cia o zaprzeczeniu ojcostwa (…) razi dowolnoÊcià. Tym-
czasem treÊç uzasadnienia zaskar˝onego wyroku wskazuje, ˝e jest to jeden z naj-
powa˝niejszych argumentów przemawiajàcych nie tylko przeciwko nadaniu odmo-
wie przeprowadzenia badaƒ genetycznych wymowy korzystnej dla pozwanego
(…), ale tak˝e przeciwko uwzgl´dnieniu powództwa niezale˝nie od mo˝liwego wy-
niku badaƒ genetycznych. Ju˝ wi´c z tego powodu zaskar˝ony wyrok nie mo˝e si´
ostaç. Nie jest to jednak jedyna wada zaskar˝onego orzeczenia. (…).

Kolejne zarzuty natury procesowej dotyczà prawid∏owoÊci wyk∏adni art. 306
k.p.c. i zastosowania przez Sàd Okr´gowy tego przepisu tak˝e przy ustalaniu wa-
runków pobrania do badaƒ genetycznych innego materia∏u organicznego ni˝ krew.
Art. 306 k.p.c., zawarty w oddziale poÊwi´conym innym Êrodkom dowodowym,
znajduje si´ w grupie przepisów regulujàcych tryb przeprowadzania dowodu z gru-



powego badania krwi i precyzuje warunki dopuszczalnoÊci pobrania krwi do bada-
nia. Uzale˝nia pobranie krwi od zgody osoby, której krew ma byç przedmiotem ba-
daƒ. W wypadku kiedy pobranie dotyczy dziecka, które nie ukoƒczy∏o trzynastego
roku ˝ycia bàdê osoby ubezw∏asnowolnionej, konieczna jest zgoda ich przedstawi-
ciela ustawowego.

Za∏o˝eniem powy˝szego przepisu, ustanowionego w okresie, w którym badania
typu przyrodniczego nie by∏y jeszcze tak daleko zaawansowane i wielostronne jak
obecnie, by∏o nie tylko poszanowanie prawa jednostki do decydowania o zabie-
gach ingerujàcych w integralnoÊç cielesnà rozumianà dos∏ownie, lecz tak˝e wy∏à-
czenie obowiàzku poddania si´ badaniom pozwalajàcym na identyfikacj´ szcze-
gólnych elementów indywidualizujàcych jednostk´. Rodzaj tych elementów zmie-
nia∏ si´ wraz z rozwojem nauk przyrodniczych i mo˝liwoÊcià wykorzystania nowych
technik badawczych na potrzeby procesowe. Obecnie badania genetyczne sta∏y
si´ standardowym Êrodkiem dowodowym, a dokonanie tego rodzaju badaƒ mo˝e
nastàpiç nie tylko na podstawie badania krwi, lecz tak˝e innych tkanek czy wydzie-
lin. Nie oznacza to jednak, ˝e zmieni∏ si´ przez to ÊciÊle osobisty charakter ustala-
nych cech. Nale˝à one do informacji obj´tych ochronà z art. 51 Konstytucji. Nie
sposób wi´c przyjàç, aby do pobrania jakiegokolwiek materia∏u indywidualizujàce-
go genotyp mog∏o dojÊç bez zgody osoby, której badanie takie dotyczy, tylko dla-
tego, ˝e pobranie próbek materia∏u jest mniej inwazyjne, ni˝ w wypadku pobrania
krwi. Art. 309 k.p.c. nakazuje okreÊlaç sposób przeprowadzenia dowodu innymi
Êrodkami dowodowymi ni˝ wymienione w artyku∏ach poprzedzajàcych zgodnie
z ich charakterem, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów o dowodach. Cha-
rakter badaƒ kodu genetycznego, dokonywanych na potrzeby post´powania cy-
wilnego, uzasadnia odpowiednie zastosowanie art. 306 k.p.c. przy okreÊlaniu try-
bu pozyskiwania materia∏u do takich badaƒ. Stanowisko Sàdu Okr´gowego w tym
zakresie nie budzi zatem zastrze˝eƒ. Zwróciç nale˝y przy tym uwag´ na to, ˝e do-
tychczas nie by∏ przedmiotem ustaleƒ stosunek ma∏oletniego K. do innych badaƒ
ni˝ zwiàzane z pobraniem krwi.
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Uchwa∏a SN z dnia 27 lutego 2008 r.
III CZP 139/07

Sàd Najwy˝szy po rozstrzygni´ciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym
w dniu 27 lutego 2008 r., zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sàd
Apelacyjny w S. 

„Czy w sprawie o rozwód, w której w∏aÊciwym do rozpoznania jest sàd w sk∏a-
dzie jednego s´dziego i dwóch ∏awników, postanowienie w przedmiocie udzielenia
zabezpieczenia wydane na posiedzeniu niejawnym mo˝e wydaç przewodniczàcy?”

podjà∏ uchwa∏´:
Wniosek o udzielenie zabezpieczenia w sprawie o rozwód sàd pierwszej

instancji rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym w sk∏adzie jednego s´dziego
jako przewodniczàcego i dwóch ∏awników.

Uzasadnienie

W sprawie o rozwód Sàd Okr´gowy w K. rozpozna∏ w dniu 14 sierpnia 2007 r.
na posiedzeniu niejawnym, w sk∏adzie jednego s´dziego, wniosek powódki o za-
bezpieczenie roszczenia alimentacyjnego. Rozpoznajàc za˝alenie pozwanego
na postanowienie wydane na tym posiedzeniu, uwzgl´dniajàce wniosek, Sàd Ape-
lacyjny w S. powzià∏ powa˝ne wàtpliwoÊci, którym da∏ wyraz w przedstawionym
Sàdowi Najwy˝szemu zagadnieniu prawnym, przytoczonym na wst´pie.

Sàd Najwy˝szy zwa˝y∏, co nast´puje:
G∏ównà przyczynà wàtpliwoÊci Sàdu Apelacyjnego jest fakt, ˝e art. 736 k.p.c.,

który stanowi∏, i˝ w sprawach rozpoznawanych przez sàd w sk∏adzie trzyosobo-
wym przewodniczàcy mo˝e, w wypadku niecierpiàcym zw∏oki, sam wydaç zarzà-
dzenie tymczasowe, nie znalaz∏ odpowiednika w stanie prawnym ustanowionym
ustawà z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – kodeks post´powania cywilne-
go oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 172, poz. 1804), obowiàzujàcà
od dnia 5 lutego 2005 r. Powsta∏ w zwiàzku z tym problem sk∏adu sàdu, w jakim
nast´puje rozpoznanie wniosku o udzielenie zabezpieczenia, a próby jego roz-
wiàzania w piÊmiennictwie nie dajà jednoznacznego wyniku, jakkolwiek przewa-
˝a poglàd, ˝e w∏aÊciwy jest sàd dzia∏ajàcy w takim sk∏adzie, w jakim rozpoznaje
spraw´ co do jej istoty.

Rozstrzygajàc ten problem, a wi´c analizujàc skutki wywo∏ane uchyleniem
art. 736 k.p.c., a ÊciÊlej – zmianà jego treÊci, bo obecnie ten przepis normuje zu-
pe∏nie innà materi´, nale˝y przede wszystkim skupiç si´ na kwestii, jakie by∏o zna-
czenie tego przepisu przed wejÊciem w ˝ycie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., w szcze-
gólnoÊci w kontekÊcie art. 47 § 2 k.p.c. Obecnie, po zmianie dokonanej ustawà



z dnia 15 marca 2007 r. o zmianie ustawy kodeks post´powania cywilnego, ustawy
– kodeks post´powania karnego oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 112, poz. 766), przepis ten nosi oznaczenie „47 § 3”.

Sk∏ad sàdu w∏aÊciwy dla rozpoznania sprawy w pierwszej instancji zosta∏ okre-
Êlony w art. 47 § 1, 3 i 4 (obecnie art. 47 § 1, 2 i 4) k.p.c., z zastrze˝eniem okreÊlo-
nym w art. 47 § 2 (obecnie art. 47 § 3) k.p.c., zgodnie z którym postanowienia po-
za rozprawà oraz zarzàdzenia wydaje przewodniczàcy. Artyku∏ 47 § 2 (§ 3) k.p.c. re-
gulowa∏ (reguluje) sk∏ad sàdu orzekajàcy poza rozprawà w kwestiach formalnych,
niedotyczàcych istoty sporu, które sà zawsze rozstrzygane w formie postanowienia
lub zarzàdzenia (art. 354 i 362 k.p.c.). Z tych wzgl´dów móg∏ wi´c byç – na pod-
stawie art. 13 § 2 k.p.c. – odpowiednio stosowany w post´powaniu zabezpieczajà-
cym tylko w odniesieniu do kwestii formalnych rozstrzyganych na posiedzeniu nie-
jawnym (np. do odrzucenia lub zwrotu wniosku), nie by∏o natomiast podstaw do je-
go stosowania w wypadku orzekania co do meritum wniosku o zabezpieczenie, tj.
o jego zasadnoÊci lub bezzasadnoÊci; o sk∏adzie sàdu decydowa∏ wówczas art. 47
§ 1 i 3 i jego póêniejsze odpowiedniki.

Przedstawiony kontekst normatywny pozwala okreÊliç miejsce oraz funkcj´
art. 736 k.p.c. w brzmieniu obowiàzujàcym przed wejÊciem w ˝ycie ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. Nale˝y przyjàç, ˝e dotyczy∏ on orzekania o zasadnoÊci wniosku o za-
bezpieczenie i w tym zakresie – dopuszczajàc wydanie przez przewodniczàcego
na posiedzeniu niejawnym zarzàdzenia tymczasowego w sprawie rozstrzyganej
w sk∏adzie trzyosobowym – ustanawia∏ ÊciÊle okreÊlony wyjàtek od regu∏ ustalo-
nych w art. 47, dotyczàcych orzekania co do meritum przez sk∏ad kolegialny. Arty-
ku∏ 736 k.p.c. by∏ zatem przepisem szczególnym w stosunku do tych przepisów
normujàcych post´powanie procesowe, które przewidywa∏y kolegialny sk∏ad sàdu
przy orzekaniu co do istoty sprawy (art. 47 § 1, a nast´pnie 47 § 1 i 4 k.p.c.), nie
stanowi∏ natomiast przepisu szczególnego wobec art. 47 § 2 k.p.c. Przepis art. 47
§ 2 k.p.c. mia∏ wi´c w okresie obowiàzywania art. 736 w poprzednim brzmieniu od-
powiednie zastosowanie w post´powaniu zabezpieczajàcym; regulowa∏ wydawa-
nie poza rozprawà przez przewodniczàcego postanowieƒ dotyczàcych kwestii for-
malnych, ocenianych w ten sposób z punktu widzenia przedmiotu post´powania
zabezpieczajàcego. Uzasadniony jest zatem wniosek, ˝e nowelizacja art. 736 k.p.c.
dokonana ustawà z dnia 2 lipca 2004 r., w wyniku której przesta∏a istnieç odr´b-
na regulacja normujàca sk∏ad sàdu w post´powaniu zabezpieczajàcym, nie zmie-
ni∏a funkcji art. 47 § 2 (§ 3) k.p.c. 

Na marginesie nale˝y zaznaczyç, ˝e funkcja tego przepisu odpowiada w ogól-
nych zarysach roli swego pierwowzoru, tj. art. XLV § 1 rozporzàdzenia Prezydenta
RP z dnia 29 listopada 1930 r. – przepisy wprowadzajàce kodeks post´powania cy-
wilnego (Dz. U. Nr 83, poz. 652 ze zm.) w brzmieniu nadanym ustawà z dnia 20 lip-
ca 1950 r. o zmianie przepisów post´powania w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 38,
poz. 349), wyk∏adanego i stosowanego w kontekÊcie art. art. 841 § 3 i 4 d. k.p.c.
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(art. 859 § 3 i 4 wed∏ug tekstu jednolitego z 1950 r.) (por. orzeczenia Sàdu Najwy˝-
szego z dnia 23 maja 1953 r., I C 327/53, „Nowe Prawo” 1953, Nr 10, s. 88, oraz
z dnia 14 lipca 1953 r., I C 856/53, OSN 1955, Nr 2, poz. 17).

W tym stanie rzeczy nale˝y przyjàç, ˝e wspó∏czeÊnie w post´powaniu zabezpie-
czajàcym sàd pierwszej instancji orzeka o zasadnoÊci (bezzasadnoÊci) wniosku
o udzielenie zabezpieczenia, a wi´c co do istoty post´powania zabezpieczajàce-
go, w takim sk∏adzie, w jakim rozpoznawana jest sprawa, w której dochodzi do za-
bezpieczenia powództwa, bez wzgl´du na to, czy dzia∏a na posiedzeniu niejawnym
czy na rozprawie (art. 47 § 1, 2 i 4 k.p.c.; obecnie art. 47 § 1, 3 i 4 k.p.c.). W takim
samym sk∏adzie orzeka rozstrzygajàc na rozprawie kwestie formalne, niedotyczà-
ce istoty zabezpieczenia, a wi´c niedotyczàce zasadnoÊci wniosku, natomiast po-
za rozprawà orzeczenia w tym zakresie – oraz zarzàdzenia – wydaje przewodniczà-
cy (art. 47 § 3 w zwiàzku z art. 13 § 2 k.p.c.). OczywiÊcie, zasady te nie dotyczà sà-
du drugiej instancji rozstrzygajàcego wniosek o udzielenie zabezpieczenia zg∏o-
szony w post´powaniu apelacyjnym, gdy˝ w tym wypadku o sk∏adzie sàdu – orze-
kajàcego na rozprawie lub posiedzeniu niejawnym, w kwestii formalnej lub meryto-
rycznej – decyduje art. 367 § 3 zdanie pierwsze albo art. 50510 § 1 w zwiàzku
z art. 13 § 2 k.p.c.

Z tych wzgl´dów Sàd Najwy˝szy – dostrzegajàc niedoskona∏oÊç analizowane-
go unormowania, gdy˝ brak mo˝liwoÊci rozpoznawania wniosków o udzielenie za-
bezpieczenia przez przewodniczàcego sk∏adu kolegialnego (zawodowego lub ∏aw-
niczego) i koniecznoÊç respektowania terminu okreÊlonego w art. 737 k.p.c. zmu-
sza sàd do odbywania osobnych posiedzeƒ niejawnych w sk∏adzie trzyosobowym
tylko celem rozpoznania wniosku o udzielenie zabezpieczenia, co obni˝a spraw-
noÊç post´powania – podjà∏ uchwa∏´, jak na wst´pie. 



Wyciàg z projektu ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks post´powania cywilnego

oraz niektórych innych ustaw1

(…)
25) w art. 436:

a) § 3 uchyla si´,
b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Je˝eli strony nie uzgodni∏y osoby mediatora, sàd kieruje je do sta∏ego
mediatora posiadajàcego wiedz´ teoretycznà, w szczególnoÊci posiadajàce-
go wykszta∏cenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa
oraz umiej´tnoÊci praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach
rodzinnych.”;

26) art. 4452 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4452. W ka˝dym stanie sprawy o rozwód lub separacj´ sàd mo˝e skiero-
waç strony do mediacji w celu ugodowego za∏atwienia spornych kwestii doty-
czàcych zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania w∏a-
dzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieçmi oraz spraw majàtkowych podlegajàcych
rozstrzygni´ciu w wyroku orzekajàcym rozwód lub separacj´. Przepis art. 436
§ 4 stosuje si´ odpowiednio.”;

27) w art. 5111 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W terminie tygodniowym od dnia dor´czenia zarzàdzenia o zwrocie pisma
z przyczyn okreÊlonych w § 1 wnioskodawca mo˝e uiÊciç brakujàcà op∏at´. Je-
˝eli op∏ata zosta∏a wniesiona we w∏aÊciwej wysokoÊci, wniosek wywo∏uje skutek
od daty pierwotnego wniesienia. Skutek taki nie nast´puje w razie kolejnego
zwrotu wniosku z tej samej przyczyny.”;

28) w art. 545 § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Kto zg∏osi∏ wniosek o ubezw∏asnowolnienie w z∏ej wierze lub lekkomyÊlnie,
podlega karze grzywny.”;

29) art. 568 otrzymuje brzmienie:
„Art. 568. Sàdem opiekuƒczym jest sàd rodzinny.”;

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

31) Art. 603 otrzymuje brzmienie;
„Art. 603. § 1. Kuratora dla osoby prawnej ustanawia sàd rejestrowy, w którego
okr´gu osoba ta ma lub mia∏a ostatnià siedzib´. 
§ 2. Sàd mo˝e wszczàç post´powanie z urz´du.
§ 3. Postanowienie jest skuteczne i wykonalne z chwilà jego og∏oszenia, a gdy
og∏oszenia nie by∏o, z chwilà jego wydania”;

32) w art. 735 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1 i dodaje si´ § 2
w brzmieniu:

„§ 2. W sprawie, którà rozpoznaje sàd w sk∏adzie trzyosobowym, w wypadku
niecierpiàcym zw∏oki postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia
mo˝e byç wydane przez sàd w sk∏adzie jednego s´dziego.”

(...)

Wyciàg z uzasadnienia

(…)
9. Mediacja:

Zmiany w zakresie mediacji dotyczà dwóch kwestii:
Po pierwsze, projekt przewiduje usuni´cie dotychczasowego wy∏àczenia mo˝li-

woÊci prowadzenia mediacji w post´powaniu upominawczym i post´powaniu
uproszczonym (art. 1838 § 4). Wy∏àczenie to w tym zakresie poddawane by∏o doÊç
powszechnej krytyce w literaturze, w szczególnoÊci wskazywano, ˝e sprawy drob-
ne, nale˝àce do post´powania uproszczonego, w sposób szczególny mogà nada-
waç si´ do post´powania mediacyjnego.

Po drugie, projekt poszerza stosowanie zasady swobodnego wyboru przez
strony osoby mediatora. Z tych wzgl´dów uchyleniu podlega przepis art. 436 § 3,
zgodnie z którym mediatorami mogà byç kuratorzy sàdowi oraz osoby wskazane
przez oÊrodki diagnostyczno-konsultacyjne. Uchylenie art. 436 § 3 spowodowa∏o
koniecznoÊç dokonania stosownych zmian w treÊci art. 436 § 4 oraz art. 5702. Pro-
ponowane zmiany nie wprowadzajà zakazu bycia mediatorem przez kuratorów sà-
dowych ani te˝ osoby wskazane przez rodzinne oÊrodki diagnostyczno-konsulta-
cyjne. Obowiàzujàce przepisy dotyczàce mediacji pozwalajà, aby to same strony
uzgodni∏y, ˝e mediatorem ma byç osoba b´dàca kuratorem sàdowym czy te˝ oso-
ba wskazana przez rodzinny oÊrodek diagnostyczno-konsultacyjny. Kuratorzy sà-
dowi oraz osoby wskazane przez rodzinne oÊrodki diagnostyczno-konsultacyjne
mogà tak˝e staraç si´ o wpis na listy mediatorów prowadzone przez organizacje
spo∏eczne i zawodowe, które informacje o listach sta∏ych mediatorów przekazujà
prezesom sàdów okr´gowych.
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Z uwagi na szczególny charakter spraw rodzinnych, w tym o rozwód i separa-
cj´, projekt wskazuje preferowane wykszta∏cenie sta∏ego mediatora. Wykszta∏cenie
z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa wydaje si´ gwarantowaç
odpowiednie przygotowanie teoretyczne do zrozumienia istoty konfliktu rodzinne-
go oraz ma∏˝eƒskiego, ponadto do pomocy stronom w analizie potrzeb, wzajem-
nych oczekiwaƒ, a nast´pnie wypracowania porozumienia.

10. Sprawy o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej:
Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 603, kuratora dla osoby prawnej

ustanawia sàd opiekuƒczy, w którego okr´gu osoba ta ma lub mia∏a ostatnià sie-
dzib´. Chodzi tu o kuratora dla osoby prawnej ustanawianego na podstawie
art. 42 k.c., którego nale˝y odró˝niç od kuratora ustanawianego na podstawie
art. 26 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sàdowym (tekst
jedn. Dz. U. Nr 168 z 2007 r. poz. 1186 z póên. zm.). Obie instytucje s∏u˝à po-
dobnym celom, jednak o ile w pierwszym wypadku do ustanowienia kuratora
w∏aÊciwy jest sàd rejestrowy, o tyle w drugim wypadku art. 603 wskazuje, i˝ w∏a-
Êciwy funkcjonalnie jest sàd opiekuƒczy. Sàdem opiekuƒczym jest sàd rejono-
wy (art. 568 § 1). Art. 568 § 2 wskazuje dodatkowo, ˝e sàdem opiekuƒczym
w sprawach ma∏oletnich jest sàd dla nieletnich (obecnie sàd rodzinny, czyli wy-
dzia∏ rodzinny i nieletnich sàdu rejonowego). Zgodnie z dominujàcym poglàdem
i praktykà sàdów wszystkie czynnoÊci zastrze˝one dla sàdu opiekuƒczego do-
konuje sàd rodzinny. Z tych wzgl´dów co najmniej w cz´Êci kraju orzekanie
w przedmiocie kuratora dla osoby prawnej jest powierzone sàdom rodzinnym.
Niemniej zgodnie dostrzega si´ jednak, ˝e przedmiot sprawy z art. 42 k.c. od-
biega od celów i funkcji wyodr´bnionego sàdownictwa rodzinnego, które jest
nieprzygotowane do prowadzenia tego rodzaju spraw. De lege lata mo˝na bro-
niç poglàdu, ˝e w∏aÊciwy w tym zakresie jest wydzia∏ cywilny sàdu rejonowego.
Zwa˝ywszy jednak na funkcjonalne powiàzanie przedmiotu orzekania z przed-
miotem kognicji sàdów rejestrowych i w szczególnoÊci – wskazane podobieƒ-
stwo instytucji kuratora dla osoby prawnej z kuratorem ustanawianym na pod-
stawie art. 26 powo∏anej ustawy, najlepszym wydaje si´ rozwiàzanie, aby w∏aÊci-
wy w tym zakresie by∏ sàd rejestrowy. W proponowanym uj´ciu sàd ten nie dzia-
∏a∏by jako sàd opiekuƒczy, a zatem do art. 603 nale˝a∏o przenieÊç te immanent-
ne dla sàdu opiekuƒczego rozwiàzania, które powinny nadal znajdowaç zasto-
sowanie w sprawach o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej, a mianowicie:
mo˝liwoÊç wszcz´cia post´powania z urz´du oraz natychmiastowa wykonal-
noÊç postanowienia. 

W zwiàzku z powy˝szà zmianà pozostaje zmiana art. 568, który w dotychczaso-
wym brzmieniu pomija zmiany organizacyjne sàdownictwa dokonane ju˝ w la-
tach 80-tych (powo∏anie sàdów rodzinnych, które orzekajà w sprawach opiekuƒ-
czych – nie tylko osób ma∏oletnich).
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11. Sk∏ad sàdu w post´powaniu zabezpieczajàcym:
Obecnie nie ma szczególnego uregulowania sk∏adu sàdu w post´powaniu za-

bezpieczajàcym. Jest to rozwiàzanie niew∏aÊciwe, gdy˝ stosowanie ogólnych regu∏
o sk∏adzie sàdu (art. 47 w zw. z art. 13 § 2) prowadzi do tego, ˝e w sprawach, w któ-
rych obowiàzuje sk∏ad kolegialny, w tym z udzia∏em ∏awników, postanowienie
o udzieleniu zabezpieczenia nie mo˝e byç wydane przez sàd jednoosobowo (por.
uchwa∏´ SN z 27.02.2008 r., III CZP 139/07, Biul. SN 2008, nr 2, s. 11). Nowy
art. 735 § 2 zmierza do usuni´cia tej niedoskona∏oÊci.

Przepis ten znajdzie zastosowanie tak˝e do zarzàdzeƒ sàdu opiekuƒczego wy-
dawanych w trybie nag∏ym (art. 569 § 2).
(…)
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Konferencja nt.: „Prawa rodziców drugiej kategorii”,
zorganizowana przez Helsiƒskà Fundacj´ Praw Cz∏owieka

(Warszawa, dnia 3 kwietnia 2008 r.)

Przedruk artyku∏u Marka Domagalskiego: „Matka te˝ musi respektowaç wyrok”
(Rzeczpospolita, 04.04.2008)

Kontakty z dzieckiem sk∏óconych rodziców poprawiç mo˝e twarde egzekwo-
wanie werdyktów sàdów rodzinnych oraz nak∏ady na kuratorów i psychologów.
To wnioski z konferencji Prawa rodziców drugiej kategorii, zorganizowanej przez
Fundacj´ Helsiƒskà.

Okazjà do dyskusji by∏o przygotowanie przez Komisj´ Kodyfikacyjnà projektu
nowelizacji Kodeksu rodzinnego i k.p.c., dotyczàcej spraw mi´dzy rodzicami
i dzieçmi.

Przed sàdem obrona praw stron (rodziców) jest zapewniona, problemy zaczy-
najà si´ wraz z ich egzekucjà. Wykonanie wyroku zale˝y wy∏àcznie od dobrej woli
matki – powiedzia∏a adwokat Anisa Gnacikowska, specjalistka prawa rodzinnego.
Najcz´Êciej chodzi o utrudnienie przez matki kontaktu z dzieckiem. W ponad 95
proc. spraw to im powierza si´ opiek´ nad dzieckiem. Nie pozbawia to jednak oj-
ca prawa do kontaktów z dzieckiem, jest to zresztà nie tylko prawo rodzica, ale
przede wszystkim dziecka.

• Co grozi opornemu rodzicowi?
Post´powanie o ukaranie mo˝e trwaç i dwa lata, wi´c nawet bezrobotna mo˝e

uzbieraç na kar´ i dziecka nie oddaç.

• Czy zwi´kszyç Êrodki przymusu?
Przymusowe przekazanie dziecka to rozdzierajàce sceny z udzia∏em kuratora,

policji, karetki pogotowia – odwodzi∏a od ostrzejszych sankcji Ma∏gorzata Masiula-
nis, s´dzia wizytator w sprawach rodzinnych.

Mec. Artur Zawadowski porówna∏ polskà egzekucj´ kontaktów z dzieçmi z ist-
niejàcymi w innych krajach. Wypadamy gorzej ni˝ np. W´grzy i Niemcy. Ci ostatni
stosujà ostrzejsze Êrodki dyscyplinujàce opornego rodzica, ale i sk∏onnoÊç do po-
rozumienia rodziców jest tam wi´ksza. W USA w ogóle nie ma mowy o nierespek-
towaniu wyroków. Tam liczà si´ przede wszystkim dowody, a nie emocje. S∏aboÊci
obecnej procedury egzekwowania wyroków, zw∏aszcza w stosunkach mi´dzy ro-
dzicami i dzieçmi, Êwiadomi sà wszyscy. Dlatego we wspomnianej noweli dodano
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art. 5821 k.p.c., który w celu zapewnienia wykonywania kontaktów pozwala sàdowi
opiekuƒczemu m.in. odebraç od rodziców przyrzeczenia okreÊlonego zachowania
(np. ˝e ojciec sp´dzi z dzieckiem przynajmniej tydzieƒ letnich i zimowych ferii). 

Rzecz w tym, wskazywa∏ prof. Adam Zieliƒski, b. Rzecznik Praw Obywatelskich,
˝e o ile np. w krajach anglosaskich niedochowanie tego rodzaju przyrzeczeƒ skut-
kowa∏oby odpowiedzialnoÊcià karnà, o tyle w Polsce, na razie, nie ma na to sankcji.

Wi´kszoÊç panelistów by∏a zgodna, ˝e kary nie sà rozwiàzaniem. Inaczej uwa-
˝ajà przedstawiciele tzw. organizacji ojcowskich. Jedynà drogà jest zaostrzenie
sankcji za niewykonanie wyroku sàdu rodzinnego.

Na szybkà zmian´ mentalnoÊci s´dziów nie licz´ – mówi Robert Kucharski.
Na t´ mentalnoÊç wskazuje te˝ adwokat Jakub Jacyna. Zauwa˝amy tzw. biologizm
antropologiczny u s´dziów: matka = mleko, ojciec jest ewentualnym uzupe∏nie-
niem, zatem dziecko pozostaje przy matce.

Nowe propozycje legislacyjne mec. Jacyna ocenia jako krok we w∏aÊciwym kie-
runku, ale proponuje wprowadzenie opieki naprzemiennej i takie zmiany procedu-
ry, które pozwolà na wydanie wyroku w rozsàdnym terminie. W∏aÊnie taki by∏ cel tej
konferencji, warto nie tylko czekaç na zmiany proponowane przez rzàd, ale te˝
zg∏aszaç w∏asne propozycje, podsumowa∏ dyskusj´ dr Adam Bodnar z Fundacji
Helsiƒskiej.

Konferencja nt.: „Prawa rodziców drugiej kategorii”...



Jolanta Zozula

Adopcja formà realizacji prawa dziecka
do ˝ycia w rodzinie

(seminarium naukowe, Warszawa 11.04.2008 r.)

Seminarium naukowe zosta∏o zorganizowane przez Katedr´ Nauk o Rodzinie
Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Wzi´li
w nim udzia∏ pracownicy naukowi tej Katedry specjalizujàcy si´ w prawie rodzin-
nym i opiekuƒczym, a w szczególnoÊci zajmujàcy si´ problematykà rodzin zast´p-
czych oraz instytucji przysposobienia, a tak˝e zaproszeni z innych uczelni (Wydzia∏
Prawa UW), a ponadto: przedstawiciele oÊrodków adopcyjno–opiekuƒczych i po-
wiatowych centrów pomocy rodzinie (dalej: PCPR), s´dzia rodzinny, rodzice adop-
cyjni, przedstawiciele organizacji pozarzàdowych, których dzia∏alnoÊç statutowa
ukierunkowana jest na pomoc rodzinom zast´pczym i adopcj´ oraz przedstawiciel-
ka Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej.

Otwarcia seminarium dokona∏ Jego Magnificencja prof. dr hab. Adam Fràczek,
Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej.

W pierwszej cz´Êci wyg∏oszono nast´pujàce referaty: „Prawo dziecka do wy-
chowania w rodzinie. Standardy mi´dzynarodowe” – dr Ma∏gorzata Szeroczyƒska,
Pracownia Prawa i Kryminologii, WSNS, APS; „Sytuacja prawna dziecka poza ro-
dzinà biologicznà” – mgr Anna Romaniuk, Pracownia Prawa i Kryminologii, WSNS,
APS; „Prawne aspekty procesu adopcyjnego” – mgr Jolanta Zozula, Pracownia
Prawa i Kryminologii, WSNS, APS; „Rodzina zast´pcza jako instytucja us∏ugowa
w procesie adopcji” – dr Irena Kleniewska, Pracownia Prawa i Kryminologii, WSNS,
APS; „Rodzice adopcyjni – motywy i obawy” – mgr Anna Chmielewska, absolwent-
ka Instytutu Stosowanych Nauk Spo∏ecznych, WSNSiR, UW; „Adopcja zagranicz-
na jako alternatywa dla dzieci niechcianych” – prof. dr hab. El˝bieta Holewiƒ-
ska–¸aciƒska, Instytut Prawa Cywilnego, WPiA, UW.

Podczas swojego wystàpienia dr M. Szeroczyƒska dokona∏a analizy aktów
prawa mi´dzynarodowego z punktu widzenia zagwarantowania dziecku prawa
do ˝ycia i wychowywania w rodzinie. Przywo∏a∏a przede wszystkim regulujàce
t´ kwesti´ przepisy Konwencji o Prawach Dziecka ONZ z dnia 20 listopa-
da 1989 r., ale tak˝e inne akty prawa mi´dzynarodowego, np. Rezolucj´ Komi-
tetu Ministrów Rady Europy Nr 77 (33) z dnia 3 listopada 1977 r. w sprawie
umieszczenia dzieci poza rodzinà. PodkreÊli∏a, ˝e w Êwietle mi´dzynarodowych
aktów prawnych nie mo˝na oddzieliç dziecka od rodziców wbrew ich woli, bo
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to oni ponoszà g∏ównà odpowiedzialnoÊç za jego wychowanie i rozwój. Paƒ-
stwo ma natomiast obowiàzek udzieliç pomocy rodzinie. Dopiero wówczas,
gdy pomoc ta oka˝e si´ nieskuteczna, w sytuacjach wyjàtkowych, konieczne
jest zapewnienie dziecku opieki zast´pczej. Autorka referatu odwo∏a∏a si´ form
opieki zast´pczej: umieszczenia w rodzinie zast´pczej, Kafali w prawie islam-
skim, adopcji oraz umieszczenia w odpowiedniej instytucji powo∏anej do opie-
ki nad dzieçmi. PodkreÊli∏a, ˝e najbardziej po˝àdanà formà opieki zast´pczej
jest adopcja, gdy˝ jest ona w najwi´kszym stopniu zbli˝ona do rodziny biolo-
gicznej, a przez prawo nawet z nià uto˝samiana. Powo∏a∏a si´ na przepisy Kon-
wencji o Prawach Dziecka ONZ dotyczàce instytucji przysposobienia oraz
Europejskà Konwencj´ o Przysposabianiu Dzieci z 1967 r. Omawiajàc przes∏an-
ki adopcyjne, podkreÊli∏a, ˝e akty prawa mi´dzynarodowego traktujà adopcj´
zagranicznà jako subsydiarnà wzgl´dem krajowej (Konwencja o Prawach
Dziecka ONZ, Haska Konwencja o Ochronie Dzieci i Wspó∏pracy w Dziedzinie
Przysposobienia Mi´dzynarodowego z 1993 r.). Koƒczàc swoje wystàpienie
dr M. Szeroczyƒska sformu∏owa∏a zagadnienie do dyskusji: czy prawo do ad-
opcji jest prawem dziecka czy prawem doros∏ych?

Mgr A. Romaniuk rozpocz´∏a swoje wystàpienie od zwrócenia uwagi na brak
prawnej definicji rodziny, gdy˝ jako grupa spo∏eczna nie stanowi ona podmiotu
prawa. Podmiotami prawa sà zaÊ poszczególni jej cz∏onkowie. PodkreÊli∏a, ˝e
do okreÊlenia sytuacji prawnej dziecka niezb´dne jest ustalenie, kto sprawuje
nad nim w∏adz´ rodzicielskà. Zaznaczy∏a, ˝e art. 95 § 3 k.r.o. stanowi, i˝ w∏adza
rodzicielska ma byç sprawowana dla dobra dziecka i w jego interesie oraz w sze-
roko rozumianym interesie spo∏ecznym. Zwróci∏a uwag´, i˝ sam fakt kreowania no-
wego ˝ycia stanowi wystarczajàcà podstaw´ powierzenia rodzicom w∏adzy rodzi-
cielskiej nad dzieckiem. Zaznaczy∏a jednak, ˝e ustawodawca chroniàc szeroko
poj´ty interes dziecka wprowadza pewne ograniczenia dotyczàce podmiotów spra-
wujàcych w∏adz´ rodzicielskà – rodziców. PodkreÊli∏a, ˝e czasami nienale˝ycie wy-
wiàzujà si´ oni ze swoich obowiàzków wzgl´dem dziecka. Jednak mimo wyst´po-
wania rodzin dysfunkcjonalnych lub wr´cz patologicznych, to jednak im powinno
przys∏ugiwaç bezwzgl´dne pierwszeƒstwo w procesie sprawowania pieczy
nad osobà dziecka i jego majàtkiem. Formy pieczy zast´pczej powinny byç stoso-
wane w sytuacji, gdy rodzice albo rodzic sprawujàcy w∏adz´ rodzicielskà, nie spe∏-
niajà swoich funkcji i mo˝e to stanowiç zagro˝enie dla „dobra dziecka”. W tym
miejscu odwo∏a∏a si´ do poj´cia pieczy zast´pczej, okreÊlonego przez Konwencj´
o Prawach Dziecka ONZ (art. 20) oraz porówna∏a postanowienia Konwencji z pol-
skimi regulacjami prawnymi (k.r.o., ustawa o pomocy spo∏ecznej). Zwróci∏a uwag´,
˝e polski ustawodawca nie zdefiniowa∏ w obowiàzujàcym kodeksie rodzinnym
i opiekuƒczym poj´cia pieczy zast´pczej. Nast´pnie przywo∏a∏a projekt Komisji Ko-
dyfikacyjnej Prawa Cywilnego z dnia 25 marca 2008 r. o zmianie kodeksu rodzin-
nego i opiekuƒczego oraz omówi∏a proponowane w nim zmiany dotyczàce pieczy



zast´pczej. Zaprezentowa∏a sytuacje zwiàzane z ingerencjà w zakres w∏adzy rodzi-
cielskiej. Na zakoƒczenie swojego wystàpienia podkreÊli∏a subsydiarny i tymczaso-
wy charakter pieczy zast´pczej.

Kolejnym wystàpieniem by∏ referat wyg∏oszony przez mgr J. Zozula. Jego treÊç
poÊwi´cona zosta∏a analizie procesu adopcyjnego w Polsce. Na wst´pie J. Zozula
podkreÊli∏a znaczenie zasady dobra dziecka dla instytucji przysposobienia. Na-
st´pnie zwróci∏a uwag´ na wymogi, jakie Kodeks rodzinny i opiekuƒczy nak∏ada
na osob´, która chce przysposobiç dziecko. Zauwa˝y∏a przy tym, ˝e przes∏anki te
sà s∏uszne, lecz niektóre zbyt ma∏o precyzyjne. Jako kolejny aspekt przywo∏a∏a
treÊç art. 114 k.r.o., okreÊlajàcego, kto w Êwietle polskiego prawa mo˝e zostaç
przysposobiony. Zwróci∏a uwag´, i˝ wymóg ma∏oletnioÊci, który powinien byç spe∏-
niony w dniu z∏o˝enia wniosku o przysposobienie, daje mo˝liwoÊci wielu nadu˝yç.
Nast´pnie przeanalizowa∏a na podstawie przepisów Kodeksu rodzinnego i opie-
kuƒczego, jakie osoby sà zobowiàzane, bàdê uprawnione do wyra˝enia zgody
na przysposobienie, podkreÊlajàc, ˝e zgoda ta nie mo˝e byç wyra˝ona wczeÊniej
ni˝ po up∏ywie szeÊciu tygodni od urodzenia dziecka. Kolejno przedstawi∏a i scha-
rakteryzowa∏a rodzaje adopcji krajowej. Przybli˝y∏a obowiàzujàcà w Polsce proce-
dur´ adopcyjnà, zwracajàc uwag´ na szczególnà rol´ oÊrodków adopcyjno–opie-
kuƒczych. Nast´pnie omówi∏a, kto i w jakich okolicznoÊciach mo˝e rozwiàzaç
stosunek przysposobienia. Na zakoƒczenie swojego wystàpienia, J. Zozula przed-
stawi∏a wst´pne wyniki realizowanych przez siebie badaƒ na temat: „Zasada sub-
sydiarnoÊci przysposobienia zagranicznego a dobro dziecka”. Badania te zosta∏y
przeprowadzone wÊród pracowników oÊrodków adopcyjno-opiekuƒczych, pla-
cówek opiekuƒczo-wychowawczych oraz kandydatów na rodziców adopcyjnych
w szeÊciu miastach w Polsce.

Wystàpienie dr I. Kleniewskiej poÊwi´cone zosta∏o instytucji rodziny zast´pczej.
Na poczàtku zaznaczy∏a, i˝ akty prawa mi´dzynarodowego takie jak: Konwencja
o Prawach Dziecka ONZ z dnia 20 listopada 1989 r., Rezolucja Komitetu Ministrów
Rady Europy Nr (77) 33 z dnia 3 listopada 1977 r. w sprawie umieszczania dzieci
poza rodzinà, rekomendacja Komitetu Rady Ministrów Rady Europy Nr R (87) 6
z dnia 20 marca 1987 r. w sprawie rodzin zast´pczych stanowià, ˝e najlepszà for-
mà pieczy zast´pczej sà formy rodzinne takie jak rodziny zast´pcze albo rodzinne
domy dziecka. Przechodzàc do uregulowania tego problemu przez polskie prawo
wewn´trzne podkreÊli∏a, ˝e nie formu∏uje ono w sposób jednoznaczny zasady usta-
nawiania Êrodowiska zast´pczego dla dziecka w postaci rodziny zast´pczej, ale
z interpretacji przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego oraz ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej wynika, ˝e piecz´ zast´pczà
nad dzieckiem sàd powinien powierzyç przede wszystkim rodzinie zast´pczej. Na-
st´pnie referentka scharakteryzowa∏a najwa˝niejsze aspekty dotyczàce tworzenia
i funkcjonowania tej formy opieki zast´pczej uregulowane w ustawie o pomocy
spo∏ecznej oraz Kodeksie rodzinnym i opiekuƒczym. Zaznaczy∏a, ˝e z uwagi
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na funkcj´ rodzin zast´pczych, ustawa o pomocy spo∏ecznej wyodr´bnia nast´pu-
jàce ich rodzaje: spokrewnione z dzieckiem, nie spokrewnione z dzieckiem oraz
zawodowe nie spokrewnione z dzieckiem (wielodzietne, specjalistyczne oraz
o charakterze pogotowia opiekuƒczego). Przy doborze rodzin zast´pczych ustawa
o pomocy spo∏ecznej przyznaje pierwszeƒstwo osobom spokrewnionym bàdê
spowinowaconym z dzieckiem, aby zminimalizowaç dziecku zmian´ warunków ˝y-
cia i u∏atwiç kontakty z biologicznymi rodzicami. Tymczasem w praktyce, to z funk-
cjonowaniem tych rodzin jest najwi´cej problemów. Zwróci∏a przy tym uwag´, ˝e
ka˝dy dobór rodziny zast´pczej wymaga przestrzegania okreÊlonych ustawowo
zasad (art. 73 ust. 3 ustawy o pomocy spo∏ecznej) takich jak: przygotowanie kan-
dydatów do pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej, odpowiednia ró˝nica wieku po-
mi´dzy dzieckiem a kandydatami do pe∏nienia funkcji rodziny zast´pczej, mo˝li-
woÊç zaspokojenia potrzeb dziecka przez kandydatów do pe∏nienia funkcji rodziny
zast´pczej. PodkreÊli∏a, ˝e nadrz´dnà zasadà, której nale˝y podporzàdkowaç roz-
wiàzania ustawowe w zakresie pieczy zast´pczej powinno byç planowanie ustabi-
lizowania sytuacji dziecka. Rozumie przez to przywrócenie w rodzinie biologicznej
sytuacji umo˝liwiajàcej powrót dziecka, albo trwa∏e uregulowanie sytuacji dziecka
przez adopcj´. Je˝eli nie jest mo˝liwy powrót dziecka do naturalnych rodziców na-
le˝y dà˝yç do znalezienia mu rodziny adopcyjnej. W tym miejscu po raz kolejny
zwróci∏a uwag´ na rol´ rodzin zast´pczych, które powinny zapewniaç opiek´
dziecku oczekujàcemu na adopcj´. Przypomnia∏a równie˝, ˝e w poprzednim sta-
nie prawnym wyró˝niano odr´bny rodzaj rodzin zast´pczych – tzw. rodziny pre-
adopcyjne. Obecnie funkcj´ t´ spe∏nia okreÊlony w art. 1201 k.r.o. okres osobistej
stycznoÊci z dzieckiem osób ubiegajàcych si´ o jego przysposobienie.

Mgr A. Chmielewska swoje wystàpienie poÊwi´ci∏a w ca∏oÊci prezentacji wyni-
ków prowadzonych przez siebie wywiadów z kandydatami na rodziców adopcyj-
nych. Badania te potwierdzi∏y, ˝e najcz´stszà motywacjà do przysposobienia
dziecka jest niemo˝noÊç posiadania w∏asnych biologicznych dzieci.

Prof. dr hab. E. Holewiƒska-¸apiƒska omawiajàc instytucj´ przysposobienia za-
granicznego skupi∏a si´ g∏ównie na jej znaczeniu dla dzieci, które nie majà szans
na adopcj´ krajowà. PodkreÊli∏a, ˝e ka˝dy przypadek orzekania przysposobienia
powinien byç traktowany indywidualnie i rozpatrywany w oparciu o konkretny stan
faktyczny. Umo˝liwi∏ to ustawodawca stosujàc wiele klauzul generalnych w unor-
mowaniach dotyczàcych adopcji. Przypomnia∏a, ˝e instytucja przysposobienia za-
granicznego zosta∏a wprowadzona do polskiego prawa (Kodeksu rodzinnego
i opiekuƒczego) nowelizacjà z 1995 r. WczeÊniej by∏a orzekana na mocy przepisów
mi´dzynarodowych. Zwróci∏a równie˝ uwag´ na swego rodzaju ewolucj´ tej insty-
tucji, którà mo˝na zauwa˝yç analizujàc wyniki dotychczas prowadzonych badaƒ
na temat adopcji zagranicznej. W latach 50-tych i 70-tych polskie dzieci by∏y przy-
sposabiane g∏ównie przez osoby z nimi spokrewnione zamieszka∏e w USA, w wi´k-
szoÊci przez osoby z Polonii. By∏a to adopcja, która mia∏a na celu umo˝liwienie



dziecku wyjazd za granic´ i danie mu szansy na „lepsze ˝ycie”. Niewiele mia∏a ona
wspólnego z istotà przysposobienia. Badania prowadzone w latach 90-tych poka-
za∏y, ˝e motywy adopcji zagranicznych bardzo si´ zmieni∏y. Osoby z zagranicy,
g∏ównie obywatele: Francji, Holandii, W∏och i paƒstw skandynawskich, przysposa-
biajà dzieci, by stworzyç im mo˝liwoÊç wychowywania si´ w Êrodowisku rodzinnym
i obdarzyç mi∏oÊcià rodzicielskà.

Drugà cz´Êç seminarium stanowi∏ panel dyskusyjny na temat: „Litera prawa
a rzeczywistoÊç adopcyjna”, z udzia∏em: przedstawicielki rodziców adopcyjnych,
s´dziego sàdu rodzinnego, przedstawicielki Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecz-
nej oraz przedstawicielki PCPR. Ustosunkowano si´ do poszczególnych referatów
oraz dyskutowano nad wieloma problemami istotnymi przy praktycznym stosowa-
niu procedury adopcyjnej. Podniesiono mi´dzy innymi kwesti´ korzystania z insty-
tucji kuratora sàdowego w procesie adopcyjnym. Przedstawicielka rodziców adop-
cyjnych zwróci∏a uwag´, ˝e w jej przekonaniu dzia∏ania kuratora nie wnoszà nic no-
wego do sprawy, natomiast przyczyniajà si´ do znacznego przed∏u˝enia procedu-
ry adopcyjnej. Dyskutowano nad znaczeniem orzekania przez sàd okresu osobistej
stycznoÊci dziecka z kandydatami na jego rodziców adopcyjnych. S´dzia rodzin-
na podkreÊli∏a, ˝e pomimo fakultatywnoÊci tej instytucji przy orzekaniu przysposo-
bienia krajowego, powinna ona byç jak najcz´Êciej stosowana dla dobra dziecka,
które ma byç adoptowane. Czas ten pozwala bowiem na wzajemne poznanie si´
stron stosunku przysposobienia, sprawdzenie czy nawzajem si´ akceptujà, czy
kandydaci podo∏ajà wychowaniu tego konkretnego dziecka. Zapobiegnie to nie-
udanym adopcjom i ich rozwiàzaniom, tym samym chroniàc dziecko przed kolej-
nymi prze˝yciami i rozczarowaniami.

W dyskusji podkreÊlono znaczenie szkoleƒ dla kandydatów na rodziców adop-
cyjnych, które prowadzone sà przez oÊrodki adopcyjno–opiekuƒcze. Zaznaczono,
˝e podczas nich osoby te dowiadujà si´, czym od strony praktycznej jest adopcja.
Przedstawicielka rodziców adopcyjnych przyzna∏a, ˝e dzi´ki szkoleniu ∏atwiej jest
jej teraz sprostaç wyzwaniom, jakie niesie ze sobà przysposobienie. Postulowano,
by program szkoleƒ zosta∏ poszerzony o problematyk´ wad p∏odowych, genetycz-
nych i rozwojowych u dzieci, by rodzice adopcyjni mogli je rozpoznaç we wcze-
snym stadium oraz podjàç odpowiednie leczenie. Zwrócono szczególnà uwag´
na alkoholowy zespó∏ p∏odowy (FAS).

Seminarium by∏o okazjà do zaprezentowania prowadzonych obecnie badaƒ do-
tyczàcych instytucji przysposobienia zarówno krajowego jak i zagranicznego oraz
skonfrontowaniu rozwiàzaƒ prawnych z praktykà ich stosowania.
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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 edy-
torze 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 ty-
tu∏ 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 wy-
szczególnieniem 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 mate-
ria∏y zwracane sà wy∏àcznie na ˝yczenie Autora.




