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Wprowadzenie 
Artykuł podejmuje problematykę ochrony nasciturusa w świetle orzecznictwa polskiego. Ochrona prawna życia 

poczętego może być analizowana z punktu widzenia wyroków, orzeczeń i postanowień Trybunału Konstytucyjnego, 

Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i sądów powszechnych. Odniesienia prawne 

zaprezentowane w judykaturze wymienionych organów polskiego sądownictwa były w ostatnich latach czynione 

względem różnych gałęzi prawa. Analiza przedstawiona w artykule skomponowana jest wg podziału przedmiotowego, 

uwzględniającego odniesienia poczynione w nawiązaniu do prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego (ze szczególnym 

uwzględnieniem komentarzy do przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także „ustawy 

aborcyjnej”), jak również prawa karnego. Autorka postawiła ponadto tezę, zgodnie z którą orzecznictwo w dziedzinie 

prawnej ochrony dziecka poczętego w Polsce stanowiło na przełomie XX i XXI wieku oraz w ostatnich kilkunastu 

latach ważny element uzupełnienia zarówno konstytucyjnej, jak i ustawowej ochrony przysługującej nasciturusowi. 
Znaczenie tematu prawnej ochrony pozycji, tj. sfery uprawnień, nasciturusa systematycznie rosło w ostatnich 

latach. Było to spowodowane zarówno zmianami w wewnętrznym prawie rangi ustawowej, jak również koniecznością 

zaadaptowania do krajowego porządku prawnego wyroków i orzeczeń wspomnianych wcześniej organów 

sądowniczych. Orzecznictwo stało się niezbędnym uzupełnieniem w przedmiocie definiowania znaczenia oraz zakresu 

prawnej ochrony życia poczętego w Polsce, mając charakter wspierający w ramach demokratycznego państwa prawa. 

Swoistą inspiracją dla sędziów TK, SN, NSA oraz sądów powszechnych były też wyroki wydawane przez Europejski 

Trybunał Sprawiedliwości. Ponadto, system orzecznictwa miał rozstrzygać ewentualne kwestie sporne, które mogły 

powstać wokół opisywanej problematyki, intensywnie rozwijającej się w praktyce stosowania prawa w Polsce w 

ostatnich latach. Przedstawienie przeglądu najważniejszych treści polskiej judykatury w ramach tejże stało się głównym 

celem przyjętym w ramach artykułu. 

Ochrona prawna nasciturusa a interpretacja przepisów Konstytucji RP 
W aktualnie obowiązującym orzecznictwie odniesiono się do ważnego zakresu rozumienia konstytucyjnej zasady 

ochrony życia w Polsce. Kluczowym okazało się w tej materii orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 

1997 r. Wyrażono w nim jednoznacznie pogląd, zgodnie z którym ustawodawca powinien w sposób szczególny 

realizować zasadę ochrony prawnej podmiotowości nasciturusa w celu ochrony jego życia oraz zdrowia. W 

przywołanym orzeczeniu stwierdzono ponadto, że pomimo iż przepisy Konstytucji RP nie zawierają normy 

gwarantującej w sposób literalny ochronę życia człowieka od momentu naturalnego lub sztucznego poczęcia, to mimo 

wszystko życiu ludzkiemu właśnie od takiego momentu należy się konstytucyjna ochrona1. 

Wyrażenie przywołanego stanowiska w komentowanym wyroku TK miało stanowić niejako egzemplifikację 

zasady demokratycznego państwa prawnego. Zdaniem sędziów TK, dopiero prawne rozciągnięcie konstytucyjnej 

ochrony życia również na etap życia prenatalnego miało urzeczywistniać zasadę demokratycznego państwa prawnego, 

w ramach której ochrona życia powinna stanowić jedną z głównych płaszczyzn zainteresowania prawodawcy. Warto 

zaznaczyć, że w doktrynie prawa konstytucyjnego przywołane orzeczenie TK traktuje się jako kluczowe dla 

reorganizacji całego systemu prawnej ochrony dziecka poczętego w Polsce i skierowania go w stronę bardziej 

restrykcyjnego z punktu widzenia wzmocnienia ustawowej ochrony życia już od fazy prenatalnej2. 

W przedmiocie rozumienia prawnej ochrony nasciturusa na gruncie przepisów Konstytucji RP sędziowie TK 

wyrazili opinie jeszcze w trzech kluczowych wyrokach, tj. (kolejno) w wyroku z dnia 23 marca 1999 r.3, w wyroku z 

dnia 8 października 2002 r.4, a także w wyroku z dnia 7 stycznia 2004 r.5 W pierwszym z wymienionych stwierdzono, 

że konstytucyjny zakaz pozbawiania życia człowieka, wynikający z interpretacji art. 38 Konstytucji RP, należy 

                                                 
1 Orzeczenie TK z dnia 28.05.1997 r., sygn. K. 26/96, OTK ZU 1997, nr 2, poz. 19. 
2 M. Banyk, Status prawny dziecka poczętego na tle jego prawa do ochrony życia i zdrowia, wynagradzania szkód doznanych przed urodzeniem oraz 
ochrony dóbr osobistych matki, „Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM” 2014, nr 4, s. 23. 
3 Wyrok TK z dnia 23.03.1999 r., sygn. K 2/98 (Dz.U. z 1999 r. Nr 26, poz. 242). 
4 Wyrok TK z dnia 8.10.2002 r., sygn. K 36/00 (Dz.U. z 2002 r. Nr 176, poz. 1457). 
5 Wyrok TK z dnia 7.01.2004 r., sygn. K 14/03, OTK-A 2004, nr 1, poz. 1. 
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traktować szeroko, jako komplementarny z brzmieniem art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W 

uzasadnieniu wyroku TK przedstawiono ponadto przekonanie, że tworzenie prawa w dziedzinie kreowania 

podmiotowości każdego człowieka powinno być podporządkowanie respektowaniu w pierwszej kolejności 

konstytucyjnego prawa do życia. Prawo to dotyczy każdego człowieka, w tym również życia poczętego, a zatem i 

nasciturusa. W wyroku z dnia 8 października 2002 r. sędziowie TK powtórzyli swoje zdanie, że zakaz pozbawiania życia 

należy interpretować w szerszym kontekście, choć nie ma on charakteru absolutnego, co może mieć znaczenie w 

przypadku rozpatrywania legalnych przesłanek przerwania życia na etapie embrionalnym.  

Z kolei w wyroku z dnia 7 stycznia 2004 r. podkreślono, że przy rozpatrywaniu zakresu prawnej ochrony 

nasciturusa nieodzowne jest dostrzeżenie związku między konstytucyjną ochroną życia każdego człowieka a chronioną 

przez Konstytucję RP gwarancją nienaruszalności niezbywalnej godności ludzkiej. Jak podkreśla się w literaturze 

przedmiotu, zdanie wyrażone przez sędziów TK w trzech przywołanych wyrokach dotyczyło w praktyce stosowania 

prawa wzmocnienia prawnego zakazu manipulowania zarodkami w związku z rosnącym znaczeniem zarówno 

problematyki sztucznego zapłodnienia, jak również przeprowadzania badań prenatalnych6. Należy ocenić, że w każdym 

z opisanych przypadków prezentowana linia orzecznicza przyczyniła się do pełniejszej ochrony nasciturusa w rezultacie 

braku zawarcia w ustawie zasadniczej bezpośredniego zapisu chroniącego życie od momentu poczęcia aż do momentu 

naturalnej śmieci. Pewne zastosowanie do ochrony prawnej pozycji nasciturusa w myśl judykatury opartej na analizie 

art. 38 Konstytucji RP może mieć też wyrok TK z dnia 30 września 2008 r. Sędziowie wyrazili w nim przekonanie, że 

życie człowieka bez żadnych wątpliwości opiera się próbom wartościowania ze względu na takie kryteria, jak wiek, 

prognozowany czas trwania, stan zdrowia, czy inne kryteria. Niezależnie więc od możliwego różnicowania 

intensywności prawnej ochrony życia w poszczególnych jego fazach samo życie nie powinno podlegać wspomnianym 

próbom wartościowania7. Na przykładzie tego wyroku należy interpretować, że nasciturus ma takie samo prawo do 

ochrony życia, jak to opisane w art. 38 Konstytucji RP, czyli na przykład dziecko narodzone. 

Ochrona prawna nasciturusa w myśl orzeczniczej interpretacji przepisów prawa cywilnego 
Prawo cywilne zawiera znacznie bardziej liczne normy prawne w przedmiocie ochrony prawnej nasciturusa niż 

opisane wcześniej prawo konstytucyjne. Skutkiem tego jest również fakt, że stanowiska zaakcentowane w judykaturze, 

odnoszące się do różnych szczegółowych gałęzi prawa cywilnego w tym przedmiocie, będą znacznie bardziej 

rozbudowane. W obecnym kształcie Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: k.c.)8 obowiązującą 

normą prawną, którą można odnieść do prawnej ochrony życia człowieka na gruncie prawa cywilnego, jest ta wyrażona 

w art. 8 § 1 k.c. Stanowi on, że każdy człowiek od momentu urodzenia nabywa zdolność prawną. 

Należy przy tym zaznaczyć, że do 1996 r. obowiązywał również § 2 tego artykułu, który stanowił, że zdolność 

prawną nabywa ponadto dziecko poczęte, choć prawa oraz zobowiązania majątkowe uzyskuje ono wyłącznie wówczas, 

jeżeli urodzi się żywe. Przepis ten skreślono w momencie wejścia w życie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. 

o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw9. W tym samym miejscu postanowiono o rozszerzeniu zakresu 

przedmiotowego art. 446 k.c. i dodaniu art. 4461 k.c., zgodnie z którym dziecko od chwili urodzenia może domagać się 

naprawienia szkód doznanych przed swoim urodzeniem. Konstytucyjność przywołanych zmian została potwierdzona 

przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego w przywołanym już w tym artykule orzeczeniu TK z dnia 28 maja 1997 r. 

Derogacja § 2 art. 8 k.c. nie oznaczała bynajmniej odebrania dziecku poczętemu zdolności do bycia podmiotem 

praw na gruncie prawa cywilnego. Wątpliwości w tym przedmiocie pojawiły się w praktyce stosowania prawa, a do ich 

rozstrzygnięcia posłużyło stanowisko SN wyrażone w uchwale z dnia 30 listopada 1987 r.10 Sędziowie SN zmierzyli się z 

pytaniem, czy dziecko poczęte może nabyć prawo do uzyskania jednorazowego odszkodowania w oparciu o art. 12 ust. 

2 pkt 2 Ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w 

przypadku śmierci swojego ojca na skutek wypadku przy pracy albo choroby zawodowej, przy założeniu, że urodzi się 

żywe. Sędziowie SN odpowiedzieli na to pytanie jednoznacznie pozytywnie, co skutkowało koniecznością późniejszego 

dodania do art. 297 k.c. § 2, zgodnie z którym nasciturus może być spadkobiercą już w momencie otwarcia spadku, o ile 

tylko urodzi się później żywy. Sformułowanie art. 297 § 2 k.c. na gruncie adaptacji wspomnianego wyroku SN do 

krajowego porządku prawnego miało niezwykle istotne znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania gałęzi prawa 

cywilnego, jakim jest prawo spadkowe. Warto dodać, że przywołane stanowisko sędziów SN wzmocniono dodatkowo 

                                                 
6 J. Brzezińska, Dzieciobójstwo. Aspekty prawne i etyczne, Warszawa 2013, s. 27-28. 
7 Wyrok TK z dnia 30.09.2008 r., sygn. K 44/0710 (Dz.U. z 2008 r. Nr 177, poz. 1095). 
8 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.). 
9 Ustawa z dnia 30.08.1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1996 r. Nr 139, poz. 646). 
10 Uchwała SN z dnia 30.11.1987 r., sygn. III PZP 36/87, OSN 1988, nr 2-3, poz. 23. 
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po przyjęciu obecnie obowiązującej Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu 

wypadków przy pracy i chorób zawodowych, która zastąpiła uchyloną ustawę z dnia 12 czerwca 1975 r. 

Za przyznaniem nasciturusowi warunkowej zdolności prawnej opowiedzieli się także sędziowie Sądu 

Apelacyjnego w Rzeszowie w wyroku z dnia 3 lutego 2011 r. W ich stanowisku pojawiło się ponadto przekonanie, 

zgodnie z którym: „Zdrowie i życie dziecka poczętego podlega ochronie i winno być ono traktowane jako najbliższy 

członek rodziny”11. Przywołany wyrok prezentuje więc ważną tezę, aby nasciturusa traktować w charakterze członka 

rodziny jeszcze przed żywymi narodzinami dziecka poczętego. Tego rodzaju postrzeganie może mieć istotne znaczenie 

z punktu widzenia kreowania praw takiego dziecka na gruncie prawa cywilnego. Może skutkować na przykład 

powstaniem prawa do dziedziczenia albo też prawa do dochodzenia roszczeń już po urodzeniu się dziecka, a 

przysługującego z tytułu niedopełnienia obowiązków związanych z prawidłowym donoszeniem ciąży przez matkę. 

Uznanie nasciturusa za członka rodziny może skutkować także możliwością dochodzenia przez rodziców roszczeń 

odszkodowawczych z tytułu art. 446 § 4 k.c., tj. w sytuacji, kiedy – w rezultacie uszkodzenia ciała albo wywołania 

rozstroju zdrowia u kobiety ciężarnej – dojdzie do śmierci dziecka poczętego, co powoduje w oczywisty sposób 

doznanie krzywdy u rodziców. 

Możliwość uzyskania zadośćuczynienia za śmierć dziecka nienarodzonego została zaakcentowana ponadto w 

wyroku SN z dnia 26 listopada 2014 r. Sędziowie wyrazili pogląd, zgodnie z którym nie powinny istnieć ograniczenia 

ubiegania się przez członków rodziny o zadośćuczynienie od ubezpieczyciela w momencie, kiedy doszłoby do śmierci 

nasciturusa na skutek deliktu, a dziecko poczęte mogłoby żyć samodzielnie poza organizmem matki, gdyby do tego 

deliktu nie doszło. Takiej możliwości nie wyłącza przepis wyrażony w art. 446 § 4 k.c., pozwalający uzyskać 

zadośćuczynienie jedynie w przypadku śmierci osoby, która posiada zdolność prawną12. W wyroku z dnia 26 listopada 

2014 r. SN nie rozstrzygnął jednak, w którym momencie dziecko poczęte może być traktowane jako zdolne do 

samodzielnego życia poza organizmem matki. Nie wiadomo, czy momentem takim jest 24-25 tydzień ciąży, czy może 

dopiero ostatni jej miesiąc. W praktyce może to rodzić pewne wątpliwości interpretacyjne, możliwe do rozstrzygnięcia 

dopiero na przykładach konkretnych spraw rozpatrywanych przed sądami powszechnymi. 

Komentowany wyrok SN wpisuje się w ciągłość judykatury w opisywanym przedmiocie, ponieważ już w wyroku 

SN z dnia 11 stycznia 1967 r. sformułowano zasadę, zgodnie z którą: „Fakt urodzenia się małoletniego powoda po 

śmierci ojca nie wyłącza jego uprawnienia do odszkodowania i renty”13. W wyroku SN z 7 października 1971 r. 

zaakcentowano z kolei, że wyznaczenie uposażonego nie musi wiązać się z określeniem imiennym osoby, której należy 

się odszkodowanie. Wystarczy skuteczne zidentyfikowanie osoby, na przykład poprzez wskazanie dzieci, a nic nie stoi 

na przeszkodzie, aby włączyć do tego grona dzieci poczęte już w momencie zajścia wypadku ubezpieczonego14. Można 

ocenić, że oba przywołane wyroki SN wpisują się w sferę dodatkowych gwarancji zabezpieczających prawa majątkowe 

nasciturusa i to jeszcze przed narodzinami. Przyjęte w cytowanej judykaturze tezy bez wątpienia stanowią ważne 

uwarunkowania wzmocnienia ochrony podmiotowości nasciturusa w myśl obowiązujących przepisów prawa 

cywilnego. 

Ochrona podmiotowości nasciturusa w prawie cywilnym jest zauważalna także w ramach prawa rodzinnego, a do 

interpretacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.p.)15 odnoszono się w aktualnie przyjętym orzecznictwie. 

Interpretując art. 75 § 1 k.r.o. sędziowie TK w wyroku z dnia 16 lipca 2007 r. potwierdzili, że ojcostwo można uznać 

również przed urodzeniem się dziecka wcześniej poczętego. Stwierdzili ponadto, że wcześniej obowiązujący art. 76 

k.r.o, stwierdzający, że uznanie dziecka nie może mieć miejsca po jego śmierci, ma charakter niezgodny z Konstytucją 

RP, tj. z interpretacją art. 18 polskiej ustawy zasadniczej16. W obecnym kształcie prawnym można uznać dziecko 

zarówno przed jego urodzeniem, jak i po jego śmierci, co rodzi korzystne implikacje przy analizie podmiotowości 

prawnej nasciturusa oraz możliwości korzystania przez dziecko poczęte na przykład z praw na gruncie prawa 

rodzinnego oraz spadkowego. 

Na gruncie prawa rodzinnego interesująco przedstawia się też treść wyroku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z dnia 

18 grudnia 2012 r., w którym sędziowie odnieśli się do rozumienia art. 142 k.r.o. Ten ostatni stanowi, że w przypadku 

uwiarygodnienia ojcostwa mężczyzny, który nie jest mężem matki dziecka, matka może domagać się, by ten mężczyzna 

jeszcze przed narodzinami dziecka wyłożył odpowiednią sumę pieniężną przeznaczoną na koszty utrzymania matki 

przez 3 miesiące w czasie porodu oraz na koszty utrzymania samego dziecka przez 3 miesiące po jego narodzinach. O ile 

                                                 
11 Wyrok SA w Rzeszowie z dnia 3.02.2011 r., sygn. I ACa 434/10, 
http://www.rzeszow.sa.gov.pl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=29&Itemid=180 (15.05.2016). 
12 Wyrok SN z dnia 26.11.2014 r., sygn. CSK 307/13, OSN 2015, nr 12, poz. 147. 
13 Wyrok SN z dnia 11.01.1967 r., sygn. I PR 510/66, OSNCP 1967, poz. 141. 
14 Wyrok SN z dnia 7.10.1971 r., sygn. III CRN 255/71, OSPiKA 1972, nr 9, s. 415. 
15 Ustawa z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r., poz. 2082). 
16 Wyrok TK z dnia 16.07.2007 r., sygn. SK 61/06 (Dz.U. z 2007 r. Nr 134, poz. 947). 
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w art. 142 k.r.o. nie zdefiniowano, co oznacza owa „odpowiednia suma pieniężna”, o tyle sędziowie w przywołanym 

wyroku określili kategorie wydatków, które uzasadniają potrzebę przyznania takiej sumy kobiecie ciężarnej. 

Mianowicie, ojciec nasciturusa powinien zapewnić kobiecie ciężarnej środki finansowe na pokrycie wydatków 

związanych z dobrym odżywaniem się, zapewnieniem ubrań i podstawowych środków higienicznych oraz 

ewentualnym przyjmowaniem leków. W przypadku z kolei po urodzeniu dziecka świadczone środki finansowe są 

przeznaczane na zabezpieczenie podstawowych potrzeb dziecka, w wysokości adekwatnej do możliwości zarobkowych 

ojca17. Z punktu widzenia prawnej ochrony samego nasciturusa szczególne znaczenie należy przypisać etapowi 

zapewnienia odpowiedniej sumy pieniężnej podczas ciąży. Jakość życia matki niezdolnej do zaspokojenia swoich 

podstawowych potrzeb podczas ciąży rzutuje bowiem bezpośrednio na stan dziecka poczętego, a następnie możliwości 

jego rozwoju już po urodzeniu. 

Ważna dla stosowania prawa rodzinnego w odniesieniu do pozycji prawnej nasciturusa była też interpretacja art. 

182 k.r.o. na gruncie aktualnego orzecznictwa. Zgodnie z treścią tego przepisu prawnego, dziecko poczęte, ale jeszcze 

nienarodzone, może mieć ustanowionego kuratora, jeśli byłoby to uzasadnione dla strzeżenia jego przyszłych praw. Tak 

ustanowiona kuratela ustaje z kolei w momencie urodzenia dziecka. Chodzi tu o instytucję kuratora łona (łac. curator 
ventris). Wskazana instytucja przesądza dodatkowo o warunkowej zdolności prawnej nasciturusa. Jej praktyczne 

znaczenie uwidacznia się na przykład przy okazji dokonania darowizny na rzecz dziecka poczętego. Zgodnie ze 

stanowiskiem wyrażonym przez sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, dziecko poczęte a jeszcze nienarodzone 

może być podmiotem otrzymującym darowiznę, jeśli służy ona zabezpieczeniu jego przyszłych interesów. Kurator w 

takim przypadku przyjmuje na siebie zobowiązanie do tego, aby chronić prawa osobiste i majątkowe nasciturusa po 

stwierdzeniu takiej potrzeby przez sąd rodzinny18. 

Na koniec tej części artykułu warto wspomnieć o jednym, bardzo istotnym uwarunkowaniu prawnej ochrony 

nasciturusa w myśl rozwiązań przyjętych na gruncie judykatury w odniesieniu do przepisów prawa cywilnego. Chodzi 

tu o interpretację przesłanek dopuszczających legalne przerwanie ciąży w myśl art. 4a Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. 

o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży19. Ustawodawca 

pozwolił, aby kobieta miała możliwość zwrócenia się do lekarza o przerwanie ciąży, jeśli stanowi ona zagrożenie dla jej 

życia lub zdrowia, stwierdzono duże prawdopodobieństwo ciężkiego oraz nieodwracalnego upośledzenia płodu albo 

choroby zagrażającej jego życiu, bądź też zachodzi uzasadniona obawa, iż ciąża jest rezultatem popełnienia czynu 

zabronionego. W ocenie SN powyższe przesłanki stanowią o różnicowaniu intensywności ochrony nasciturusa na tle 

ochrony przysługującej na przykład dziecku narodzonemu. Możliwość legalnego przerwania ciąży jest dobrem 

osobistym i wpisuje się w prawo kobiety do planowania rodziny, nawet jeśli jego treść może w pewnych aspektach 

kolidować z treścią prawnej ochrony podmiotowości nasciturusa20. Sędziowie SN zagwarantowali ponadto kobiecie 

ciężarnej prawo do dochodzenia wyrównania szkody, która powstała na skutek zdarzenia polegającego na 

uniemożliwieniu legalnego przerwania ciąży, tj. w oparciu o przesłanki wymienione w art. 4a ustawy o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży21. Można ocenić, że w judykaturze 

odpowiadano się w związku z powyższym za potrzebą równoważenia praw podmiotowych kobiet ciężarnych z 

potrzebą wzmacniania prawnej ochrony podmiotowości nasciturusa. 

Prawna ochrona nasciturusa a interpretacja przepisów prawa karnego 
Problematyce polskiego prawa karnego nieobce są odniesienia odnoszące się do materii ochrony życia poczętego, a 

co za tym idzie, związane ze sferą podmiotowych praw przysługujących nasciturusowi. Na gruncie przepisów prawa 

karnego ochrona nasciturusa jest nierozerwalnie powiązana z materią praw i obowiązków kobiety ciężarnej. W takim 

też znaczeniu należy rozpatrywać zakres ochrony życia poczętego w myśl interpretacji Kodeksu karnego przez 

poszczególne sądy w Polsce. Jest to uzasadnione, ponieważ wiele czynów zabronionych godzących w życie lub zdrowie 

dziecka poczętego jest równocześnie rezultatem działania wymierzonego przeciwko kobiecie ciężarnej. 

W uchwale z dnia 22 lutego 2006 r. Sąd Najwyższy wyraził stanowisko, zgodnie z którym urodzenie dziecka ma 

zawsze charakter działania wartościowego z punktu widzenia społecznego. Sędziowie odnieśli się do sytuacji, w której 

kobieta ciężarna rodzi dziecko pomimo tego, że ciąża powstała na skutek czynu zabronionego. Urodzenie dziecka – 

nawet jeśli kobiecie uniemożliwiono dokonanie zabiegu aborcyjnego z przesłanki powstania ciąży w wyniku takiego 

czynu – nie zwalnia kobiety z obowiązków ochrony takiego dziecka i zapewnienia mu niezbędnych warunków do 

                                                 
17 Wyrok SR w Bolesławcu z dnia 18.12.2012 r., sygn. III RCo 44/12, http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/1 
55005050001512_III_RCo_000044_2012_Uz_2012-12-18_001 (15.05.2016). 
18 Wyrok NSA z dnia 28.11.1985 r., sygn. III SA 1183/85, OSP 1987, nr 2, poz. 28. 
19 Ustawa z dnia 7.01.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płody ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. z 1993 r. Nr 17, poz. 
78 ze zm.). 
20 Uchwała SN z dnia 13.10.2005 r., IV CK 161/05, OSP 2006, nr 6, poz. 71. 
21 Wyrok SN z dnia 21.11.2003 r., V CK 167/03, „Monitor Prawniczy” 2004 r. Nr 10, poz. 468. 
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rozwoju. Innymi słowy, Sąd Najwyższy wyraził przekonanie, że rodzice dziecka nie są w opisywanych okolicznościach 

zwolnieni z ponoszenia wszystkich niezbędnych kosztów do tego, aby dziecko mogło się rozwijać22. Powyższy wyrok 

SN dotyczy nie tylko problematyki ochrony życia narodzonego, ale wkracza też w sferę ochrony nasciturusa. Chroni 

życie poczęte w przypadku, w którym nie zostałoby ono przerwane ze względu na przesłankę powstania ciąży na 

przykład na skutek gwałtu, a doszłoby ostatecznie do urodzenia wcześniej niechcianego przez rodziców dziecka. 

Trudno nie zgodzić się zatem z tymi autorami, którzy uważają, że przywołany wyrok SN wpisywał się w 

charakterystyczną dla polskiego prawa karnego tendencję do rozszerzania zakresu prawnej ochrony dziecka 

poczętego23. 

Ważnym dla prowadzonej analizy wydaje się także treść wyroku SN z dnia 26 października 2006 r., z której 

wynika, że w zakres prawnej ochrony nasciturusa wpisuje się także penalizowanie czynów zabronionych, 

wymienionych w art. 160 k.k. W przywołanym przepisie przewidziano sankcje karne dla osób, które narażają 

człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 

Zdaniem sędziów SN życie oraz zdrowie dziecka poczętego podlega pełnej ochronie prawnej przed takimi 

niebezpieczeństwami już na etapie obecności nasciturusa w ciele kobiety ciężarnej, a dokładnie w momencie 

rozpoczęcia porodu (tj. po wystąpieniu skurczów macicy), z kolei w przypadku operacyjnego zabiegu cesarskiego – w 

momencie podjęcia czynności, których celem jest przeprowadzenie takiego zabiegu24.  

Należy w związku z powyższym interpretować, że w polskim prawie karnym niedopuszczalna jest wykładnia, 

zgodnie z którą prawno-karna ochrona nasciturusa ma miejsce dopiero wówczas, kiedy dziecko poczęte osiągnie 

zdolność do samodzielnego przeżycia poza organizmem swojej matki. Warto jednak odnotować, że pełna ochrona 

prawna, o której wypowiadają się sędziowie SN przy interpretacji art. 160 k.k., nie przysługuje nasciturusowi w fazie 

embrionalnej, co oznacza na przykład, że może być podczas tej fazy przeprowadzony legalny zabieg aborcji. Trudno nie 

zgodzić się zatem z poglądem pojawiającym się w doktrynie, zgodnie z którym: „Obowiązujący w Polsce model prawno-

karnej ochrony życia nie może być interpretowany w oderwaniu od przepisów legalizujących aborcję w trzech 

wskazanych sytuacjach, o których mowa w Ustawie z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży”25. 

Przywołana uchwała SN została dodatkowo rozszerzona o interpretacje zawarte w postanowieniu SN z dnia 30 

października 2008 r. Zawarto w nim przekonanie, że o pełnej prawno-karnej ochronie życia i zdrowia dziecka 

nienarodzonego należy pisać w momencie rozpoczęcia porodu, w przypadku operacyjnego zabiegu zmierzającego do 

wywołania porodu, a także w przypadku konieczności przeprowadzenia medycznego zabiegu cięcia cesarskiego, bądź 

też alternatywnego zakończenia ciąży. W tym ostatnim przypadku pełna prawno-karna ochrona nasciturusa ma miejsce 

od momentu powstania medycznych przesłanek takiej konieczności26. Należy stwierdzić, że już w momencie 

rozpoczęcia porodu lub też wystąpienia okoliczności uzasadniających rozpoczęcie czynności medycznych wiążących się 

z wywołaniem porodu, dziecko nienarodzone korzysta z pełnej ochrony prawno-karnej. Nabywa wówczas pełną 

zdolność prawną, a więc może później dochodzić swoich roszczeń w związku z zagrożeniami, jakim zostało poddane 

jeszcze przed urodzeniem. 

W wyroku z dnia 6 maja 2010 r. sędziowie SN odnieśli się z kolei do problemu rozumienia jednej z przesłanek 

pozwalających na legalne przerwanie ciąży, a mianowicie przesłanki stwierdzenia ciężkiego i nieodwracalnego 

upośledzenia płodu. Przerwanie ciąży w rezultacie skorzystania z tej przesłanki skutkuje uniknięciem 

odpowiedzialności karnej osoby decydującej się na aborcję, a przy tym wyłącza odpowiedzialność lekarza dokonującego 

zabiegu. Sędziowie SN wyrazili jednak przekonanie, że legalność takiego działania jest uzależniona od tego, czy ciężkość 

oraz nieodwracalność uszkodzenia płodu zostaną zdefiniowane w sposób ścisły przy uwzględnieniu obecnej wiedzy 

medycznej. Określenie tych elementów w charakterze zanadto rozszerzającym, a przy tym ogólnym może skutkować 

penalizowaniem osób odpowiedzialnych za przerwanie życia poczętego, a tym samym uniemożliwienie narodzin 

nasciturusa27. Wydaje się, że powyższy wyrok miał istotne znaczenie dla praktyki ochrony nasciurusa, gdyż 

                                                 
22 Uchwała SN z dnia 22.02.2006 r., sygn. III CZP 8/06, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 123. 
23 M. Banasiuk, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 listopada 2003 roku (sygn. V CK 16/03), [w:] Ochrona życia ludzkiego. Przegląd wybranego 
orzecznictwa Sądu Najwyższego, red. Z. Strus, Warszawa 2013, s. 18-19; W. Borysiak, Urodzenie dziecka jako źródło odpowiedzialności, [w:] Prawo wobec 
medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, red. M. Safjan, Warszawa 2011, s. 307; K. Szutowska, Odpowiedzialność za szkodę z tytułu 
„wrongful conception” i „wrongful birth” w świetle funkcji odpowiedzialności odszkodowawczej w polskim prawie cywilnym, cz. I, [w:] „Transformacje 
Prawa Prywatnego” 2008, nr 1, s. 57-64. 
24 Uchwała SN z dnia 26.10.2006 r., sygn. I KZP 18/06, „Prokuratura i Prawo” 2007 (wkładka), nr 1, poz. 6. 
25 A.M. Kania, Z problematyki granic ochrony życia ludzkiego, [w:] „Wrocławskie Studia Erazmiańskie. Prace Prawnicze, Administratywistyczne i 
Historyczne” 2009, nr 1, s. 107. 
26 Postanowienie SN z dnia 30.10.2008 r., I KZP 13/08, OSNKW 2008 nr 11, poz. 90. 
27 Wyrok SN z dnia 6.05.2010 r., sygn. II CSK 580/09, OSP 2011, Nr 2, poz.13, s. 81. 
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uniemożliwiał dokonywanie legalnych aborcji bez możliwie precyzyjnego sformułowania przez lekarzy, czy płód 

rzeczywiście jest ciężko i nieodwracalnie uszkodzony. 

Zakończenie i wnioski 
Podsumowując rozważania przedstawione w tym artykule, można wymienić następujące wnioski ogólne: 

1. zakres prawnej ochrony nasciturusa w Polsce na przełomie XX i XXI wieku oraz w ostatnich kilkunastu latach 

był systematycznie rozszerzany w rezultacie licznych stanowisk przyjmowanych w judykaturze; 

2. stanowiska prezentowane w judykaturze w sferze ochrony prawnej pozycji nasciturusa były najliczniej 

reprezentowane w przypadku prawa cywilnego. Organy sądownictwa wielokrotnie wypowiadały się w przedmiocie 

pozycji dziecka poczętego oraz przysługujących mu praw, interpretowanych na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego, 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a także „ustawy aborcyjnej”; 

3. polskie prawo konstytucyjne chroni życie poczęte w rezultacie przyjęcia takiej konstrukcji prawnej na skutek 

kluczowych interpretacji dokonanych po 1997 r. przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego; 

4. Prawno-karna ochrona nasciturusa w Polsce była interpretowana w ramach judykatury w ścisłym związku z 

analizą sfery uprawnień i obowiązków kobiety ciężarnej. 

Przeprowadzona analiza pozwoliła zweryfikować jako prawdziwą postawioną tezę, zgodnie z którą liczne 

stanowiska w judykaturze w dziedzinie prawnej ochrony dziecka poczętego w Polsce stanowiły na przełomie XX i XXI 

wieku oraz w ostatnich kilkunastu latach ważny element uzupełnienia konstytucyjnej oraz ustawowej ochrony 

przysługującej nasciturusowi. Zarówno w prawie konstytucyjnym, cywilnym, jak i karnym odpowiednie przepisy 

warunkujące pozycję prawną dziecka poczętego były interpretowane dzięki wyczerpującym odwołaniom w ramach 

judykatury. Praktyka orzecznicza pozwalała na rozstrzygnięcie licznych wątpliwości, a dominującą tendencją było 

przyczynianie się do poszerzania zakresu prawnej ochrony podmiotowości dziecka poczętego. 

 

* * * 

 

 

Article take nasciturus protection issues in the light of the Polish jurisprudence. Legal protection of unborn life 

can be analyzed from the point of view of judgments, decisions and rulings of the Constitutional Court, Supreme Court, 

Supreme Administrative Court and courts of general jurisdiction. The analysis presented in the article is composed by 

the concerned division, taking into account the references made in relation to constitutional law, civil law (particularly 

comments to the provisions of the Civil Code, the Family Code, as well as "the abortion law"), as well as criminal law. 

Moreover, the author put the thesis according to which the case of the legal protection of the unborn child at the turn 

of the century and in recent years in Poland was accounted an important element to supplement both constitutional 

and statutory protection afforded to nasciturus.  
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Wstęp 
Płeć to przede wszystkim pojęcie medyczne; jest to zespół cech, który odróżnia organizm żeński, wytwarzający 

komórki jajowe, od organizmu męskiego, który wytwarza plemniki1. Płeć to też zespół właściwości charakteryzujących 

organizmy osobników męskich i żeńskich oraz przeciwstawiających je sobie wzajemnie2. Wskazuje się na to, iż istnieją 

cechy płciowe pierwszorzędne - tj. gonady, drugorzędne - tj. drogi płciowe i narządy kopulacyjne oraz trzeciorzędne - 

tj. wzrost czy też owłosienie3. Przy określaniu płci zwraca się przede wszystkim uwagę na pierwszorzędne cechy 

płciowe, takie jak jądra lub jajniki. Drugorzędną kategorią są narządy rodne takie jak członek u mężczyzny, łechtaczka, 

wargi sromowe, pochwa i macica u kobiety. Trzeciorzędową kategorią cech płciowych są gruczoły piersiowe - na 

podstawie ich kształtu oraz wielkości sutków można domniemywać płeć osoby. Pomocne w określeniu płci osoby są 

także części ciała, które wyraźnie odróżniają mężczyznę od kobiety np. miednica, czy też inny kształt krtani (u 

mężczyzn - tzw. jabłko Adama)4. 

W naukach medycznych wyróżnia się płeć: 

- chromosomową (genotypową), wyznaczona jest w chwili zapłodnienia, określają ją chromosomy XX lub XY; 

- gonadalną, która określana jest przez wstępowanie gruczołów płciowych; 

- hormonalną, która wyznaczana jest przez czynność wewnątrzwydzielniczą jajników lub jąder; 

- gonadoforyczną, czyli taką, która określona została przez drogi rozrodcze rozwijające się z przewodów gonad 

(przewody Müllera u kobiet oraz przewody Wolffa u mężczyzn); 

- narządów płciowych zewnętrznych, która określona jest przez obecność sromu lub prącia i moszny; 

- socjalną zwaną inaczej metrykalną, która ustalana jest tuż po urodzeniu, na podstawie budowy narządów 

płciowych zewnętrznych u noworodka; 

- psychiczną, czyli taką z którą identyfikuje się człowiek, jako poczucie przynależności do danej płci, kształtuje się 

ona w kilku pierwszych latach życia pod wpływem kompleksowego oddziaływania czynników wewnętrznych oraz 

zewnętrznych5. 

Istotne jest to, iż płeć w znaczeniu prawnym określana jest na podstawie aktu urodzenia dziecka. Płeć w tym 

znaczeniu ustala się na podstawie karty urodzenia dziecka przekazanej przez podmiot wykonujący działalność 

leczniczą. Ustalenie płci dziecka polega na określeniu drugorzędnych oraz trzeciorzędnych cech płciowych, z natury 

rzeczy jest więc niedoskonałe i zakłada istnienie ryzyka popełnienia błędu. Polskie prawo, zna tylko dwa rodzaje płci: 

żeńską i męską w przypadku istnienia u określonej osoby cech płci zarówno żeńskiej jak i męskiej powstaje konieczność 

ustalenia cech płci przeważającej6. Równie istotne zagadnienie dotyczy osób, u których występuje rozbieżność 

pomiędzy poczuciem psychicznej przynależności do określonej płci a budową ciała morfologiczno-biologiczną, która 

adekwatnie jest tzw. płcią metrykalną, wynikającą z aktu urodzenia. Zjawisko to należy odróżnić od homoseksualizmu, 

biseksualizmu oraz transwestytyzmu, który polega zwykle na tym, że mężczyzna mający psychiczne poczucie 

przynależności do swojej płci, zewnętrznie upodabnia się do kobiety, często w celach homoseksualnych7.  

Małżeństwo w prawie polskim  
Już sama definicja małżeństwa zakreśla fundamentalne znamiona owego związku – jako związek kobiety i 

mężczyzny. Pojęcie małżeństwa definiowane jest przez istotę eksponowania cech związku, dlatego wiele definicji 

małżeństwa ogranicza się jedynie do wymieniania cech takich jak: trwały i usankcjonowany prawnie związek 

                                                 
1 K. Imieliński, Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, Warszawa 1985, s. 266. 
2 Słownik języka polskiego PWN, [w:] sjp.pwn.pl [dostęp 14.02.2016]. 
3 K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm: mity i rzeczywistość, Warszawa 1988, s. 13. 
4 T. Marcinkowski, Medycyna sądowa dla prawników, Szczytno 2010, s. 110-112. 
5 K. Pietrzykowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, komentarz, Warszawa 2015, s. 87. 
6 Tamże, s. 87. 
7 Tamże, s. 89. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%9C
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mężczyzny i kobiety. Pojęcie ,,małżeństwa” nie redukuje się do pojedynczego kryterium, bowiem obejmuje ono 

zarówno aspekt: biologiczny, kulturowy, prawny, ekonomiczny, socjologiczny, społeczny. Analizę pojęcia 

,,małżeństwa” należy rozpocząć od analizy słownikowej. Słownik języka polskiego PWN definiuje małżeństwo jako 

związek kobiety i mężczyzny usankcjonowany prawnie8.  

Encyklopedia Popularna opisuje małżeństwo jako prawny związek kobiety i mężczyzny, którego celem jest 

wspólne pożycie, wzajemna pomoc, wierność i współdziałanie dla dobra założonej rodziny. Małżeństwo w ujęciu 

socjologicznym zdefiniowane jest jako jedna z najstarszych instytucji społecznych będąca podstawą rodziny. W tym 

rozumieniu należy przyjąć, iż występująca u wszystkich znanych ludów i zmieniająca się wraz z ich historycznym 

rozwojem, charakterem i strukturą tego małżeństwa zależą od typu kultury, zespołu norm prawnych i religijnych, które 

regulują jego funkcjonowanie9. Z punktu widzenia socjologicznego małżeństwo to także związek między osobami o 

przeciwnej płci, w którym utrzymywanie stosunków seksualnych jest aprobowane i jest związane z oczekiwaniem, że 

narodzą się w nim dzieci. Ze względu na liczbę osób tworzących związek małżeński, wyróżnia się: małżeństwa 

monogamiczne, składające się z jednego mężczyzny i jednej kobiety, ale także małżeństwa poligamiczne, w których to 

jeden mężczyzna ma wiele żon, oraz małżeństwa poliandryczne, w których to kobieta ma kilku mężów. W każdym 

społeczeństwie małżeństwo podlega kontroli społecznej, ponieważ jest podstawą rodziny, zapewniającą ciągłość 

biologiczną i kulturową. Kontrola społeczna nad małżeństwem wyraża się w istnieniu norm, określających, którzy 

kandydaci są odpowiedni na współmałżonków, w ceremonialnym charakterze zawierania małżeństwa oraz w istnieniu 

społecznie ustalonych sposobów rozwiązywania instytucji małżeństwa10.  

O ile słownikowo-encyklopedyczne wyprowadzenie definicji małżeństwa opiera się w głównej mierze na cechach 

związku małżeńskiego o tyle Konstytucja RP w art. 18 stanowi: Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny (…)11 

dając w ten sposób jak słusznie zauważa W. Skrzydło jednoznaczne rozstrzygnięcie, iż tylko związek kobiety i 

mężczyzny jest prawnie uznawany przez państwo i tylko taki związek korzysta z ochrony i opieki Rzeczpospolitej12.  

Konstytucja określa małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Użycie liczby pojedynczej kobiety i 

mężczyzny akcentuje iż ustawodawca dopuszcza prawnie tylko związki monogamiczne. Konstytucja utożsamia z 

małżeństwem pojęcie rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, co oznacza, że ustawodawca nie ma możliwości ani 

zmiany tej definicji, ani formułowania takich konstrukcji prawnych, które ograniczałby funkcje związane z 

rodzicielstwem rozumianym jako prokreacja i wychowanie dzieci. Ma to szczególne znaczenie dla aksjologii Konstytucji 

i wskazuje, że ustawodawca daje wyraz tradycyjnemu, ukształtowanemu przez wieki, rozumieniu pojęć użytych w art. 

18 Konstytucji13. 

Jak podkreśla P. Winczorek małżeństwem w rozumieniu art. 18 Konstytucji, jest jedynie związek - sądzić można - 

odpowiednio prawnie zalegalizowany, jednej kobiety i jednego mężczyzny. Taki związek na podstawie Konstytucji i 

ustaw (na przykład kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu cywilnego, ustaw rentowo-emerytalnych) korzysta z 

ochrony i opieki państwa. Zatem małżeństwem nie jest związek dwóch lub więcej osób tej samej płci. Związek ten nie 

może korzystać z ochrony i opieki służącej małżeństwu w ustawodawstwie. Nie wynika z art. 18 Konstytucji RP, iż 

istnienie takiego związku jest przez prawo zakazane14. Artykuł ten jednak implikuje zakaz podejmowania przez organy 

władzy publicznej wszelkich działań mających na celu tworzenie dla takich związków regulacji prawnych. Zakaz 

dotyczyłby zakresu praw i obowiązków osób będących w takim związku, mających zrównać je lub upodobnić w 

kształcie prawnym do małżeństwa oraz w kwestii jego zawierania, czy też rozwiązywania15. Wnioskować zatem 

możemy, że małżeństwo jest pojęciem zastawnym, czyli takim, którego pojęcie zostało przez wieki ukształtowane i nie 

budzi wątpliwości. Na tę cechę wskazuje T. Smyczyński, w którego opinii treścią pojęcia ,,małżeństwo” nie można 

dowolnie manipulować, gdyż zostało ono ukształtowane przez lata rozwoju ludzkości16. 

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie określają pojęcia małżeństwa, natomiast posiłkują się Konstytucją. 

K. Piasecki stwierdza, iż według prawa polskiego małżeństwo jest swoistym, indywidualnym, naturalnym, duchowym i 

cielesnym związkiem społecznym, z założenia trwałym, między mężczyzną i kobietą. Związek ten jest prawnie 

uprzywilejowany i sankcjonowany. Tworzy on określony rodzinno-prawny stosunek, stanowiąc zarazem instytucję 

prawną obejmującą wszelkie konsekwencje wynikające z istnienia i funkcjonowania tego związku w społeczeństwie. U 

                                                 
8 Słownik języka polskiego PWN, [w:] sjp.pwn.pl [dostęp 14.02.2016]. 
9 Encyklopedia Popularna PWN, wyd. 9, Warszawa 1982, s. 442. 
10 Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t. 5, Warszawa 2004, s. 301-302.  
11 Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483. 
12 W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, praktyczny komentarz, wyd. 5, Warszawa 2007, s. 25.  
13 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej komentarz, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 147. 
14 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, wydanie drugie – rozszerzone, Warszawa 2008, s. 54. 
15 B. Banaszak, Konstytucja Rzeczpospolitej…, s. 148 
16 T. Smyczyński, Małżeństwo – konkubinat – związek partnerski, [w:] Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych, red. M. 
Andrzejewski, Toruń 2013, s. 72. 
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podstaw małżeństwa uregulowanego w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym leży zasada monogamii, równouprawnienia 

i świeckości. Cechą charakterystyczną małżeństwa jest to, że zawarcie jego jest poddane określonym wymaganiom 

prawnym17. 

Zawarcie małżeństwa pociąga za sobą zawsze jednakowe skutki prawne pod względem treści. Są to skutki 

stypizowane. Zawarcie małżeństwa zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pociąga za sobą zmiany, w 

zakresie stanu cywilnego małżonków. Małżeństwo tworzy podstawę stanu cywilnego dziecka (domniemanie 

pochodzenia z małżeństwa), zezwala na wspólne dokonywanie czynności prawnorodzinnych. Poza tym wiąże się z 

wspólną odpowiedzialnością według ordynacji podatkowej, odpowiedzialnością za długi oraz zakazem zawierania 

związku małżeńskiego z inna osobą18. Jedną z koniecznych przesłanek zawarcia małżeństwa jest odmienność płci osób 

zamierzających zawrzeć związek małżeński. Płeć określona jest w akcie urodzenia - to akty urodzenia osób 

zawierających małżeństwo stanowi podstawę oceny, czy zachodzi wymagana różnica płci. Odmienność płci konieczna 

jest także przy zawieraniu małżeństwa podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku 

wyznaniowego, które to małżeństwo, zgodnie z oświadczeniem nupturientów, będzie podlegało wymogom prawa 

polskiego19. 

Elementem instytucjonalnym zawarcia małżeństwa i stosunku prawnego jest różnica płci. Podstawowe 

rozgraniczenie w ustawodawstwie polskim ogranicza się do dwóch płci, nie ma podstaw do przyjmowania istnienia płci 

trzeciej (neutra). K. Piasecki wylicza, iż z rozważanego punktu nie ma znaczenia ani impotentia generandi (brak 

zdolności do zapłodnienia lub poczęcia), ani impotentia coeundi (brak zdolności do utrzymywania stosunków 

płciowych). Wymaganej różnicy płci nie wyłącza brak lub zniekształcenie organów płciowych na skutek 

przeprowadzonej operacji, wypadku lub w wyniku wad wrodzonych20. 

K. Gromek stwierdza, że odmienność płci jest przesłanką nie wynikającą wyłącznie z funkcji prokreacyjnej 

małżeństwa, ponieważ małżonkowie nie są zobowiązani do realizacji tej funkcji. Pożycie mężczyzny i kobiety oraz inne 

funkcje powstałe na tym fundamencie rodziny są elementami odwiecznych praw biologicznych i porządku społecznego, 

który akceptowany jest przez większą część społeczeństwa, zaś dla K. Gromek związki homoseksualne sprzeczne są z 

celami oraz funkcjami społecznymi małżeństwa oraz rodziny. Jednakże K. Gromek podkreśla, że występują trudności z 

ustaleniem płci u osób, u których mamy do czynienia z rozbieżnością między poczuciem psychicznym przynależności 

do określonej płci a budową ciała morfologiczno-biologiczną, której odpowiada tzw. płeć metrykalna. Występowanie 

transseksualizmu nie daje podstaw do sprostowania w akcie urodzenia wpisu określającego płeć. Skoro płeć człowieka 

jest elementem jego prawa stanu, które należy do jego dóbr osobistych, to należy przyjąć, iż podlega ono ochronie m.in. 

w drodze powództwa o ustalenie z art. 189 KPC. Dlatego też sąd w orzeczeniu ustali, że nastąpiła zmiana płci człowieka 

a wiec możliwe jest ujawnienie tejże okoliczności w aktach stanu cywilnego w formie wzmianki dodatkowej21. 

Zmiana płci w ustawodawstwie polskim oraz w projekcie ustawy o zmianie płci 
Polskie prawo nie zawiera norm, które pozwalałyby na sądową zmianę płci dostosowująca płeć metrykalną do płci 

psychicznej, zatem warto zastanowić się czy możliwa jest zmiana de lege lata, a jeżeli tak to w jakim trybie oraz czy 

dopuszczalna jest ingerencja chirurgiczna w postaci zabiegów korekcyjnych oraz ewentualne uzależnienie sądowej 

zmiany płci od przeprowadzonego zabiegu. Coraz częściej w polskich sądach pojawiają się pozwy o zmianę płci – jest to 

z zakresu prawa cywilnego o ustalenie w rozumieniu art. 189 KPC, ale również z pogranicza prawa rodzinnego w 

związku z charakterem prawnym instytucji małżeństwa w Polsce. W związku z brakiem regulacji prawnej w tym 

zakresie nie da się de lege lata wykluczyć możliwości wydania orzeczenia zmieniającego płeć jednego z małżonków. 

Powstaje wtedy problem oceny skutków prawnych małżeństwa osób należących do tej samej płci, które małżeństwo 

zawarło zgodnie z art. 1 KRO, gdzie wykazały, iż jest różnica płci pomiędzy nupturientami. W przypadku zmiany płci 

małżonka, obligatoryjne powinno być zawiadomienie prokuratora o tym fakcie w celu wytoczenie przez niego 

powództwa z art. 448 § 2 KPC o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Omawiany stan faktyczny dopuszczalny byłby tylko 

wtedy, gdy małżonek żądający zmiany płci nie pozostawiłby zstępnych – dzieci, bowiem niedopuszczalne byłoby to z 

powodu zasad współżycia społecznego, w szczególności ze względu na zasadę stabilności i pewności tożsamej płci – 

dziecko nie powinno tracić ojca czy też matki i być wychowywane przez dwóch ojców bądź przez dwie matki22. 

                                                 
17 K. Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy komentarz, Warszawa 2006, s. 23.  
18 Tamże, s. 23.  
19 M. Lech-Chełmińska, V. Przybyła, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, praktyczny komentarz z orzecznictwem, wyd. 3, Warszawa 2006, s. 18. 
20 K. Piasecki, Kodeks rodzinny… , s. 25.  
21 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, komentarz, wyd. 3, Warszawa 2009, s. 5-6. 
22 K. Gromek, Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach rodzinnych, wyd. 2, Warszawa 2015, s. 4-5.  
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Dopuszczenie do zawarcia małżeństwa, mimo braku różnic płci nupturientów w prawie polskim niekwalifikowane 

jako przeszkoda negatywna, prowadzi do unieważnienia małżeństwa, pociąga za sobą znacznie silniejsze konsekwencje, 

uzasadnia stwierdzenie, że małżeństwo nie zostało zawarte, że małżeństwo nie istnieje. Tego rodzaju koncepcja 

podkreśla znaczenie różnicy płci, przy zawieraniu małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego23.  

Projekt ustawy o uzgodnieniu płci z dnia 3 stycznia 2013 r., miał być odpowiedzią na procedurę oraz skutki 

uzgodnienia płci osób, których tożsamość płciowa różni się od tożsamości płciowej metrykalnej. Projekt ustawy 

stanowił, że według art. 3 prawo stosowane miało być wobec osób, których płeć metrykalna różni się od tożsamości 

płciowej. Według projektu ustawy sprawami o uzgodnieniu płci miały zajmować się sądy okręgowe w składzie trzech 

sędziów zawodowych. Sądem właściwym miał być sąd miejsca zameldowania osoby, bądź sąd właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania. Należy zwrócić uwagę na to, iż projekt ustawy zakłada, że wniosek o uzgodnienie płci może 

złożyć osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ma ukończone 18 bądź 16 lat, gdy wyrazi wolę dokonania 

uzgodnienia płci oraz otrzyma zgodę przedstawiciela ustawowego, a także osoba, która nie pozostaje w związku 

małżeńskim. W żaden sposób nie zostaje zachwiana integralność związku małżeńskiego, owy punkt wskazuje na to, iż 

projekt ustawy jest zgodny z art. 18 ustawy zasadniczej, nie pozostaje w sprzeczności z prawem krajowym. Owe 

podkreślenie, że wniosku nie może złożyć osoba, która pozostaje w związku małżeńskim broni nie tylko integralności 

małżeńskiej, ale również nie dopuszcza do sytuacji, w której moglibyśmy ominąć prawo i stworzyć legalny związek 

partnerski. Projekt ustawy uznaje, że zgodnie z normami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej małżeństwo to związek 

osób przeciwnej płci, nie tylko w trakcie jego zawarcia, ale także w czasie jego trwania. Zatem tylko osoby stanu 

wolnego są uprawnione do wszczęcia procedury uzgodnienia płci. Należy również zauważyć, że w momencie 

prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w tej sprawie osoba o uzgodnionej płci będzie mogła zawrzeć 

małżeństwo z osobą płci przeciwnej.  

Projekt ustawy zakładał, iż do wniosku należy również dołączyć orzeczenie wydane przez dwóch specjalistów w 

zakresie psychologii lub w zakresie seksuologii, bądź orzeczenie wydane przez jednego lekarza z taką specjalizacją i 

psychologa ze specjalizacją w zakresie seksuologii, stwierdzające utrwalone występowanie tożsamości płciowej 

odmiennej od metrykalnej. Art. 8 projektu ustawy o uzgodnieniu płci zakładał, że prawomocne postanowienie sądu o 

uzgodnieniu płci stanowiłoby podstawę do wydania nowego aktu urodzenie oraz zmiany imion i nazwiska. Wydanie 

nowego aktu urodzenia na podstawie postanowienia sądu nie naruszałoby skutków prawnych między wnioskodawcą i 

osobami trzeci, w szczególności między wnioskodawcą i jego rodzicami, a także między wnioskodawcą i jego dziećmi 

urodzonymi przed uprawomocnieniem się postanowienia sądu o uzgodnieniu płci. Istotny jest pkt 3 art. 8, gdzie 

ustawodawca stwierdza, iż w momencie uprawomocnienia się postanowienia sądu o uzgodnieniu płci, wszystkie prawa 

i obowiązki zależne od przynależności do danej płci wynikając z płci określonej w tym postanowieniu, chyba że ustawa 

stanowi inaczej. Wnioskować zatem możemy, iż w momencie zmiany płci, a co jest tego konsekwencją zmiany aktu 

urodzenia, osoba po zmianie płci mogłaby wstąpić w związek małżeński. O ile art. 5 zakładał, iż istnieje zakaz zmiany 

płci w trakcie trwania małżeństwa o tyle art. 8 zezwala na wstąpienie w związek małżeński po zmianie płci.  

Projekt ustawy w sposób wyczerpujący określił skutki prawne postanowienia sądu o uzgodnienie płci zarówno w 

odniesieniu do sfery publicznoprawnej, jak i sfery stosunków cywilnoprawnych. Tożsamość płciowa to utrwalone, 

intensywnie odczuwane doświadczenie i przeżywanie własnej płciowości, takiej która albo odpowiada, albo też nie 

odpowiada płci metrykalnej. Należy na względzie mieć to, że płeć metrykalna ustalana jest na podstawie pobieżnej 

oceny wyglądu narządów płciowych u niemowlęcia. Natomiast najważniejsze cechy płciowe, takie jak budowa kostna 

ciała, tembr głosu, czy też typ owłosienia bądź kształt piersi decydują o ostatecznym ukształtowaniu się fenotypu 

człowieka w okresie jego dojrzewania, czyli mniej więcej miedzy jedenastym a szesnastym rokiem życia.  

Ustawodawca motywował projekt ustawy w kategoriach konieczności zagwarantowania poszanowania godności 

jednostek, zwłaszcza osób należących do mniejszości oraz przed arbitralnym traktowaniem przez organy państwa. 

Przyjmuje się bowiem, że przyrodzona i niezbywalna godność człowieka ma fundamentalne znaczenie dla całego 

porządku prawnego w Polsce. Jest źródłem wszelkich innych praw i wolności jednostki, a organy władzy publicznej 

mają obowiązek je szanować i chronić. Projekt ustawy koncentruje się na tzw. godności osobowej, która obejmuje 

wartość życia psychicznego każdego człowieka oraz takie wartości, które stanowią o pozycji jednostki w społeczeństwie 

i składają się na szacunek należny każdej osobie. Celem ustawy była przede wszystkim ochrona osób, których tożsamość 

płciowa różni się od płci metrykalnej. W takim znaczeniu projekt ustawy czyni zadość obowiązkom ustawodawcy, 

polegającym na przyjęciu takich instytucji prawnych, które z jednej strony stworzą możliwość ochrony godności 

jednostki, zaś z drugiej strony dadzą jej możliwość ochrony innych konstytucyjnych wartości, takich jak wolność, cześć, 

dobre imię, a także małżeństwo, rodzina, macierzyństwo oraz rodzicielstwo.  

                                                 
23 K. Piasecki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, komentarz, wyd. 5, Warszawa 2011, s. 29. 
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Podsumowanie 
Projekt ustawy o uzgodnieniu płci zakładał, że możliwa jest zmiana płci tylko w przypadku osób, które nie 

pozostają w związku małżeńskim, więc projekt ustawy byłby zarówno zgodny z ustawą zasadniczą (art. 18 Konstytucji 

RP), jak i z ustawą kodeks rodzinny i opiekuńczy. Obecne uregulowania dotyczące zmiany płci budzą pewne 

wątpliwości. O ile w myśl projektu ustawy o uzgodnieniu płci sąd wydawałby orzeczenie dla osób pozostających w 

związku małżeńskim z odmową o uzgodnieniu płci (w tym miejscu pojawia się ochrona zawartego związku 

małżeńskiego), o tyle przy obecnie obowiązujących uregulowaniach prawnych osoba pozostająca w związku 

małżeńskim może zmienić płeć. Konsekwencją zmiany płci, któregoś z małżonków, byłoby wytoczenie przez 

prokuratora powództwa z art. 448 § 2 KPC o ustalenie nieistnienia małżeństwa.  

 

    * * *     

 

 

Sex as medical conception tell apart feminine organism from manly organism. In polish legislation we can tell 

about two different sex: male and female. 18th article in basic law shows, that relationship marriages is possible only 

between two people witch different sex. In our country we don’t have act, which regulate problem from sex change and 

the project law about coordinate sex change was rejected. This problem is very actual and controversial, especially for 

people in matrimony. 
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Wstęp 
Godność człowieka jest wartością konstytucyjną, która ma centralne znaczenia dla całej aksjologii norm 

konstytucji. Wszystkie postanowienia konstytucji powinny być wykładane z poszanowaniem godności. Muszą być 

zatem zgodne z postanowieniem art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).  

Godność jest to wartość o charakterze aksjologicznym, statuująca pewną pozycję człowieka, stanowiąca zakaz 

traktowania człowieka w sposób przedmiotowy, coś co sprawia, że człowiek ma możliwość samostanowienia. Godność 

sprawia, że człowiek jest uznawany za podmiot wolny i autonomiczny, który jest zdolny do rozwijania swojej 

osobowości1.  

Godność jest prawem podmiotowym przysługującym każdemu2. Traktuje się godność jako coś przyrodzonego, 

suweren człowiekowi tej godności nie nadaje, nie może jej również odebrać, ani ograniczyć. Jest to jedne z nielicznych 

praw podmiotowych, które nie może zostać ograniczone. Godność człowieka w kontekście uregulowań 

konstytucyjnych i ogólnej zasady, w której mowa o godności istoty ludzkiej jako źródle wszelakich praw i wolności w 

systemie konstytucyjnym, polski ustawodawca nadaje jej szczególną pozycję w ustawie zasadniczej. Godność ludzka 

była i nadal jest częstym zagadnieniem poruszanym w orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego3.  

W pracy wykorzystano metodę dogmatyczno-prawną polegającą przede wszystkim na analizie przepisów ustawy o 

ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535). Posiłkowo dla uzupełnienia wywodów stosowana 

jest metoda porównawcza z zastosowaniem orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Celem pracy jest próba 

odpowiedzi na pytanie w jakim zakresie polska ustawa o ochronie zdrowia psychicznego realizuje poszanowanie 

godności pacjenta z zaburzeniami psychicznymi w świetle orzeczeń trybunału strasburskiego. Artykuł zamykają 

wnioski, będące reasumpcją przeprowadzonej analizy. 

Godność człowieka, granice i zakres 
Godność człowieka niewątpliwie klasuje się na najwyższym miejscu wśród innych dóbr przyrodzonych 

człowiekowi i należnych od samego początku istnienia. Godność ludzka, jak zostanie to bliżej rozwinięte w trakcie 

dalszych wywodów, jest fundamentem, niejako kamieniem węgielnym, na którym oparte są wszelkie przyrodzone 

prawa człowieka4. Odgrywa zatem znacząca rolę w płaszczyźnie zarówno indywidualnej z punktu widzenia jednostki, 

jak również na płaszczyźnie społecznej.  

Artykuł 30 Konstytucji RP stanowi o godności człowieka w swoim brzmieniu: Przyrodzona i niezbywalna godność 

człowieka stanowi źródło wolności praw człowieka i obywatela i jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona 

jest obowiązkiem władz publicznych5.  

Godność ludzka jest wartością sui generis niematerialną, ale która nie może istnieć bez materialnego człowieka. 

Bez człowieka nie ma godności, i na odwrót - bez godności nie ma człowieka. Ponadto w tym ujęciu należy sobie zadać 

trud określenia wyraźnych granic początku i końca godności człowieka i odniesienie ich do początku i końca istnienia 

jednostki ludzkiej. Przedstawiono w tym zakresie dwa opozycyjne poglądy, skłaniając się w kierunku jednak tego 

mniejszościowego, zarówno w doktrynie jak i orzecznictwie. Ten ostatni hołduje przedłużeniu ochrony godności 

ludzkiej na okres post mortem. Autorzy wyraźnie skłaniają się ku poglądom Arnolda Toynbee'go, który stwierdził, że 

„istota ludzka posiada godność z racji bycia człowiekiem, a godność człowieka trwa poza jego śmierć...”. Z kolei 

                                                 
1 M.A. Nowicki, Nieuzasadnione internowanie w szpitalu psychiatrycznym, „Rzeczpospolita” 1997, nr 260, s. 18; T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a 
polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 79 i nast.; M. Safjan, Prawo polskie a Europejska konwencja bioetyczna, PiM 2000, nr 5; J. Bal, Prawo a dylematy 
współczesnej genetyki, [w:] Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej, Warszawa 2006, s. 121-130; D. Małecka, Prawna ochrona 
pacjenta na tle europejskiej konwencji bioetycznej, PiM 1999, nr 3, s. 87. 
2 T. Guz, O naturze wrodzonej godności człowieka, [w:] Normatywny wymiar godności człowieka, red. W. Lis, A. Balicki, Lublin 2012, s. 13 i nast. 
3 M. Woch, Wielopoziomowe i wielopłaszczyznowe ujęcie godności człowieka w Orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Normatywny wymiar 
godności człowieka, s. 73 i nast. 
4 M. Zdyb, Godność człowieka w świetle art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Normatywny wymiar godności człowieka, s. 41 i nast. 
5 T. Beauchamps, J. Childress, Four Principles of Bioethical Ethics, California 2004. 
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Robertowi Adorno, przypisuje się słowa stanowiące sui generis kamień węgielny dla dalszego, nowożytnego rozumienia 

znaczenia godności istoty ludzkiej: „right to have rights - godność jest to prawo do posiadania praw”6.  

W literaturze, judykaturze oraz doktrynie dominuje pogląd większościowy, wg którego godność człowieka 

rozumianego jako istota ludzka kończy się z chwilą śmierci. Pomimo to można spotkać drugi pogląd, który zaczyna 

cieszyć się coraz to większym uznaniem i z towarzysząca rodząca się ujednoliconą linią orzecznictwa, mianowicie, że 

godność ta nie jest tracona z chwilą śmierci, ale przeciwnie, trwa nadal, nieprzerwanie i słusznie należy się zmarłemu 

człowiekowi. Przecież śmierć nie powoduje, że przestaje się być człowiekiem. W literaturze godność w ujęciu szerokim 

sensu largo, jak już wcześniej zostało to przytoczone, rozumiana jest jako bycie podmiotem, a nie przedmiotem, z racji 

tylko samego istnienia w świecie jako istota ludzka. Tym bowiem różnimy się od zwierząt, że obdarzeni rozumem, 

sumieniem i zdolnością odróżniania rzeczy dobrych od złych, decydujemy sami o sobie7. 

Ubezwłasnowolnienie a osoba z problemami zdrowia psychicznego 
Ubezwłasnowolnienie jest instytucją prawa cywilnego. Kodeks cywilny wyróżnia ubezwłasnowolnienie całkowite 

lub częściowe. Przesłankami ubezwłasnowolnienia mogą być choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy lub innego 

rodzaju zaburzenie psychiczne w szczególności pijaństwo, narkomania, co sprawia, że osoba staje się niezdolna do 

kierowania swoim postępowaniem. Czynność prawna dokonana przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie jest 

bezwzględnie nieważna. Osoba taka jest pozbawiona zdolności do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie stanowi 

instrument znacznie ograniczający autonomię woli jednostki dotyczącej przede wszystkim podejmowania decyzji co do 

własnej osoby. W doktrynie i orzecznictwie jednolicie przyjmuje się, że celem tej instytucji jest dobro i ochrona 

interesów ubezwłasnowolnionego oraz dobro jego rodziny. Inni twierdzą, że jest to instrument wsparcia osób z 

niepełnosprawnością. Ostatnimi czasy pojawiają się jednak wątpliwości, czy instytucja ubezwłasnowolnienia w 

aktualnym ujęciu wypełnia standardy konstytucyjne. Obecna możliwość zastosowania instytucji w stosunku do osób 

chorych psychicznie spełniających jedną z przesłanek zawartych w ustawie, budzi coraz większe wątpliwości. Pojawiają 

się głosy o potrzebie pilnej nowelizacji instytucji i minimalizacji jej zastosowania. Warsztat dotyczy przewidywanych 

zmian dotyczących znacznego ograniczenia, a w niektórych przypadkach likwidacji instytucji ubezwłasnowolnienia 

częściowego i całkowitego chorych psychicznie. Czy nadejdą zmiany wraz z nowelizacją kodeksu cywilnego, które do 

minimum ograniczą możliwości wykorzystywania instytucji ubezwłasnowolnienia przez polskie sądy? Zmiany takie, 

które zapowiada projekt nowelizacji kodeksu cywilnego będą wyrazem wdrożenia przepisów Konwencji ONZ o 

prawach osób z niepełnosprawnościami. Ponadto przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zwłaszcza instytucji 

ubezwłasnowolnienia częściowego nie uwzględniają w należytym zakresie stopnia rozwoju umysłowego osoby badanej 

ani sposobu tejże oceny przez lekarzy psychiatrów bądź psychologów. Przesłanki jakie wymaga ustawa tj. choroba 

psychiczna, niedorozwój umysłowy lub innego rodzaju zaburzenie psychiczne, nadal nie są wystarczająco jasne8.  

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją prawa cywilnego. Kodeks cywilny wyróżnia ubezwłasnowolnienie całkowite 

lub częściowe. Przesłankami ubezwłasnowolnienia mogą być choroba psychiczna, niedorozwój umysłowy lub innego 

rodzaju zaburzenie psychiczne w szczególności pijaństwo, narkomania, co sprawia, że osoba staje się niezdolna do 

kierowania swoim postępowaniem. Źródła prawa dotyczące instytucji ubezwłasnowolnienia w polskim systemie prawa 

Konstytucja RP (tylko raz w art. 62 ust. 2) posiadają samodzielne znaczenie normatywne, a są to Kodeks cywilny z 1964 

r.9, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (art. 11-12, 53, art. 94 art. 154 i n., art. 175-177, 181), Kodeks postępowania 

cywilnego (zob. art. 544-5601).  

 

Prawa osób z niepełnosprawnością psychiczną 
Praca dotyczy nowych kierunków jakie zostały bądź zostaną wprowadzone w związku z ewolucją 

międzynarodowego prawa zdrowia psychicznego w świetle międzynarodowych instrumentów praw człowieka. W 

                                                 
6 J. Gierowski, L. Paprzycki, Kontrowersje związane z ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postepowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi 
stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób – perspektywa prawna i psychiatryczno-psychologiczna, „Palestra” 9/2014, s. 
144 i nast. 
7 A. Biłgorajski, Oddziaływanie standardów strasburskich dotyczących podmiotowych granic wolności wypowiedzi na polski porządek prawny, „Przegląd 
Prawa Konstytucyjnego” 1 (2011), s. 235 i nast. 
8 M. Malmon, Godność osobowa człowieka jako wartość uniwersalna, [w:] Normatywny wymiar godności człowieka, s. 29 i nast. 
9 Art. 19 § 1. Osoba, która ukończyła trzynaście lat, może być ubezwłasnowolniona, jeżeli nie jest w stanie trwale kierować swym postępowaniem wskutek 
niedorozwoju umysłowego, zaburzeń psychicznych, w szczególności choroby psychicznej, albo z innych poważnych przyczyn uniemożliwia to stan zdrowia 
tej osoby. § 2. Ubezwłasnowolnienie może nastąpić tylko w interesie osoby, która takiej ochrony potrzebuje. Art. 20 § 1. Dla osoby ubezwłasnowolnionej 
ustanawia się opiekę, chyba że pozostaje pod władzą rodzicielską. § 2. Do opieki nad ubezwłasnowolnionym stosuje się odpowiednio przepisy o opiece 
nad małoletnim. § 3. Opiekunem powinien być ustanowiony małżonek osoby ubezwłasnowolnionej, a w jego braku jej bliski krewny, w szczególności 
matka lub ojciec, chyba że interes ubezwłasnowolnionego sprzeciwia się temu. 
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szczególności chodzi tutaj o Konwencję o prawach osób z niepełnosprawnościami. Jakie znaczenie będzie ona miała dla 

dalszych działań psychiatry? Czy przyszłe wdrożenie przepisów konwencji do polskiego sytemu prawa zmieni znacząco 

ustawę o ochronie zdrowia psychicznego? Coraz większą uwagę zwraca się bowiem na sposób postępowania i proces 

leczniczy osób przebywających lub hospitalizowanych w szpitalach psychiatrycznych, czy domach pomocy społecznej. 

Wielokrotnie w tej materii wypowiadał się już Europejski Trybunał Praw Człowieka, również na gruncie polskim. 

Sugerowane jest wprowadzenie modelu subsitude decision-making i wprowadzenie możliwości samodzielnego 

decydowania przez osobę niepełnosprawną intelektualnie o swoich prawach i obowiązkach o charakterze 

prywatnoprawnym. Postuluje się wprowadzenie instytucji nieważności względnej czynności dokonywanych przez takie 

osoby również w zakresie decydowania o dalszym leczeniu w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Najpełniej 

bowiem autonomia woli pacjenta powinna być respektowana w zakresie wyrażania zgody na dokonanie czynności 

medycznych, wydaje się celowe zachowanie konieczności uzyskania zgody sądu opiekuńczego w niektórych 

przypadkach. Szczególną uwagę należy zwrócić na prawa osób starszych w kontekście umieszczania ich w domach 

pomocy społecznej w związku z szeregiem aktów prawnych wprowadzonych na świecie, nie mających jednak jeszcze 

mocy powszechnie obowiązującej. Przy orzekaniu o ustanowieniu opiekuna sąd powinien rozważyć dwie przesłanki: 

medyczną (stan psychiczny osoby z zaburzeniami psychicznymi) oraz społeczną (ingerencję w swobodę podejmowania 

decyzji w życiu codziennym). Żywy ponadto pozostaje problem wywierania pewnych nacisków przez bliskich i rodziny 

chorego sugerujących konieczności wdrożenia i zastosowania instrumentów instytucji ubezwłasnowolnienia. Poza 

małoletnimi, którzy nie ukończyli trzynastu lat, brak zdolności do czynności prawnych cechuje osoby 

ubezwłasnowolnione. Konsekwencją proponowanej w projekcie jednej postaci ubezwłasnowolnienia (rezygnuje się z 

ubezwłasnowolnienia częściowego) jest pominięcie w jej nazwie słowa „całkowite” i stąd nie występuje też ono przy 

określeniu osób pozbawionych w następstwie ubezwłasnowolnienia zdolności do czynności prawnych.  

Powodem może być każdy rodzaj zaburzeń psychicznych bez względu na ich etiologię. Stan wywołany przez 

działanie samego podmiotu, wobec którego toczy się postepowanie o ubezwłasnowolnienie (zażywanie narkotyków, 

alkoholu, leków, substancji uzależniających) postanowienie SN z dnia 14 stycznia 1983 r. o sygn. I CR 480/82, OSNC 

1983 r. Nr 10, poz. 158. Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu nie jest bowiem kar za nieodpowiednie prowadzenie się, ale 

środki jej ochrony. Osoby ubezwłasnowolnione całkowicie – czynności przez nią dokonane są nieważne. Może 

dokonywać czynności w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego. Istnieją dwa zastrzeżenia: osoba ta może 

dokonać tych czynności chyba, że powoduje to rażące pokrzywdzenie danej osoby oraz umowa staje się ważna z chwilą 

wykonania, a nie jej zawarcia. Czynność prawna dokonana przez osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie jest 

bezwzględnie nieważna. Osoba taka jest pozbawiona zdolności do czynności prawnych. Ubezwłasnowolnienie stanowi 

instrument znacznie ograniczający autonomię woli jednostki dotyczącej przede wszystkim podejmowania decyzji co do 

własnej osoby. W doktrynie i orzecznictwie jednolicie przyjmuje się, że celem tej instytucji jest dobro i ochrona 

interesów ubezwłasnowolnionego oraz dobro jego rodziny. Inni twierdzą, że jest to instrument wsparcia osób z 

niepełnosprawnością. Ostatnimi czasy pojawiają się jednak wątpliwości, czy instytucja ubezwłasnowolnienia w 

aktualnym ujęciu wypełnia standardy konstytucyjne. Obecna możliwość zastosowania instytucji w stosunku do osób 

chorych psychicznie spełniających jedną z przesłanek zawartych w ustawie, budzi coraz większe wątpliwości. Pojawiają 

się głosy o potrzebie pilnej nowelizacji instytucji i minimalizacji jej zastosowania. Warsztat dotyczy przewidywanych 

zmian dotyczących znacznego ograniczenia, a w niektórych przypadkach likwidacji instytucji ubezwłasnowolnienia 

częściowego i całkowitego chorych psychicznie. Czy nadejdą zmiany wraz z nowelizacją kodeksu cywilnego, które do 

minimum ograniczą możliwości wykorzystywania instytucji ubezwłasnowolnienia przez polskie sądy? Zmiany takie, 

które zapowiada projekt nowelizacji kodeksu cywilnego będą wyrazem wdrożenia przepisów Konwencji ONZ o 

prawach osób z niepełnosprawnościami. Ponadto przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zwłaszcza instytucji 

ubezwłasnowolnienia częściowego nie uwzględniają w należytym zakresie stopnia rozwoju umysłowego osoby badanej 

ani sposobu tejże oceny przez lekarzy psychiatrów bądź psychologów. Przesłanki jakie wymaga ustawa tj. choroba 

psychiczna, niedorozwój umysłowy lub innego rodzaju zaburzenie psychiczne, nadal nie są wystarczająco jasne. Projekt 

kodeksu cywilnego nad którym pracuje komisja Kodyfikacyjna prawa cywilnego przewiduje instytucje przewiduje 

instytucje ubezwłasnowolnienia polegającą na tym, że osoba fizyczna powyżej 13. Roku życia może zostać pozbawiona 

zdolności do czynności prawnych. (art. 18 projektu) Likwidacja instytucji ubezwłasnowolnienia częściowego Art. 19 § 1 

projektu przesłanka ubezwłasnowolnienia jest to, ze osoba nie jest w stanie trwale kierować swym postepowaniem, w 

skutek niedorozwoju umysłowego, zaburzeń psychicznych, w szczególności choroby psychicznej lub jeżeli z innych 

poważnych przyczyn stan zdrowia tej osoby uniemożliwia jej trwałe kierowanie postepowaniem. Nie ma przesłanki 

wprost pijaństwo i narkomania zamiast tego jest „inne ważne powody”. Kierunek zwrotu niedookreślonego, klauzula 

generalna. Art. 19 § 3 projektu to konieczna przesłanka, aby ubezwłasnowolnienie jakieś osoby służyło jej interesowi. 

Orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu powinno zapaść wyłącznie w sytuacji, gdy wymaga tego interes osobisty lub 



15 | S t r o n a         K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y  

 

 

 

majątkowy osoby, która nie jest w stanie kierować swym postepowaniem”10. Ubezwłasnowolnienie nie ma na celu 

ochrony osób trzecich. Ubezwłasnowolnienie nie ma na celu ułatwienie działania rożnym instytucjom. 

Ubezwłasnowolnienie nie ma na celu zapobiegania zakłóceniom w obrocie gospodarczym. Ubezwłasnowolnienie 

powinno mieć na celu pomoc osobom, które realnie nie są zdolne do samodzielnego a nawet z pomocą drugiej osoby 

prowadzenia swych spraw. Ubezwłasnowolnień jest za dużo. Trzeba posługiwać się innymi narzędziami, które mają na 

celu zastąpienie instytucji ubezwłasnowolnienia częściowego, a zastąpienie ich przez narzędzia podobne, ale 

jednocześnie które nie ograniczają zdolności do czynności prawnych. 

Art. 19 § 3 projektu przewiduje, że ubezwłasnowolnienie może się tylko dokonać w interesie osoby 

niepełnosprawnej. Zatem musi się tutaj pojawić przesłanka trwałej niezdolności do kierowania własnymi sprawami. 

Zmiana ta zdaniem Ulricha Ernsta nie utrudni, lecz ustawi sadom wydanie ubezwłasnowolnień.  

W Niemczech zastosowano zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia (Entmündigung). Zastąpila ja Instytucja 

opieki nad dorosłym – opiekun zyskuje kompetencje do prawnego zastępstwa. Wymaga się możliwości sądowego 

ustanowienia wymogu uzyskania w ramach zakresu zadań powierzonych opiekunowi jego zgody do czynności 

podopiecznego (Einwilligungsvorbehalt). § 1896 k.c. niem. Konieczność spełnienia kumulatywnie następujących 

przesłanek: Pełnoletność, choroba psychiczna lub niepełnosprawność, które skutkują niezdolnością takie osoby do 

kierowania własnymi sprawami, wydanie orzeczenia musi okazać się konieczne do ochrony przed znacznym 

niebezpieczeństwem dla osoby lub majątku podopiecznego11. W Austria na podstawie § 269 i n. k.c. aust. Również 

zastosowano zniesienie instytucji ubezwłasnowolnienia. Wprowadzono instytucje pełnomocnictwa na przyszłość 

(Vorsorgevollmacht). Osoba zainteresowana sama wybiera i powołuje opiekuna w drodze oświadczenia przed sadem, w 

razie utraty zdolności do samodzielnego działania. Sąd w chwili powołania takiego opiekuna nie jest związany takim 

oświadczeniem, ale powinien brać je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Podobnie we Francji12. 

 

Godność jako wartość konstytucyjna 
Godność człowieka jest wartością konstytucyjną, która ma centralne znaczenie dla całej aksjologii przepisów 

konstytucyjnych. Wszystkie postanowienia konstytucji powinny być wykładane w zgodzie z przepisem statuującym 

zasadę ochrony godności człowieka, skoro jest ona jak głosi preambuła źródłem praw i wolności chronionych 

konstytucyjnie. Zatem wszystkie przepisy Konstytucji należy wykładać w taki sposób, aby pozostawały w jaki 

największej zgodzie z zasadami ochrony godności człowieka. Jest to wartość o charakterze aksjologicznym określająca 

podmiotowość człowieka, inaczej ujmując przesądzająca o jego podmiotowości, a nie przedmiotowości. Powoduje 

powstanie pewnej autonomii, która wprowadza zakaz traktowania człowieka w sposób przedmiotowy. Mało tego, 

podmiot ten zdolny musi być do rozwijania swojej osobowości, a zdolność ta nie może zostać w żaden sposób 

ograniczona. Godność należy do katalogu praw podmiotowych, ale z uwagi na swój przyrodzony charakter, można 

wywieść, że człowiek od początku swego istnienia ma przymiot tejże godności. Nie jest to jednoznaczne sformułowanie, 

niezbyt ostre i dookreślone przez ustawodawcę13.  

Godność człowieka jest określana jako element wsobny, immanentnie związany z ludzką istotą. Zaznaczane są w 

literaturze liczne korelacje pomiędzy istnieniem godności, a wolnością działania jednostki. Ponadto należy rozgraniczyć 

tutaj godność rozumianą sensu largo i sensu stricto. W tym pierwszym ujęciu należy rozumieć ogólne pojęcie godności 

człowieka jako istoty rozumnej, mogącej decydować o własnej osobie. Z kolei godność w ujęciu sensu stricto należy 

rozumieć jako godność osobistą. Sama godność jest pojęciem zbiorczym wynikającym ze swej istoty, tj. z samego 

człowieczeństwa, jego znaczenia dla procesu istnienia człowieka14. Ma ona charakter niezbywalny, przyrodzony, który 

przysługuje każdemu człowiekowi15. Godność człowieka jest wartością niestopniowalną. Nie można zatem powiedzieć, 

że jeden człowiek ma mniejszą godność od drugiego, ze względu na jego cechy fizyczne, podmiotowe lub psychiczne. 

Godność ludzka jest równa wobec każdego człowieka bez względu na jego ułomności, poziom inteligencji, 

wykształcenie, status majątkowy, płeć, wyznawaną religię, fazy rozwoju. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

                                                 
10 Patrz również w związku z tym Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2007 r. o sygn. TK K28/05., OTK ZU 2007, nr 3A, poz. 24, Postanowienie Sądu 
Najwyższego z dnia 6.07.1967 r., o sygn. I CR 28/67, OSNPG 1968, LEX nr 167623, Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27.10.1976 r., o sygn. II CR 387/76, 
OSNPG 1968, LEX nr 7864 oraz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29.12.1983 r., o sygn. I CR 377/83, LEX nr 8582. 
11 § 1896 (1) Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine 
Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das Betreuungsgericht auf seinen Antrag oder von Amts wegen für ihn einen Betreuer. 
Den Antrag kann auch ein Geschäftsunfähiger stellen. Soweit der Volljährige auf Grund einer körperlichen Behinderung seine Angelegenheiten nicht 
besorgen kann, darf der Betreuer nur auf Antrag des Volljährigen bestellt werden, es sei denn, dass dieser seinen Willen nicht kundtun kann. 
12 Art. 425 i n. k.c. franc. Les mesures de protection juridique des majeurs. 
13 A. Komadowska, Karnoprawna ochrona godności człowieka, [w:] Normatywny wymiar godności człowieka, s. 209 i nast. 
14 G. Kowalski, Ochrona godności po śmierci człowieka (wybrane zagadnienia prawne), [w:] Normatywny wymiar godności człowieka, s. 233 i nast. 
15 A. Niżnik-Mucha, Zakaz naruszania istoty konstytucyjnych wolności praw w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013. 
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stanowi, że ochrona godności jest podstawą sprawiedliwości na świecie16. Godność ludzka stanowi źródło praw 

wszystkich członków wspólnoty ludzkiej. Ponadto do godności istoty ludzkiej odnosi się szereg aktów i deklaracji ONZ. 

Ponadto konstytucja WHO stanowi, że zdrowie to stan całkowitego fizycznego, psychicznego oraz społecznego 

dobrostanu człowieka. Z prawnego punktu widzenia taka definicja jest zbyt szeroka17.  

W końcu należy wspomnieć także o Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie 

zastosowania biologii i medycyny, w literaturze znanej lepiej jako Europejska Konwencja Bioetyczna. Konwencja w 

artykule 1 potwierdza ochronę godności i tożsamości wszystkich ludzi i gwarantuje każdemu człowiekowi – bez 

jakiejkolwiek dyskryminacji – poszanowanie jego integralności i praw przy używaniu biologii i medycyny.  

Konwencja o prawach osób z niepełnosprawnościami, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych w dniu 13 grudnia 2006 r. na mocy rezolucji nr 61/106, weszła w życie w dniu 3 maja 2008 r. polska 

podpisała Konwencje w dniu 30 marca 2007 r. oraz ratyfikowała w dniu 6 września 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1169). 

Ani Unia ani Polska nie ratyfikowały protokołu fakultatywnego do Konwencji, w którym przewidziana została 

możliwość złożenia skargi do Komitetu ds. Praw osób z niepełnosprawnościami. Konwencja została ratyfikowana przez 

Unie Europejską. Art. 12 KPON Państwa strony potwierdzają ze osoby z niepełnosprawnościami maja prawo do uznania 

ich za podmioty prawa (ust. 1). Uznają, że osoby z niepełnosprawnościami maja zdolność prawna i zdolność do 

czynności prawnych (legal capacity). Rekomendacje komitetu ministrów Rady Europy nr R(99)4 w sprawie zasad 

dotyczących ochrony prawnej dorosłych niemogących samodzielnie prowadzić swoich spraw. W sprawach o 

ubezwłasnowolnienie niejednokrotnie wypowiadał się również Europejski Trybunał Praw Człowieka18. W Wyroku 

ETPCz z dnia 27 marca 2008 r. , skarga nr 44009/05 w sprawie Shtukaturov v. Rosja, dotyczył następującego stanu 

faktycznego. 22-letni chłopiec całkowicie ubezwłasnowolniony na wniosek swojej matki, Pasywny, rzadko opuszcza 

mieszkanie, czasami zachowuje się agresywnie. Oparcie o opinie biegłych psychiatrów – agresywne zachowanie się , 

antyspołeczny tryb życia, negatywne nastawienie. Jako chory na Schizofrenię, nie był w stanie zrozumieć swoich 

działań. Wyrok w całości oparty został na opinii biegłych psychiatrów. Zdaniem trybunału samo istnienie zaburzenia 

psychicznego nawet poważnego niw może być jedynym powodem uzasadniającym decyzje całkowitym 

ubezwłasnowolnieniu. Zaburzenie psychiczne musi być takiego rodzaju albo występować w takim nasileniu, żeby 

uzasadniało zastosowanie takiego środka, jakim jest ubezwłasnowolnienie.  

 

Godność pacjenta z zaburzeniami psychicznymi  
W pracy porównano poglądy na godność pacjenta psychiatrycznego w kontekście preambuły do ustawy z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535) zwanej dalej ustawą. Już sama 

preambuła do ustawy odwołuje się do poszanowania praw pacjenta psychiatrycznego stwierdzając, co następuje: 

„Uznając, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z 

zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa…”. 

Pozycję prawną pacjenta psychiatrycznego należy również rozważać z punktu widzenia bioetyki. Cztery kategorie 

zasad moralności wg T. Beauchamp i J. Childress okazały się podwalinami dla współczesnego rozumienia autonomii 

woli pacjenta, która przecież wywodzi się z jego godności. Są to po pierwsze szacunek dla autonomii (norma nakazująca 

poszanowanie dla woli autonomicznych osób podejmujących decyzje), po drugie niekrzywdzenie (norma zakazująca 

wyrządzanie krzywdy) po trzecie dobroczynność (zbiór norm nakazujących wyświadczenie dobra i nakazujących 

maksymalizację nadwyżki zysków nad kosztami i ryzykiem), wreszcie po czwarte sprawiedliwość (zbiór norm 

nakazujących odpowiednią dystrybucje dobra, ryzyka i kosztów)19.  

Z kolei art. 2 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego stanowi, że ochrona zdrowia psychicznego obejmuje 

realizację zadań dotyczących w szczególności: 

1) promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym; 

2) zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej 

oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym; 

                                                 
16 T. Dukiet-Nagórska, Autonomia pacjenta a polskie prawo karne, Warszawa 2008, s. 79 i nast. 
17 M. Konarski, Godność osoby ludzkiej a wojna lądowa w świetle prawa międzynarodowego, [w:] Normatywny wymiar godności człowieka, s. 285 i nast. 
18 Patrz wyroki: Wyrok ETPCz z dnia 13.10.2009 r., skarga nr 36500/05 w sprawie Salontaji-Drobnjak v. Serbia, Wyrok ETPCz z dnia 16.10.2012 r., skarga nr 
45026/07 w sprawie Kedzior v. polska, Wyrok ETPCz z dnia 3.11.2011 r., skarga nr 5193/09 X i Y v. Chorwacja, Wyrok ETPCz z dnia 21.10.1986 r., skarga nr 
9862/82 Sanchez-Reisse v. Szwajcaria, Wyrok ETPCz z dnia 13.07.1995 r., skarga nr 17977/91 w sprawie Kampanis v. Grecja, Wyrok ETPCz z dnia 
26.07.2001 r., skarga nr 33977/96 w sprawie Ilijkov v. Bulgaria, Wyrok ETPCz z dnia 24.10.1979 r., skarga nr 6301/73 w sprawie Winterwerp v. Holandia, 
Wyrok ETPCz z dnia 27.03.2008 r., skarga nr 44009/05 w sprawie Shtukaturov v. Rosja.  
19 D. Tykwińska-Rutkowska, Transplantacja, Studium z prawa administracyjnego, Warszawa 2013; J. Gierowski, L. Paprzycki, Kontrowersje związane z 
ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o postepowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 
seksualnej innych osób – perspektywa prawna i psychiatryczno-psychologiczna, „Palestra” 9/2014, s. 144 i nast. 
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3) kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza 

zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.  

Na potrzeby niniejszej pracy należy wyjaśnić znaczenie semantyczne pojęć osoby z zaburzeniami psychicznymi. 

Ustawodawca precyzuje dokładnie, iż mowa tutaj o: osobie z zaburzeniami psychicznymi, odnosi się to do osoby: 

a) chorej psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne), 

b) upośledzonej umysłowo, 

c) wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są 

do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych 

do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym; 

 Z kolei art. 10a tejże ustawy zobowiązuje państwo do podjęcia działań, których naczelnym celem jest to, aby osoba 

korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny miała prawo do pomocy w ochronie 

swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw takiej osoby, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, 

opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Świadczeniodawca informuje o zakresie działania i sposobie kontaktu z 

Rzecznikiem Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, o którym mowa w art. 10b ust. 1.  

Innym aspektem przestrzegania godności pacjenta psychiatrycznego jako źródła jako jego praw i wolności jest art. 

18 ustawy, określający zasady zastosowania środków przymusu bezpośredniego. Przymus bezpośredni wobec osób z 

zaburzeniami psychicznymi, przy wykonywaniu czynności przewidzianych w ustawie, można stosować tylko wtedy, 

gdy przepis ustawy do tego upoważnia albo osoby te:  

1) dopuszczają się zamachu przeciwko: 

a) życiu lub zdrowiu własnemu lub innej osoby lub 

b) bezpieczeństwu powszechnemu, lub 

2) w sposób gwałtowny niszczą lub uszkadzają przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu, lub 

3) poważnie zakłócają lub uniemożliwiają funkcjonowanie podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia 

zdrowotnego w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej lub jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. O 

zastosowaniu przymusu bezpośredniego decyduje lekarz.  

Osoba, której zachowanie wskazuje na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio 

własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolna do zaspokajania podstawowych potrzeb 

życiowych, może być poddana badaniu psychiatrycznemu również bez jej zgody, a osoba małoletnia lub 

ubezwłasnowolniona całkowicie – także bez zgody jej przedstawiciela ustawowego. W tym przypadku art. 18 ma 

zastosowanie art. 21.  

Prawo daje gwarancję osobom przymusowo umieszczonym w zakładzie psychiatrycznym do wszczęcia 

postępowania w zakresie zakwestionowania zasadności przebywania tamże20. W literaturze zwraca się uwagę na 

konieczność zapewnienia kontroli sądowej w kwestionowanej materii w kontekście brzmienia art. 5 ust. 4 Konwencji 

Praw Człowieka i Podstawowych wolności21.  

Celem określenia zasad przestrzegania godności pacjenta należy sięgnąć również do orzecznictwa Europejskiego 

Trybunału Praw Człowieka (dalej również jako ETPCz lub Trybunał). Trybunał dość często przy uzasadnieniach swoich 

wyroków sięgał do przepisów Konwencji Bioetycznej (Konwencja Rady Europy o prawach człowieka i biomedycynie, 

zwana także konwencją z Oviedo). Orzeczenia ETPCz zawierają wprost cytowania tej konwencji, mimo że dane 

państwo, przeciwko któremu została wniesiona skarga nie jest w ogóle stroną konwencji. Konwencja jest jednym z 

najważniejszych aktów prawa międzynarodowego w zakresie medycyny i zdrowia publicznego. Polska podpisała, ale 

nie ratyfikowała jeszcze konwencji. Wynika to z faktu, że obowiązujące polskie przepisy prawa zawarte w systemie 

prawa medycznego nie są w stanie sprostać nawet minimalnym wymaganiom jakie stawia przed nimi konwencja. W 

związku z tym powstaje zasadniczy problem jakie zmiany powinny zostać wprowadzone, aby dostosować polskie prawo 

w tym zakresie do wymagań konwencji. Przykładem takiego odwołania się trybunału jest wyrok z dnia 9 marca 2004 r. 

w sprawie Dawid Glass v. Wielka Brytania (skarga nr 61827/00), w której ETPCz powołując się na jej rozdział II, 

stwierdza, że konwencja nie mówi nic o zgodzie substytucyjnej. Dalej jednak potwierdza nakaz poszanowania życia 

prywatnego, a tym samym wynikający z tego nakaz zagwarantowania integralności i nienaruszalności ciała ludzkiego. 

Wynika z tego norma, iż należy działać autonomicznie. Z kolei działanie autonomiczne stanowi podstawowe kryterium 

podjęcia działania na dobrach osobistych jednostki. Jest to pewien wspólny standard wypracowany przez kraje 

członkowskie Unii Europejskiej, mimo że Wielka Brytania nie podpisała konwencji.  

                                                 
20 Tamże, s. 144 i nast. 
21 A. Biłgorajski, Oddziaływanie standardów strasburskich dotyczących podmiotowych granic wolności wypowiedzi na polski porządek prawny, „Przegląd 
Prawa Konstytucyjnego” 1 (2011), s. 235 i nast. 
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Trybunał zważył, że skomplikowanie dokumentacji medycznej nie zwalnia ani nie stanowi należytego 

uzasadnienia na poparcie tezy przetrzymywania w zakładzie lub szpitalu psychiatrycznym, jeżeli z przyczyn 

obiektywnych jest to niepoparte. Z orzecznictwa ETPCz wynika, że muszą być spełnione minimum trzy warunki, które 

stanowią o pełnej legalności zastosowania pozbawienia wolności w związku z hospitalizacja psychiatryczną. Warunki te 

są blisko od trzydziestu lat jednolicie powtarzane co stanowi już ugruntowaną linię orzeczniczą trybunału w tym 

zakresie. Po pierwsze obiektywnie stwierdzone, że choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne musza uzasadniać 

stopień nasilenia, pozbawienie wolności musi być uzasadnione istnieniem choroby psychicznej. Do państw 

członkowskich należy określenie kategorii do zaburzeń psychicznym, które mają stanowić przesłankę materialno-

prawną do możliwości zastosowania środków zabezpieczających. W rozumieniu trybunału chodzi o szerokie 

rozumienie zaburzeń psychicznych, natomiast państwa strony mogą określić ściśle o jakie zaburzenia konkretnie 

chodzi. Detencja może być stosowana tylko i wyłącznie wówczas, gdy inne środki nie są skuteczne dla prawidłowego 

zabezpieczenia bezpieczeństwa tejże osoby i osób trzecich, ewentualnie interesu publicznego, przy czym należy mieć na 

uwadze prawidłowe zastosowanie zasady proporcjonalności w związku z indywidulanym rozważaniem każdego 

przypadku osobno. Detencja dopuszczalna jest tylko wówczas, gdy osoba chora potrzebuje leczenia, ale także wówczas 

gdy istnieje cel zabezpieczający.  

Trybunał w wyroku z 5 października 2000 r. w sprawie Varbanov v. Bulgaria (skarga nr 3365/96, lex nr 6714) 

orzekł, że osoba może zostać uznana za umysłowo chorą i pozbawioną w związku z tym wolności, jeżeli spełnione są co 

najmniej trzy warunki. Po pierwsze choroba psychiczna powinna zostać wykazana i stwierdzono w sposób nie budzący 

wątpliwości, po drugie zaburzenia psychiczne muszą posiadać taki stopień, aby uzasadnione stało się przymusowe 

umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym, wreszcie po trzecie, dalsze przetrzymywanie i kontynuowanie pobytu w tym 

szpitalu musi również być poparte racjonalnymi dowodami wypływającymi z rzetelnej i aktualnej wiedzy medycznej. Z 

orzeczenia w sprawie Kędzior v. Polska (skarga nr 45026/07) z dnia 16 października 2012 r. wynika kolejny warunek, ta 

ocena stanu zdrowia psychicznego musi być dokonana na moment pozbawiania wolności. Większość orzeczeń, które 

zapadły wobec Polski dotyczyło domów pomocy społecznej, a nie zakładów psychiatrycznych. Okoliczności związane z 

oceną stanu psychicznego jest konieczność obecności ekspertów, celem wykluczenia arbitralności. We wszystkich 

innych przypadkach, gdy nie ma możliwości bezpośredniej oceny, powinno się przynajmniej bazować na dokumentacji 

medycznej. Przesłanka materialnoprawna związana ze stanem zdrowia psychicznego jest tutaj rozumiana szeroko, nie 

chodzi bowiem tylko o stan zagrożenia, ale również możliwość zaistnienia takiego stanu. Podobny pogląd znajdziemy w 

innym orzeczeniu z wyrokiem ETPCz z dnia 28 października 2003 r. w sprawie Rakevich v. Rosja (skarga nr 58973/00 

lexPolonica nr 39604). Przymusowe leczenie i umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym wymaga zaistnienia w sposób 

kumulatywny trzech przesłanek: istnieje obiektywna opinia lekarska w tej materii, potwierdzająca aktualnie trwające i 

rzeczywiste zaburzenia psychiczne, zaburzenia psychiczne i stopień ich nasilenia uzasadniają zastosowanie takiego typu 

czynności, zaburzenia utrzymują się przez cały czas przebywania w tym szpitalu. Z kolei w wyroku z dnia 5 

października 2000 r. w sprawie Varbanov v. Bułgaria (skarga nr 31365/96) trybunał uznał, że zastosowanie leczenia bez 

uprzedniej opinii biegłego lekarza jest bezprawne. Inne orzeczenie w sprawie Johnson v. Wielka Brytania z dnia 24 

października 1997 r. (skarga nr 2220/93, Lex polonica nr 387369) - stwierdzono, że przetrzymywanie osoby w szpitalu 

psychiatrycznym, która nie była w danym momencie już chora narusza art. 5 ust. 1 lit. C Konwencji. W innym z kolei 

orzeczeniu (Wyrok w spawie Luberti v. Włochy z dnia 23 lutego 1984 r.) trybunał stwierdzi, że „pobyt chorego w 

szpitalu psychiatrycznym może zostać przedłużony wyłącznie z powodu utrzymywania się złego stanu zdrowia 

pacjenta”. Zatem wynika z tego, że osoba taka musi zostać obligatoryjnie zwolniona w przypadku, gdy okaże się, że 

zdaniem sądu w świetle opinii biegłych osoba ta nie jest już w danym momencie chora. Polska ustawa o ochronie 

zdrowia psychicznego zawiera taką możliwość. Inny z kolei wyrok związany jest ze sprawą Morsink v. Holandia 

(orzeczenie z dnia 11 maja 2004 r. nr 48865/99, Lexpolonica nr 393071), gdzie ETPCz stwierdził w sposób 

jednoznaczny, że „poważna zwłoka w związku z przyjęciem do szpitala psychiatrycznego w sposób oczywisty wpływa 

na dalsze jego losy”. Wreszcie w innym wyroku (Wyrok ETPCz w sprawie Shulepova v. Rosja z dnia 11 grudnia 2008 

roku skarga nr 34449/03 Lex nr 468459) Trybunał uściślił, że termin osoba umysłowo chora nie pozwala na precyzyjne 

sformułowanie, ponieważ psychiatria jest dziedziną ewolucyjną w dwóch co najmniej wymiarach - mianowicie w 

sensie medycznym oraz w sensie społecznym.  

Do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wpłynęły również skargi dotyczące zasadności przymusowego 

umieszczenia w domu pomocy społecznej osoby z zaburzeniami psychicznymi, niezdolnej w związku z tymi 

zaburzeniami do samodzielnej egzystencji. W polskim porządku prawnym taką możliwość dają wzajemnie 

uzupełniające się, jak mogłoby się wydawać, przepisy dwóch ustaw: ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz 

ustawy o pomocy społecznej. Umieszczenie chorego w domu opieki społecznej nie jest naruszeniem konwencji 

(orzeczenie ETPCz z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie H.M. v. Szwajcaria, skarga nr 39187/98). Jak potwierdził trybunał 

w tezie orzeczenia umieszczenie w domu pomocy społecznej takiej osoby ma przede wszystkim na celu zapewnianie 
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minimum egzystencji w zakresie spraw życiowych dla zorganizowana zadowalających warunków życiowych i 

higienicznych, i nie jest pozbawieniem wolności w rozumieniu art. 5 ust. 1 Konwencji. 

 

Podsumowanie 
Ubezwłasnowolnienie można uznać za ustawowy instrument wsparcia osób z niepełnosprawnością jedynie 

wówczas, gdy zostałoby ukształtowane jako efektywny mechanizm ochrony ich interesów. Założenia uregulowania w 

polskim prawie instytucji asystenta prawnego osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychospołeczną. 

„Wymaga to podmiotowego traktowania jednostki i minimalnej, ale w pełni skutecznej ochrony jej interesów, a także 

uwzględnienia rozsądnych, dotyczących jej opinii” (L. Bosek). W doktrynie postuluje się aby ubezwłasnowolnienie 

częściowe stało się instytucja stosowana częściej, a ubezwłasnowolnienie całkowite orzekane było jedynie w sytuacjach 

wyjątkowych, przy braku jakiejkolwiek możliwości. Uznaje się na bezsprzeczne i bezdyskusyjne to, że istnieją i będą 

istnieć przypadki osób, dla których potrzeba ustanowienia ubezwłasnowolnienia całkowitego jest konieczna i nie budzi 

wątpliwości w danym stanie faktycznym. Dlatego trzeba utrzymać instytucje ubezwłasnowolnienia całkowitego. W 

pozostałych przypadkach jednak instytucja ubezwłasnowolnienia częściowego okazuje się nieprzydatna lub zbędna i 

powinna zostać zlikwidowana, co uczyniliby zadość konieczności wprowadzenia norm wskazanych w Konwencji o 

prawach osób z niepełnosprawnościami. Rozwiązania wystarczające to konstrukcje podobne do konstrukcji wad 

oświadczenia woli i reżim ochronny, ale bez częściowego odebrania zdolności do czynności prawnych.  

 

  * * *       

 

 

Human dignity is defined as an element of inbred, intrinsically linked to the human being. They are highlighted in 

the literature numerous correlations between the existence of the dignity and freedom of action of the individual. In 

addition, it should be distinguished here dignity understood in the broad sense and in the strict sense. In the first 

approach should be understood as a general idea of the dignity of man as a rational being, able to decide for himself. In 

turn, the dignity in terms of the strict sense should be understood as personal dignity. The dignity is a concept of 

collective resulting essentially from the very humanity of its importance to the process of human existence. It is non-

transferable, natural, which every human being. It is therefore impossible to say that one person has less dignity than 

the other, because of its physical characteristics, subjective or mental. Human dignity is equal to every human being 

regardless of his disability, level of intelligence, education, property status, sex, religion, the development stage. The 

Universal Declaration of Human Rights states that the protection of dignity is the foundation of justice in the world. 

Human dignity is the source of rights of all members of the human community. In addition to the dignity of human 

beings it refers to a series of acts and declarations of the United Nations. In addition, the WHO Constitution states that 

health is a state of complete physical, mental and social well-being of man. From a legal point of view, such a definition 

is too broad. The study compared the views on the dignity of psychiatric patients in the context of the preamble to the 

Act on the Protection of Mental Health. 
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Wstęp 
Prawo i psychologia na pierwszy rzut oka mogą wydawać się dyscyplinami ze sobą niepowiązanymi. Jednak, gdy 

zaczniemy zgłębiać zarówno nauki prawne, jak i dziedziny psychologii napotkamy wyraźne miejsce ich styku. 

Dyscyplina, która dziś staje się obszarem poddawanym coraz bardziej wnikliwym badaniom - zwana jest psychologią 

sądową. Specjalność ta uznana została za osobną dziedzinę nauki1 stosunkowo niedawno, bo w końcu XIX wieku. 

Dokładnie w 1898 r., kiedy to austriacki sędzia śledczy, a później profesor prawa Uniwersytetu w Grazu, Hans Gustav 

Adolf Gross napisał dzieło Criminalpsychologie2.  

Psychologia sądowa to stosunkowo młoda dziedzina naukowa. Jednak jeszcze w czasach, kiedy niewiele mówiło 

się o psychologii sądowej jako oddzielnej nauce zachęcano prawników do poznania podstaw psychologii3. Zajmowano 

się nią i praktykowano nie stosując jej dzisiejszej nazwy. Dwa istotne dzieła, które bezpośrednio dotyczyły psychologii 

sądowej pojawiły się jedno na dwieście, a drugie na sto lat przed uznaniem jej za odrębną dziedzinę naukową. Tak więc, 

prawie dwieście lat przed pojawieniem się dzieła H. Grossa - jak podaje Brunon Hołyst - w 1715 r. ukazała się pierwsza 

znana praca z pogranicza prawa i psychologii, lektura traktująca o psychologii sprawcy i motywach jego czynu4. 

Natomiast ponad sto lat przed uznaniem psychologii sądowej za dziedzinę nauki, w 1791 r. ukazała się rozprawa 

niemieckiego pisarza i filozofa Carla von Eckartshausena Über die Notwendigkeit psychologischer Kenntnisse bei 
Beurteilung vom Verbrechen uważana za pierwsze dzieło z zakresu psychologii sądowej5. 

Jednak niezależnie jaką datę przyjmiemy za początek rozkwitu psychologii sądowej, podkreślić należy jedno, 

psychologię sądową w obszar nauki wnieśli prawnicy6. Oczywiście bez wiedzy i doświadczenia psychologów nie byłoby 

to możliwe. Wypracowane przez specjalistów z dziedziny psychologii metody i narzędzia, którymi posługują się biegli, 

stanowią nieocenioną pomoc przy rozstrzyganiu spraw sądowych. Psychologowie na salach rozpraw sądowych pojawili 

się pod koniec XIX wieku, przedstawiając badania nad zależnością wiarygodności zeznań od psychicznych cech 

świadków. W 1903 r. psycholog William Stern został jako pierwszy w historii powołany w charakterze biegłego 

sądowego do oceny zeznań7. Należy podkreślić, że wśród jego bliskich współpracowniczek znajdowała się Polka 

Romana Wiśniacka uważana za pionierkę polskiej psychologii sądowej. Badania przez nią prowadzone dotyczyły w 

głównej mierze zeznań świadków8. Obecnie uznaje się, że psychologia sądowa obejmuje właśnie psychologię zeznań9, 

resocjalizację oraz interesujące nas w tym studium opiniowanie przez biegłych psychologów10. 

Biegły psycholog w procesie sądowym - podstawowe pojęcia 
Biegły jest to osoba wezwana przez uprawniony organ procesowy do zbadania lub zaobserwowania pewnych 

okoliczności, których poznanie lub spostrzeżenie oraz ocena wymaga posiadania wiadomości specjalnych i, po 

dokonaniu obserwacji lub badań, do złożenia swej opinii5. Wiadomości specjalne to wiadomości przekraczające 

przeciętną, ogólnie dostępną wiedzę. Są potrzebne, gdy do rozstrzygnięcia sprawy nie wystarczy tylko znajomość 

przepisów prawa, ale niezbędna jest fachowa wiedza z innej dziedziny, np. badania pisma ręcznego, psychologii, 

                                                 
1 Psychologia sądowa uznawana jest dziś za subdyscyplinę psychologii stosowanej. L. Tyszkiewicz, dzieli psychologię jako naukę na psychologię 
podstawową, czyli teoretyczną, i psychologię stosowaną. Do psychologii podstawowej zalicza psychologię ogólną, rozwojową i społeczną, natomiast do 
psychologii stosowanej psychologię wychowawczą, kliniczną i sądową. Por. M.J. Lubelski, J.M. Stanik, L. Tyszkiewicz, Wybrane zagadnienia psychologii dla 
prawników, Warszawa 1986, s. 11. 
2 Warto wspomnieć, że Hans Gustav Adolf Gross jest autorem jeszcze jednego ważnego dla tematyki prawno-psychologicznej dzieła. Autor ten w 1893 r. 
wydał Podręcznik sędziego śledczego, co uznane zostało przez historyków prawa za symboliczne narodziny nowoczesnej kryminalistyki. 
3 Por. E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Warszawa 2009, s. 10. 
4 Zob. B. Hołyst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2009. 
5 Polski tytuł: O konieczności wiedzy psychologicznej przy sądzeniu przestępców; Zob. również Z. Marten, Wstęp do psychologii sądowej, Katowice 1990. 
6 Por. Z. Marten, Psychologia zeznań, Warszawa 2012, s. 16. 
7 W tamtym momencie można było już korzystać z powstałej w 1812 r. rozprawy francuskiego matematyka Pierre'a Simona de Laplace'a pt. Analityczna 
teoria prawdopodobieństwa, gdzie zaproponował on podział zeznań na kategorie według kryteriów fałszu i omyłki. Funkcjonują 4 kategorie zeznań 
świadków: Świadek nie kłamie i nie myli się, Świadek nie kłamie ale myli się, Świadek kłamie, lecz myli się, Świadek kłamie i nie myli się. Należy podkreślić, 
że kategorie te do dziś są stosowane w psychologii zeznań świadków. Por. Z. Marten, Wstęp do psychologii sądowej, Katowice 1990, s. 15-16. 
8 R. Wiśniacka, Psychologia zeznań świadków, Archiwum Kryminologii 1934. 
9 Zob. więcej: Z. Marten, Psychologia zeznań, Warszawa 2012. 
10 J. Szostak, Psychologia sądowa, podstawowe zagadnienia, Warszawa 2002, s. 9. 
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medycyny, wyceny składników majątku. Celem ustawodawcy było umożliwienie sądowi rozeznania w sferze, która nie 

należy do jego specjalizacji, a w konsekwencji do zrozumienia rozstrzyganej przezeń kwestii. Biegły sądowy występuje 

jedynie w roli „pomocnika” sądu. Do biegłego nie należy rozstrzyganie zagadnień prawnych, bowiem w sferze prawa 

sąd jest „najwyższym biegłym”11. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 11 lipca 1969 r., zadaniem biegłego nie 

jest ustalanie stanu faktycznego sprawy, lecz naświetlenie i wyjaśnienie okoliczności sprawy z punktu widzenia 

posiadanych przez biegłego wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego i przedstawionego biegłemu 

materiału sprawy12. 

Biegły sądowy to instytucja prawa procesowego uregulowana na gruncie prawa polskiego przez dwa kodeksy: 

kodeks postępowania cywilnego13 oraz kodeks postępowania karnego14. Oprócz wymienionych kodeksów działanie 

biegłego reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawach biegłych sądowych15. 

I to właśnie ten akt prawny wskazuje szczegółowe zasady ustanawiania biegłych, w tym warunki, jakie musi spełniać 

osoba pełniąca funkcję biegłego. 

Ustanowienie biegłego psychologa 
Zgodnie ze wskazanym Rozporządzeniem, biegłych sądowych ustanawia przy sądzie okręgowym prezes tego sądu 

na okres lat pięciu16. Funkcję biegłego może pełnić osoba, która korzysta z pełni praw obywatelskich, ukończyła 25. rok 

życia, posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w zakresie wiedzy, którą jako specjalista ma 

reprezentować, daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego oraz wyrazi zgodę na ustanowienie jej 

biegłym17. Posiadanie przez biegłego wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi 

dowodami18. Nadzór nad biegłymi sprawuje prezes sądu okręgowego19, który sporządza listę biegłych danego sądu20. 

Jeżeli biegły nie wywiązuje się w sposób należyty ze swoich obowiązków, prezes sądu może zwolnić go z tej funkcji21. 

Powołanie biegłego psychologa w procesie rozwodowym 
Biegły powoływany jest na podstawie postanowienia sądu przed którym toczy się postępowanie, gdy dla 

rozstrzygnięcia sprawy niezbędne są wiadomości fachowe. O tym czy są one potrzebne decyduje zawsze tylko sąd22. 

Zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c. w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron 

co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych celem zasięgnięcia ich opinii23. W 

postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego sąd oznacza formę jaką ma mieć opinia ustną, bądź pisemną24, 

termin w jakim ma zostać sporządzona25 oraz przedmiot i zakres ekspertyzy. Sąd może również w postanowieniu 

sformułować pytania szczegółowe, na które ekspert zobowiązany jest udzielić odpowiedzi26. Odpowiedzi muszą 

posiadać jasne i czytelne uzasadnienie zrozumiałe dla wszystkich : sądu i stron postępowania. 

Sąd powołuje biegłego psychologa w procesie rozwodowym, by korzystając z jego opinii mógł poddać ocenie 

rozpad pożycia małżeńskiego stron, ustalić, czy rozwód nie będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz 

czy nie będzie sprzeczny z dobrem dziecka. Ekspertyza psychologiczna w sprawach rozwodowych najczęściej 

obejmuje: ocenę przyczyn i głębokości konfliktu małżeńskiego, możliwość rekonstrukcji związku małżeńskiego, 

dopuszczalność orzeczenia rozwodu stron w kontekście dobra dziecka, predyspozycje wychowawcze obojga rodziców, 

więzi wewnątrzrodzinne, odpowiadające potrzebom dziecka rozstrzygnięcia związane z wykonywaniem władzy 

                                                 
11 W procesie sądowym jedynie sąd dokonuje oceny stanu prawnego, a także jego wykładni, to znaczy ustala reguły tłumaczenia przepisów prawa. 
12 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11.07.1969 r., ICR 140/69, OSNP 1970, nr 5, poz. 85. 
13 Ustawa z dnia 17.11.1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). (dalej: k.p.c.). 
14 Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) 
15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 r. w sprawach biegłych sądowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 15, poz. 133) (dalej: Rozporządzenie). 
16 Rozporządzenie § 1. 
17 Rozporządzenie § 12 ust. 1. 
18 Rozporządzenie § 12 ust. 2. 
19 Rozporządzenie § 17. 
20 Trzeba dodać, że biegłym sądowym może być zarówno osoba wpisana na listę biegłych sądowych, prowadzoną przez prezesa danego sądu okręgowego 
jak i osoba, która nie jest biegłym sądowym, ale posiada wiadomości specjalne potrzebne do wydania opinii i daje rękojmię należytego wykonania 
czynności biegłego. 
21 Rozporządzenie § 6 ust. 2. 
22 Por. art. 194 k.p.k., art. 279 k.p.c. 
23 Podobną regulację zawiera art. 193. k.p.k. § 1., który stanowi, że jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy 
wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych, dalej w art. 194 k.p.k. wskazano, że o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego 
wydaje się postanowienie oraz art. 84 § 1 k.p.a., według którego gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może 
zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii. 
24 Por. art. 278 § 3 k.p.c. 
25 Por. art. 194 k.p.k. 
26 Por. art. 194 k.p.k. 

http://www.lexlege.pl/kpk/art-193/
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rodzicielskiej. Sąd opierając się na opinii biegłego wyspecjalizowanego w dziedzinie psychologii, rozstrzyga wątpliwości 

pojawiające się w toku procesu rozwodowego celem prawidłowego ustalenia stanu faktycznego sprawy i wydania 

zgodnego z prawem wyroku.  

Opinia biegłego psychologa jako dowód niezastąpiony 
Zastępowanie dowodu z opinii biegłego psychologa innymi dowodami to działanie niedopuszczalne. Nie można 

także rozstrzygać wątpliwości, co do stanu psychicznego oskarżonego w oparciu o opinie wydane dla innych celów. Co 

istotne, w przypadku, gdy do ustalenia danego faktu w sprawie konieczne jest skorzystanie z wiedzy specjalnej z 

zakresu psychologii, bezwzględnie należy powołać biegłego psychologa, nawet jeśli sam sędzia posiadałby taką wiedzę. 

Bowiem, jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 marca 1981 r.: wiedza sądu nie stanowi dowodu w sprawie, 

umożliwia jedynie i ułatwia sądowi ocenę dowodu z opinii biegłego27. 

Ocena opinii biegłego psychologa 
Sąd nie jest związany opinią biegłego psychologa. Podlega ona, tak jak wszystkie środki dowodowe, zasadzie 

swobodnej oceny dowodów wypływającej z art. 233 § 1 k.p.c. Norma ta stanowi, iż sąd ma obowiązek dokonać oceny 

wiarygodności i mocy dowodów według własnego przekonania, co czyni na podstawie wszechstronnego rozważenia 

całego materiału dowodowego zebranego w toku postępowania.  

Sąd dokonuje oceny dowodów sam, jednakże ze względu na specyfikę oceny dowodu z opinii biegłego, która 

wyraża się w tym, że sfera merytoryczna opinii kontrolowana jest przez sąd, który nie posiada wiadomości 

specjalnych28, przy dokonywaniu ich oceny powinien zachować szczególną ostrożność. W każdym przypadku sąd 

powinien uzasadnić swoje rozstrzygnięcie, co do tego, którym dowodom dał wiarę, a które uznał za niewiarygodne29. 

Bezkrytyczne przyjęcie opinii biegłego prowadziłoby do możliwości rozstrzygnięcia sprawy przez biegłego, a nie sąd 

orzekający. 

Szczególne dla tego dowodu kryteria oceny stanowią: poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, 

sposób motywowania sformułowanego w niej stanowiska oraz stopień stanowczości wyrażonych w niej ocen, a także 

zgodność z zasadami logiki i wiedzy powszechnej30. Sąd nie posiadając wiadomości specjalnych, może w istocie zbadać 

opinię jedynie właśnie w zakresie jej zgodności z zasadami logicznego myślenia, doświadczenia życiowego i wiedzy 

powszechnej. Odwołanie się przez sąd do tych kryteriów oceny stanowi więc wystarczające i należyte uzasadnienie 

przyczyn uznania opinii biegłego za przekonującą31.  

Sąd nie może oprzeć oceny opinii wyłącznie na podstawie jej konkluzji. Powinien zbadać całość opinii, gdyż 

poszczególne jej elementy rzutują na trafność wniosków końcowych. Jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z 19 

września 1973 r.: moc przekonująca opinii biegłych uzależniona jest od argumentów, które pozwalają organom 

procesowym przyjąć opinię jako zasadną. Nie wystarcza więc, żeby biegli przedstawili swoją ostateczną konkluzję, lecz 

powinni oni również wskazać drogę, która doprowadziła ich do odpowiedzi na postawione pytania. W szczególności 

opinia powinna zawierać opis metod i sposobu przeprowadzenia badań, oraz przytaczać wszystkie argumenty oparte na 

stwierdzonych okolicznościach, które mają związek z badanymi faktami, a które podbudowane są fachowymi 

wyjaśnieniami biegłych. W tej właśnie części biegli uzasadniają swoje poglądy wyrażone w końcowych wnioskach, i 

dlatego też ta część powinna zawierać najwięcej materiału opartego na specjalistycznej wiedzy32. 

Trzeba podkreślić, że biegły psycholog musi dołożyć wielu starań, aby po wydaniu opinii pisemnej obronić 

zawarte w niej stanowisko, udzielając na sali sądowej odpowiedzi na pytania uzupełniające uczestników procesu i 

przekonać sąd o swoich kompetencjach oraz słuszności własnego wnioskowania33. Wnioski biegłego w zasadzie 

powinny być jednoznaczne i stanowcze. Jednakże psychologia jest dziedziną nauki, w której udzielenie opinii 

                                                 
27 Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.03.1981 r., IV KR 271/80, OSNPG 1981, nr 8-9, poz. 101; Okoliczności, że sędzia ma wiadomości z danej dziedziny, 
nie zwalniają sądu od przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, gdyż sędzia nie może zastępować biegłego (pozbawiałby także w ten sposób strony 
możliwości zadawania pytań i krytyki określonego poglądu). Wiedza sądu nie stanowi dowodu w sprawie, umożliwia jedynie i ułatwia sądowi ocenę 
dowodu z opinii biegłego. Organ procesowy nie może zrezygnować z opinii biegłego, jeżeli ustalenie faktu wymaga wiedzy specjalnej. Nie może też 
odrzucić wszystkich opinii specjalistycznych i przyjąć w danej sprawie własnego odmiennego stanowiska, byłoby to bowiem ustalanie faktów bez 
wymaganych dowodów.  
28 Por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 10.06.2014 r., III AUa 1020/13. 
29 W praktyce, sąd uwzględnia w całości opinie biegłych, które stają się podstawą ustalenia stanu faktycznego w sprawie. Zob. A. Budzyńska, Psycholog w 
roli biegłego sądowego, „Dziecko krzywdzone” nr 4 (21), Warszawa 2007. 
30 Por. Wyrok Sądu Najwyższy w wyroku z dnia 15.11.2002 r., V CKN 1354/00. Zob. także: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 10.06.2014 r., III AUa 
1020/13: Kryteria oceny tego dowodu stanowią również: poziom wiedzy biegłego, podstawy teoretyczne opinii, sposób motywowania sformułowanego w 
niej stanowiska oraz stopień stanowczości wyrażonych w niej ocen. 
31 Por. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7.04.2005 r., II CK 572/04. 
32 Por. Wyrok Sądu Najwyższego z 19.09.1973 r., III KR 187/73, OSNKW 1974/1/18. 
33 A. Budzyńska, Psycholog w roli biegłego sądowego, „Dziecko krzywdzone” nr 4 (21), Warszawa 2007. 
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kategorycznej najczęściej nie jest możliwe, zatem wskazanie przez biegłego psychologa stopnia prawdopodobieństwa 

czyni zadość obowiązkowi biegłego. 

Przedmiot opinii biegłego psychologa w sprawach rozwodowych 
Biegły psycholog w procesie sądowym może pełnić dwie funkcje: konsultanta udzielającego wskazówek oraz 

opiniodawcy sporządzającego ekspertyzy. Ekspertyza to badania psychologiczne oraz wydana na ich podstawie opinia34. 

Opinia psychologiczna stanowi dowód w sprawie i może mieć istotny wpływ na jej wynik35. Sprawy rozwodowe 

stanowią specyficzną kategorię w procedurach cywilnych. Rozwód jest instytucją prawną uregulowaną w dziale 

„Ustanie ustroju małżeńskiego” Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego36. 

Wyróżnia się tzw. pozytywne i negatywne przesłanki do rozwiązania małżeństwa. Sąd orzeknie o rozwiązaniu 

związku małżeńskiego przez rozwód jeżeli w chwili orzekania istnieją łącznie wszystkie pozytywne przesłanki, a nie 

zachodzą jednocześnie negatywne przesłanki do orzeczenia o rozwodzie. Przesłanka pozytywne wypływają z art. 56 1 

k.r.o., to zupełny i trwały rozkład pożycia. Przesłanki negatywne, czyniące orzeczenie rozwodu niedopuszczalnym, 

zgodnie z art. 56 § 2 i 3 k.r.o. obejmują trzy sytuacje: 1. jeżeli wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych 

małoletnich dzieci małżonków, 2. jeżeli z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia 

społecznego, 3. jeżeli rozwodu żąda jedno z małżonków wyłącznie winne rozkładu pożycia, drugie z małżonków zaś na 

rozwód się nie godzi, a odmowa tej zgody nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jak wcześniej już 

wspomniano, w procesie rozwodowym opinia biegłego ma pomóc sądowi w ocenie rozpadu pożycia, ustaleniu, czy 

rozwód nie będzie sprzeczny z zasadami współżycia społecznego oraz czy nie będzie sprzeczny z dobrem dziecka. 

Rozpad pożycia 
Małżonkowie są obowiązani do wspólnego pożycia37. Gdy następuje jego zupełny i trwały rozkład, to zgodnie z art. 

56 § 1 k.r.o. każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Obie te przesłanki 

powinny wystąpić łącznie. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego polega na całkowitym ustaniu wszelkich więzi 

rodzinnych między małżonkami tj. więzi psychicznych, fizycznych oraz gospodarczych. Trwały rozkład pożycia 

małżeńskiego może wystąpić jedynie po wcześniejszym powstaniu zupełnego rozkładu pożycia. To inaczej, zupełny 

rozpad pożycia, który trwa już na tyle długo, że niemożliwe jest odwrócenie tego stanu rzeczy. Inaczej mówiąc sąd musi 

uznać, że nie widzi już żadnej możliwości ani perspektyw do wznowienia pożycia małżeńskiego i polepszenia sytuacji 

między małżonkami. Trzeba zwrócić uwagę, że w tym miejscu istotne jest również wskazanie, kto jest winny rozpadu 

pożycia oraz określenie jego przyczyny38. W celu ustalenia tych kwestii sąd może powołać biegłego psychologa. Opinia 

psychologiczna dotyczyć tu będzie najczęściej: oceny przyczyn i głębokości konfliktu małżeńskiego i możliwości 

rekonstrukcji związku małżeńskiego39. 

Zasady współżycia społecznego 
Trwały i zupełny rozpad pożycia, może jednak nie stanowić wystarczającej przesłanki, aby sąd orzekł o rozwodzie. 

Jak wskazano w art. 56 § 2 k.r.o. ma to miejsce, gdy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia 

społecznego40. Czyli wtedy, gdy ustanie małżeństwa w konkretnej sprawie jest postrzegane jako niesprawiedliwe bądź 

                                                 
34 Przedmiotem opinii biegłego psychologa w sprawach cywilnych może być stwierdzenie podstaw do ubezwłasnowolnienia, ocena relacji małżeńskich, 
ocena zdolności osoby do dokonywania określonych czynności prawnych, odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę, przyznania władzy rodzicielskiej i 
podziałem obowiązków opiekuńczo-wychowawczych. Natomiast w sprawach karnych opinia psychologiczna obejmuje swym przedmiotem analizę zeznań 
świadków pod kątem ich wartości dowodowej, stwierdzanie poczytalności sprawcy czynu zabronionego. 
35 Obok dowodu z opinii biegłego najczęściej występującymi dowodami w sprawie o rozwód są: dowód z przesłuchania stron (obligatoryjny) oraz dowód z 
przesłuchania świadka, dokumenty urzędowe, dokumenty prywatne, dowód z przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki, wywiad 
środowiskowy, dowód z notatki służbowej funkcjonariusza państwowego, który uczestniczył w interwencji zgłoszonej przez jednego z małżonków, dowód 
z opinii Opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (organizacja oraz zakres działania zespołu zostały określone ustawie z dnia 5.08.2015 r. o 
opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów Dz. U. z 2015 r., poz. 1418.). 
36 Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm. (dalej: k.r.o.).  
37 W myśl art. 23. k.r.o. małżonkowie są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny.  
38 Przykładowo, jeżeli przyczyna to ciężka choroba, orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i sąd go nie orzeknie. Natomiast 
jeśli przyczyną jest uzależnienie lub choroba psychiczna to sąd może orzec o rozwodzie. Por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 1.09.1948 r., C 184/48, 
OSN 1949, nr 2-3 poz. 38; Por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18.09.1952 r., C 1283/52, OSN 1953 nr 3, 84; Por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 
2.07.1960 r. ICR 491/61, OSPiK 1963, nr 3, poz. 68. 
39 A. Budzyńska, Psycholog w roli biegłego sądowego, „Dziecko krzywdzone” nr 4 (21), Warszawa 2007. 
40 Zasady współżycia społecznego to normy akceptowalne społecznie oraz dobre obyczaje. Nie istnieje żaden katalog zasad współżycia społecznego. Mają 
zastosowanie, gdy korzystanie z prawa byłoby niesprawiedliwe albo krzywdzące. Kwestie te zawsze rozpatrywane są indywidualnie.; Warto dodać, że 
zgodnie z art. 56. § 3 rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Jednak może być dopuszczalny nawet i w 
tej sytuacji, jeśli drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód. Dopuszczalny jest także, gdy małżonek niewinny nie może odmówić zgody na rozwód, bo 
odmowa zgody byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jednak jak wskazał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8.01.1959 r., orzeczenie rozwodu 
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krzywdzące dla jednego z małżonków. Przykładowo w sytuacji choroby jednego z małżonków41. Zgodnie z orzeczeniem 

Sądu Najwyższego z dnia 1 września 1948 r., choroba jednego z małżonków nie tylko nie wywołuje i nie powinna 

wywoływać stałego rozkładu pożycia małżeńskiego, lecz nakłada na drugiego z nich obowiązek użycia wszelkich 

środków do przywrócenia choremu małżonkowi zdrowia i zdolności do spełniania obowiązków małżeńskich. 

Przeciwne tym zasadom postępowanie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami moralności42. Jednak nie odnosi się 

to do nieuleczalnej choroby psychicznej43 oraz uzależnień44. Do stwierdzenia wymienionych przypadłości pomocny 

będzie udział biegłego psychologa oraz psychiatry.  

Dobro dziecka 
Ochrona dzieci jest zasadą konstytucyjną i podstawową zasadą prawa rodzinnego, zatem sąd zawsze preferencyjnie 

musi brać pod uwagę dobro dzieci. W orzecznictwie przyjmuje się, że nakaz ochrony dobra dziecka ma walor ogólny, 

jako normatywnie pojęta zasada prawa rodzinnego45. Jak przyjęto już w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu 

Najwyższego z 13-20 listopada 1953 r.: dobro dziecka jest zasadniczym założeniem wyjściowym przy wykładni 

przepisów prawa dotyczących stosunków miedzy rodzicami i dziećmi46. Dlatego też zagrożenie dla dobra dziecka 

stanowi przesłankę negatywną dla orzeczenia rozwodu. Zgodnie z art. 56 § 2 mimo zupełnego i trwałego rozkładu 

pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci 

małżonków47. Uszczerbku dla małoletnich dzieci można się dopatrzyć w orzeczeniu rozwodu, gdy istniejący stan 

faktyczny nie pozwala na rozstrzygnięcie o sytuacji dzieci w sposób zapewniający zaspokojenie ich potrzeb 

materialnych i moralnych co najmniej w takim zakresie, w jakim potrzeby te zaspokajane są obecnie48. Ponadto istotne 

okoliczności dopuszczalności orzeczenia rozwodu stron w kontekście dobra dziecka stanowią: wiek, stan zdrowia i 

wrażliwość dziecka. Sąd może zasięgnąć opinii biegłego psychologa, gdzie znaczenie będzie miało zbadanie dojrzałości 

emocjonalnej dziecka. Przy czym sąd weźmie pod uwagę również jego wiek oraz stan zdrowia49. 

Należy tutaj jednak wyjaśnić, że nie każdy rozwód narusza prawa dziecka. Bowiem jak wskazał Sąd Najwyższy w 

wytycznych z 18 marca 1968 r. istnieją sytuacje w, których między małżonkami stan napięcia wpływa tak niekorzystnie 

na warunki życiowe dzieci, że wzgląd na ich dobro nie mógłby uzasadniać odmowy rozwodu50.  
Dlatego też w myśl art. 58 § 1 k.r.o., w wyroku orzekającym rozwód sąd z urzędu rozstrzyga o władzy 

rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem. Dla 

podjęcia słusznego rozstrzygnięcia w tej materii, sąd może powołać biegłego psychologa, który zbada predyspozycje 

wychowawcze obojga rodziców oraz więzi wewnątrzrodzinne. Co istotne, by psycholog mógł znaleźć odpowiedzi 

dotyczące powyższych zagadnień musi dokonać wnikliwych badań członków rodziny i relacji między nimi51.  

 

 

                                                                                                                                                                         
na żądanie małżonka wyłącznie winnego bez zgody drugiego małżonka może być tylko wyjątkowo zgodne z interesem społecznym40. W późniejszym 
wyroku z dnia 17.05.1967 r. Sąd Najwyższy dookreślił, że ocena odmowy przez małżonka niewinnego zgody na rozwód, o jakiej mowa w art. 56 § 3 k.r.o., 
musi być przeprowadzona przede wszystkim nie pod kątem subiektywnego odczucia małżonka niewinnego, lecz pod kątem wyjaśnienia, czy zachodzą 
obiektywne przesłanki uzasadniające tę odmowę w świetle zasad współżycia społecznego (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17.05.1967 r., sygn. akt III CR 
54/67, OSPiKA 1969, nr 3, poz. 57). 
41 Por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 18.09.1952 r., C 1283/52, OSN 1953, nr 3, poz. 84, gdzie wskazano, że sprzeczne z zasadami współżycia 
społecznego jest uznanie, iż nieuleczalna choroba jednego z małżonków, po kilkudziesięciu latach małżeństwa, jest powodem rozkładu pożycia małżonków 
w sytuacji, gdy stan zdrowia chorej osoby wymaga od współmałżonka ulżenia jej losowi i okazania pomocy – nie tylko materialnej, ale także moralne, tak, 
by małżonek był podporą psychiczną w cierpieniach.  
42 Por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 1.09.1948 r., To C 184/48, OSN 1949, nr 2-3 poz. 38. 
43 Por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 2.07.1960 r. ICR 491/61, OSPiK 1963, nr 3, poz. 68. 
44 Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25.05.1998 r., I CKN 704/97, niepubl. 
45 Por. Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12.06.1992 r., III CZP 48/92, OSNC z 1992 r., nr 10, poz. 179; uchwała składu siedmiu 
sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12.06.1992 r., III CZP 48/92, OSNC z 1992 r., nr 10, poz. 179, uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 
8.03.2006 r., III CZP 98/05, OSNIC z 2006 r., nr 10, poz. 158, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13.03.2008 r., III CZP 1/08, OSNIC z 2009 r., nr 4, poz. 52, 
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2010 r., III CZP 72/10,OSNIC z 2011 r., nr 5, poz. 60. 
46 Za: Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 12.06.1992 r., III CZP 48/92. 
47 Przykładowo, sąd może uznać, iż rozwód byłby sprzeczny z dobrem dziecka, jeżeli doprowadziłby do osłabienia więzi z rodzicem, z którym dziecko nie 
będzie zamieszkiwało. Por. Wytyczne Sądu Najwyższego z dnia 18.03.1968 r. III CZP 70/66, OSN 1968, Nr 5, poz. 77.: Za wnioskiem, że dobro dzieci ucierpi 
wskutek rozwodu, może przemawiać nieustępliwe stanowisko małżonków co do sposobu wykonywania w przyszłości władzy rodzicielskiej, a zwłaszcza 
domaganie się każdego z rodziców, by dzieci powierzono jemu z wyłączeniem wszelkiej ingerencji drugiego małżonka. Dotyczy to w szczególności 
wypadków, gdy istnieją podstawy do przewidywania, że utrzymanie status quo w stosunkach wzajemnych rodziców będzie dla ich małoletnich dzieci 
bardziej korzystne. 
48 Por. Wytyczne Sądu Najwyższego z dnia 18.03.1968 r. III CZP 70/66, OSN 1968, Nr 5, poz. 77. 
49 Por. tamże: Dla oceny, czy dobro dzieci ucierpi wskutek orzeczenia rozwodu, mogą też mieć istotne znaczenie: wiek dzieci, ich dotychczasowe stosunki z 
rodzicami, jak również stan zdrowia i stopień wrażliwości dzieci. 
50 Por. Wytyczne Sądu Najwyższego z dnia 18.03.1968 r. III CZP 70/66, OSN 1968, Nr 5, poz. 77. 
51 A. Budzyńska, Psycholog w roli biegłego sądowego, „Dziecko krzywdzone” nr 4 (21), Warszawa 2007. 

http://www.infor.pl/prawo/rozwody/
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Zakończenie 
Sądy mając zagwarantowaną przez prawo możliwość korzystania z pomocy biegłych, w procesach 

rozwodowych szczególnie często sięgają po opinie biegłych psychologów. Rola tych biegłych jest nieoceniona. 

Przedmiot ekspertyzy psychologicznej w sprawach rozwodowych stanowi najczęściej: ocena przyczyn i głębokości 

konfliktu małżeńskiego, możliwość rekonstrukcji związku małżeńskiego, dopuszczalność orzeczenia rozwodu stron 

w kontekście dobra dziecka, predyspozycje wychowawcze obojga rodziców, więzi wewnątrzrodzinne, 

odpowiadające potrzebom dziecka rozstrzygnięcia związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej52.  

Psychologia pomaga prawnikom wyjaśniać procesy ludzkiego zachowania, oraz często odkrywa – choć 

zazwyczaj nie odważa się tego czynić w kategorycznych stwierdzeniach, a raczej z pewnym prawdopodobieństwem 

– prawdy o człowieku, które są niezbędne do ustalenia przez sąd stanu faktycznego i wydania orzeczenia zgodnego z 

prawem. Prawo bez psychologii nie mogłoby spełniać swojego celu, nie mogłoby tak rzetelnie realizować swoich 

założeń. Prawnicy mają coraz większą świadomość tej prawdy doświadczając w swej pracy, że niezrozumienie istoty 

mechanizmów psychologicznych niekiedy utrudnia lub wręcz uniemożliwia im prawidłowe i skuteczne 

przeprowadzenie czynności53.  

Na zakończenie warto przytoczyć słowa Z. Papierkowskiego, którymi ponad sześćdziesiąt lat temu rozpoczął on 

swój wykład pt. „Co prawo karne zawdzięcza psychologii”: Najrealniejszą, najbliższą prawdy i najbardziej życiową 

koncepcją na temat źródeł prawa jest teoria psychologiczna, w myśl której prawo jest produktem prądów 

nurtujących zbiorową duszę społeczeństwa. To też traktowanie prawa w oderwaniu od psychologii, tj. tej właśnie 

nauki, która informuje nas na temat psychologii społecznej, nie jest ani uczciwym prawoznawstwem, ani należytym 

wymiarem sprawiedliwości, lecz bezdusznym paragrafizmem przechodzącym łatwo w błyskotliwe żonglerstwo 

prawnicze54. 

 

    * * *     

 

 

The courts are guaranteed by law opportunity to enlist the help of experts. The divorce process in particular often 

use expert opinions of psychologists. The role of these experts is invaluable here. Subject psychological expertise in 

divorce cases is usually: cause and depth of marital conflict, the possibility of reconstruction of the marriage, the 

admissibility of divorce parties in the context of child welfare, educational abilities of both parents, ties Interfamily, 

corresponding to the needs of the child's decision related to the exercise of parental authority. Psychology helps lawyers 

explain the processes of human behavior, and often finds - although not usually dares to do this in categorical 

statements, but rather with some probability - the truth about man, which are necessary to establish the factual 

situation and the judgment in accordance with the law. Without the right psychology could not fulfill its purpose, so it 

could not reliably fulfill their objectives. 

 

                                                 
52 Tamże. 
53 Por. E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, Warszawa 2009, s. 10. 
54 Z. Papierkowski, Co prawo karne zawdzięcza psychologii, z. 22, Lublin 1947, s. 5-6. 
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Wstęp 
Obowiązek alimentacyjny należy do kategorii stosunków obligacyjnych i stanowi zobowiązanie powstające z mocy 

prawa, w związku z określonymi przez ustawę powiązaniami rodzinnymi1. Treścią obowiązku jest dostarczanie 

uprawnionemu środków utrzymania, a w miarę potrzeby środków wychowania w dwojakiej formie - pieniężnej lub 

osobistych starań. Zobowiązanie alimentacyjne ma charakter mieszany: niemajątkowo-majątkowy2. Ustawowa definicja 

obowiązku alimentacyjnego znajduje się w art. 128 k.r.o., zgodnie z którym obowiązek dostarczania środków 

utrzymania, a w miarę potrzeby środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej 

oraz rodzeństwo. Osoby uprawnione do otrzymywania świadczeń alimentacyjnych otoczone zostały szczególną 

ochroną państwa wyrażoną w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów3. 

Również dla przepisów regulujących egzekucje świadczeń alimentacyjnych charakterystyczne jest uprzywilejowanie 

pozycji wierzyciela. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest określenie specyfiki dochodzenia roszczeń alimentacyjnych 

stwierdzonych w postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia. Problemy związane z omawianym zagadnieniem dotyczą 

przede wszystkim charakteru postępowania prowadzonego w celu zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, jego relacji 

do egzekucji oraz zakresu zastosowania uregulowań zawartych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów. Wątpliwości budzi również możliwość dochodzenia roszczeń określonych w postanowieniu o udzieleniu 

zabezpieczenia po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego, który nie obejmuje świadczeń należnych za czas 

trwania postępowania.  

Charakterystyka postępowania zabezpieczającego  
Postępowanie zabezpieczające jest postępowaniem samodzielnym, jednakże ma charakter pomocniczy zarówno 

wobec postępowania rozpoznawczego, jak i postępowania egzekucyjnego4. Warunkiem bytu postępowania 

zabezpieczającego jest istnienie postępowania rozpoznawczego5. Podstawową funkcją postępowania zabezpieczającego 

jest zapewnienie uprawnionemu ochrony w związku z możliwymi niekorzystnymi skutkami, jakie mogą nastąpić 

podczas rozpoznawania spraw. Ponadto postępowanie zabezpieczające ma na celu polepszenie sytuacji uprawnionego w 

postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli przedmiotem postępowania sądowego i zabezpieczenia jest roszczenie, które nadaje 

się do przymusowego wykonania6. Postępowanie zabezpieczające w sprawach rodzinnych nie służy jednak zapewnieniu 

wykonalności wyroku rozwodowego, ale ma na celu uregulowanie sytuacji materialnej rodziny na czas toczącego się 

postępowania oraz służy definitywnemu zaspokojeniu potrzeb osób uprawnionych7. W doktrynie wskazuje się na 

istnienie trzech rodzajów zabezpieczeń: konserwacyjnych, nowacyjnych i antycypacyjnych. Zabezpieczenie 

konserwacyjne polega na utrwaleniu istniejącego stanu faktycznego i prawnego, w celu umożliwienia w przyszłości 

wykonania orzeczenia. Zabezpieczenie nowacyjne zmienia istniejący stan faktyczny i prawny, kształtując na nowo 

stosunki pomiędzy stronami na czas trwania postępowania. Z kolei zabezpieczenie antycypacyjne prowadzi do 

zaspokojenia uprawnionego przed wydaniem orzeczenia co do istoty sprawy8.  

Stosownie do treści art. 753 k.p.c. w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu 

obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. Celem powyższego 

przepisu jest zapewnienie środków utrzymania osobie uprawnionej do alimentów9, w związku z czym postępowanie 

prowadzone w omawianym trybie zmierza do zaspokojenia roszczenia. Użyte w art. 753 k.p.c. pojęcie "sprawy o 

                                                 
1 J. Ignaczewski (red.), M. Karcz, W. Maciejko, M. Romańska, Alimenty. Komentarz, Warszawa 2014, s. 15. 
2 Tamże, s. 16.  
3 Dz.U. z 2015 r., poz. 859 j.t. 
4 Zob. P. Pogonowski, Udzielenie tymczasowej ochrony prawnej w sądowym postępowaniu cywilnym. Postępowanie zabezpieczające po zmianach z 2005, 
„Przegląd legislacyjny” 2006, nr 3, s. 27. 
5 E. Stefańska, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. M. Manowska, Warszawa 2013, s. 1240. 
6 D. Zawistoski, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013, s. 22-23. 
7 M. Cieśliński, Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód, Warszawa 2014, s. 99. 
8 E. Stefańska, [w:] Kodeks…, red. M. Manowska, s.1241. 
9 Z. Knypl, [w:] Kodeks postępowania cywilnego, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, red. Z. Szczurek, Sopot 2013, s. 230. 
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alimenty" dotyczy ich szerokiego rozumienia i obejmuje również sprawy, w których na podstawie art. 27 k.r.o. zostało 

zgłoszone żądanie przyczyniania się do zaspokajania kosztów rodziny10, jednakże nie obejmuje zobowiązań ojca dziecka 

niebędącego mężem matki, która może dochodzić roszczeń na podstawie art. 754 k.p.c. Katalog roszczeń zawartych w 

powyższym przepisie obejmuje koszty utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na utrzymanie 

dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu.  

Wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia 
Podstawą wszczęcia postępowania zabezpieczającego jest postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, które z mocy 

prawa jest orzeczeniem natychmiast wykonalnym11, na którym sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu (art. 743 § 1 

k.p.c.) Zgodnie z art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu 

stanowi tytuł egzekucyjny, natomiast tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę 

wykonalności (art. 776 k.p.c.). W związku z powyższym należy uznać, że postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia 

opatrzone klauzulą wykonalności spełnia przesłanki określone przez art. 776 k.p.c. oraz 777 k.p.c. i stanowi tytuł 

wykonawczy. 

Art. 747 k.p.c. wprowadza zamknięty katalog sposobów wykonania zabezpieczenia roszczeń pieniężnych12, wśród 

których tylko jeden może mieć charakter antycypacyjny i następuje przez zajęcie ruchomości, wynagrodzenia za pracę, 

wierzytelności z rachunku bankowego albo innej wierzytelności lub innego prawa majątkowego. Uprawniony, który 

chce uzyskać zabezpieczenie na nieruchomości obowiązanego na czas trwania procesu musi zdecydować się na 

zabezpieczenie o charakterze konserwacyjnym, tj. obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową, 

ustanowienie zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej lub której 

księga wieczysta zaginęła lub uległa zniszczeniu, względnie ustanowienie zakazu zbywania spółdzielczego 

własnościowego prawa do lokalu. 

Antycypacyjny charakter postępowania zabezpieczającego upodabnia to postępowanie do egzekucji, która zgodnie 

z doktrynalną definicją polega na zastosowaniu przez organy egzekucyjne środków przymusu przewidzianych przez 

ustawę procesową, celem spełnienia świadczeń przysługujących wierzycielowi od dłużnika, a ustalonych w tytule 

egzekucyjnym13. Powyższa definicja swoim zakresem obejmuje również zaspokajanie roszczeń przez komornika 

sądowego na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. W związku z tym powstać może wątpliwość, czy 

czynności wykonywane w ramach postępowania zabezpieczającego w celu zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych mają 

charakter czynności egzekucyjnych. Jak zostało wykazane powyżej zabezpieczenie może być prowadzone tylko w 

ograniczonym zakresie, zaś egzekucja co do zasady z całego majątku dłużnika. Wskazać również należy, że zgodnie z 

utrwalonym w doktrynie stanowiskiem egzekucja odbywa się tylko w ramach postępowania egzekucyjnego14. Ponadto 

przepisy dotyczące postępowania zabezpieczającego zostały wydzielone do drugiej części kodeksu, co wskazuje na 

wyraźne rozdzielenie pomiędzy tymi dwoma postępowaniami, które przejawia się również w zmianach 

terminologicznych. Pojęcia "wierzyciel" oraz "dłużnik" charakterystyczne dla postępowania egzekucyjnego zastąpione 

zostały odpowiednio pojęciami "uprawniony" i "obowiązany"15. Odmienne są także cele egzekucji oraz zabezpieczenia 

antycypacyjnego. Zabezpieczenie w sprawach rodzinnych o czym zostało napisane powyżej ma na celu uregulowaniu 

sytuacji materialnej rodziny poprzez definitywne zaspokojenie jej potrzeb, natomiast celem egzekucji jest ściągnięcie od 

dłużnika należnych wierzycielowi roszczeń.  

Jednakże pomimo istotnych rozbieżności zachodzących pomiędzy tymi dwoma trybami wskazać należy, że 

rezultat osiągnięty w wyniku przeprowadzenia czynności egzekucyjnych oraz czynności zabezpieczających w sprawach 

rodzinnych jest tożsamy i sprowadza się do spełnienia świadczeń należnych wierzycielowi. Ponadto zgodnie z art. 743 § 

1 k.p.c. postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia może podlegać wykonaniu w drodze egzekucji. Z uwagi na 

powyższe, pomimo wykazanych różnic i utrwalonego stanowiska doktryny należy uznać, że dochodzenie roszczeń 

alimentacyjnych na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia stanowi przejaw egzekucji z majątku osoby 

obowiązanej. 

                                                 
10 I. Koper, Zabezpieczenie kosztów utrzymania rodziny i alimentów pomiędzy małżonkami w sprawach o rozwód, [w:] Aurea Praxis. Aurea Theoria - Księga 
Pamiątkowa ku czci prof. T. Erecińskiego, red. J. Gudomski, K. Weitz, Warszawa 2011, s. 907. 
11 Szerzej na temat wykonalności postanowień o udzieleniu zabezpieczenia J. Jagieła, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Tom III, red. K. Piasecki, A. 
Marciniak, Warszawa 2015, s. 52. 
12 M. Romańska, O. Leśniak, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 2013, s. 32. 
13 E. Wengerek, Sądowe postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1978, s. 10. 
14 Z. Knypl, Z. Merchel, Komentarz do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, Sopot 2015 s. 28; A. Marciniak, Ustawa o komornikach sądowych i 
egzekucji. Komentarz, Warszawa 2014, s. 31; J. Jankowski, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz, Warszawa 2000, s. 14. 
15 J. Jagieła, Sądowe postępowanie zabezpieczające w praktyce komorniczej po zmianach w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, „Przegląd prawa 
egzekucyjnego” 2004, nr 7-9, s. 29. 
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Organem właściwym do wykonania zabezpieczeń antycypacyjnych jest komornik sądowy, do którego należy 

skierować wniosek o wszczęcie postępowania. Za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia komornikowi 

sądowemu należna jest opłata określona w art. 45 u.k.s.e., zaś jej nieuiszczenie powoduje zwrot wniosku16. Zwolnienie 

od kosztów sądowych, z którego wierzyciel alimentacyjny korzysta z mocy ustawy, rozciąga się również na 

postępowanie egzekucyjne oraz zabezpieczające17. Opłatę za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia 

uiszcza Prezes Sądu Rejonowego, przy którym działa komornik18. Po zakończeniu postępowania zabezpieczającego 

organ egzekucyjny wydaje postanowienie, w którym określi koszty wykonania zabezpieczenia, przez co należy 

rozumieć koszty należne komornikowi, tj. opłata wraz z wydatkami 19. Jednakże komornik, orzekając o kosztach 

prowadzonego postępowania nie jest uprawniony do obciążenia obowiązanego obowiązkiem zwrotu poniesionych 

kosztów. Stosownie do treści art. 745 § 1 k.p.c. o kosztach postępowania zabezpieczającego sąd rozstrzyga w orzeczeniu 

kończącym postępowanie w sprawie. Dopiero wydane przez sąd prawomocne postanowienie o kosztach postępowania 

obciąża obowiązanego i w tym zakresie podlega wykonaniu (art. 743 § 1 k.p.c. w zw. z art. 770 1 k.p.c.). 

Dochodzenie należności alimentacyjnych 
Do wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu 

egzekucyjnym, jeżeli postanowienie to podlega wykonaniu w drodze egzekucji (art. 743 § 1 k.p.c.). Postępowanie w 

celu dochodzenia roszczeń alimentacyjnych zostało uregulowane w sposób szczególny, co służy ułatwieniu skutecznej 

egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Stosownie do treści art. 1081 k.p.c. wierzyciel składający wniosek dotyczący 

alimentów nie musi wskazywać sposobów prowadzenia egzekucji i może wybrać komornika właściwego również ze 

względu na swoje miejsce zamieszkania. Art. 1081 k.p.c. ustanawia właściwość przemienną komornika w zakresie 

sposobów egzekucji, w których właściwość organu egzekucyjnego ustalana jest na podstawie miejsca zamieszkania 

dłużnika20. W doktrynie wskazano, że po dopuszczeniu możliwości wyboru komornika w art. 8 u.k.s.e.21 omawiany 

przepis stracił znaczenie praktyczne22. Nie jest to jednak trafiona teza. Należy podkreślić, że komornik wybrany przez 

wierzyciela spoza właściwości ogólnej ma obowiązek odmówić wszczęcia postępowania, jeżeli w zakresie 

prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy. Wierzyciel alimentacyjny nie musi obawiać 

się natomiast odmowy wszczęcia postępowania, jeżeli wybierze komornika ze swojej właściwości miejscowej. 

Wśród przepisów właściwych dla spraw związanych z roszczeniem alimentacyjnym wskazać należy na art. 1083 

k.p.c., zmniejszający ochronę dłużników alimentacyjnych oraz art. 845 § 2a k.p.c. pozwalający komornikowi zajmować 

ruchomości będące we władaniu osoby zamieszkującej wspólnie z dłużnikiem bez zgody tej osoby. Równie istotne 

uprzywilejowanie zawarte zostało w art. 1025 k.p.c., zgodnie z którym należności wierzycieli alimentacyjnych spłacane 

są w drugiej kolejności zaraz po kosztach egzekucyjnych, a przed zobowiązaniami wobec pozostałych wierzycieli 

niealimentacyjnych. Powyższy przepis realizuje zasadę uprzywilejowania, określając kolejność zaspokajania 

poszczególnych należności. Roszczenia umieszczone w dalszej kategorii spłacane są dopiero po pełnym zaspokojeniu 

należności zamieszczonych w kategorii poprzedniej23. 

W przypadku dochodzenia roszczeń alimentacyjnych wierzyciel może ponadto zastosować pozaegzekucyjny tryb 

dochodzenia roszczeń określony w art. 88 k.p.24. Zgodnie z powyższym przepisem pracodawca bezpośrednio dokonuje 

potrąceń z wynagrodzenia w celu zaspokojenia świadczeń alimentacyjnych zgodnie z wnioskiem wierzyciela na 

podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego. Jak wykazałem powyżej postanowienie o udzieleniu 

zabezpieczenia stanowi tytuł wykonawczy, co powinno stanowić argument za dopuszczalnością dokonywania potrąceń 

na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. Wątpliwość może powstać w związku z użytym określeniem 

„wierzyciel” charakterystycznym dla postępowania egzekucyjnego. Jednakże należy uznać, że powyższe określenie 

użyte zostało w materialno prawnym ujęciu i obejmuje swoim zakresem również uprawnionego dochodzącego 

należnych mu roszczeń. 

Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów reguluje tryb nabywania prawa do świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, w przypadku niewykonywania obowiązku alimentacyjnego przez osobę zobowiązaną. Stosownie do 

treści art.1 ust. 1 tej ustawy określa ona zasady pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów na podstawie 

                                                 
16 Szerzej Z. Knypl, Postępowanie zabezpieczające, Sopot 2011, s. 56. 
17 Por. J. Jagieła, Wpływ wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 maja 2009 r. (K 21/08) na koszty egzekucji sądowej, „Przegląd prawa egzekucyjnego” 
2010, nr 2, s. 65 i n. 
18 Por. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15.05.2013 r., (sygn. III CZP 20/13), OSNC 2013/12/137. 
19 Z. Woźniak, Ustalenie i rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zabezpieczającego, „Przegląd sądowy” 2008, nr 7-8, s. 124. 
20 B. Kołodziejczyk, Reguły właściwości przemiennej a art. 1081 k.p.c., „Monitor Prawniczy” 2005, nr 16, s. 822. 
21 Szerzej A. Marciniak, Ustawa …, s. 82 i nast. 
22 W. Kowalski, [w:] Kodeks postępowania cywilnego, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, red. Z. Szczurek, Sopot 2013, s. 1185. 
23 I. Kunicki, Zasady podziału sumy uzyskanej z egzekucji, „Przegląd Sądowy” 1998, nr 9, s. 89. 
24 Por. K. Rączka, [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2014, s. 647. 
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tytułu wykonawczego, w przypadku bezskuteczności egzekucji. Sama ustawa o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów nie definiuje pojęcia „egzekucja” ani pojęcia „tytuł wykonawczy”. W słowniczku zawartym w art. 2 ustawy 

znalazło się pojęcie „bezskuteczności egzekucji”, które zgodnie z zawartą tam definicją oznacza egzekucję, w wyniku 

której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących 

zobowiązań alimentacyjnych. Zasadne wydaje się pytanie, o możliwość nabycia prawa do świadczeń przez 

uprawnionego dochodzącego roszczeń alimentacyjnych w postępowaniu zabezpieczającym. 

Kodeks postępowania cywilnego zawiera definicję pojęcia „tytuł wykonawczy”, która jak powyżej wskazano 

obejmuje swoim zakresem postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia. Zgodnie z dyrektywami wykładni znaczenia 

określeń ustalone na gruncie innego aktu prawnego powinny być uwzględnione, jeżeli zostały określone w definicji 

legalnej, zaś dany akt prawny jest kodeksem regulującym dziedzinę obejmującą określoną problematykę lub ustawą 

uznaną za zasadniczą dla danej dziedziny25. Według definicji słownikowej słowo „egzekucja” oznacza m.in. „ściąganie 

długów przysądzonych wierzycielowi”26. Jak zostało wykazane powyżej postępowanie zabezpieczające roszczenia 

alimentacyjne wszczynane jest na podstawie tytułu wykonawczego i odbywa się w drodze egzekucji. Ustawa o pomocy 

osobom uprawnionym do alimentów nie wymaga wszczęcia postępowania egzekucyjnego w celu uzyskania prawa do 

świadczeń. W związku z czym należy uznać, że uprawniony dochodzący należności alimentacyjnych w postępowaniu 

zabezpieczającym, w przypadku niemożności pełnego zaspokojenia swoich roszczeń w okresie ostatnich dwóch 

miesięcy, może ubiegać się o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego. 

Upadek zabezpieczenia 
Stosownie do treści art. 754 1 k.p.c. § 2 k.p.c. zabezpieczenie upada, jeżeli uprawniony w terminie dwóch tygodni 

od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie nie wniósł o dokonanie dalszych czynności 

egzekucyjnych. Przepis ten budzi wątpliwości praktyczne, które powstają, gdy wyrok zasądzający roszczenie nie będzie 

obejmował alimentów zaległych, należnych za okres trwania postępowania rozpoznawczego. Jeżeli zabezpieczenie 

upadnie wierzyciel pozbawiony będzie możliwości dochodzenia alimentów należnych za ten okres. W doktrynie 

spotkać można się ze stanowiskiem, zgodnie z którym kwoty zasądzone z tytułu roszczeń alimentacyjnych mają 

całkowicie i definitywnie zaspokoić potrzeby uprawnionego, a postępowanie zabezpieczające ma charakter 

antycypacyjny i z jego istoty wynika, że upada ono wraz z uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego27. Autorzy 

reprezentujący stanowisko odmienne wskazują, że z uwagi na treść art. 754 1 k.p.c. § 2 k.p.c. strona może uniknąć 

negatywnych konsekwencji w postaci upadku zabezpieczenia, jeżeli w ciągu dwóch tygodni złoży do komornika 

wniosek o dokonanie dalszych czynności28. Do wniosku o dokonanie dalszych czynności egzekucyjnych musi być 

dołączony tytuł wykonawczy. Za dalsze czynności egzekucyjne nie można uznać złożenia przez wierzyciela wniosku o 

nadanie klauzuli wykonalności na tytule egzekucyjnym29. W omawianej sytuacji niewątpliwe ułatwienie wobec 

wierzycieli alimentacyjnych stanowi art. 333 k.p.c. Zgodnie z powyższym przepisem sąd z urzędu nada wyrokowi przy 

jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli zasądza alimenty - co do rat płatnych po dniu wniesienia 

powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące. Ponadto 

stosownie do treści art. 1082 k.p.c. tytułowi egzekucyjnemu zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności 

z urzędu. Tytuł egzekucyjny doręczony wierzycielowi alimentacyjnemu powinien być jeszcze przed jego 

uprawomocnieniem opatrzony klauzulą wykonalności, ze wskazaniem, iż tytuł uprawnia do egzekucji jako natychmiast 

wykonalny30. W świetle powyższego należy uznać, że zabezpieczenie nie upadnie, jeżeli w przepisanym terminie 

wierzyciel złoży do komornika tytuł wykonawczy wraz ze stosownym wnioskiem, nawet jeżeli przedłożony tytuł nie 

będzie obejmował zaległych rat. W omawianej sytuacji postępowanie prowadzone przez komornika w celu wykonania 

zabezpieczenia przekształca się w egzekucję, zaś czynności dokonane w ramach postępowania zabezpieczającego stają 

się czynnościami postępowania zabezpieczającego31. 

Podsumowanie 
Tryb dochodzenia roszczeń alimentacyjnych na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia stanowi 

istotną instytucję prawa procesowego. Zabezpieczenia alimentacyjne spełniają dwie funkcję, które wyrażają się nie 

                                                 
25 M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2012, s. 332. 
26 Uniwersalny słownik języka polskiego. Tom 3, red. S. Dubisz, Warszawa 2003, s. 791. 
27 I. Koper, Zabezpieczenie…, s. 912. 
28 F. Zedler, Upadek zabezpieczenia, [w:] Aurea Praxis. Aurea Theoria - Księga Pamiątkowa ku czci prof. T. Erecińskiego, red. J. Gudomski, K. Weitz, 
Warszawa 2011, s. 939. 
29 J. Jagieła, [w:] Kodeks .., red.. K. Piasecki, A. Marciniak, s. 108. 
30 Kodeks postępowania cywilnego, postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, red. Z. Szczurek, Sopot 2013, s. 257. 
31 J. Jagieła, [w:] Kodeks .., red.. K. Piasecki, A. Marciniak, s. 108. 
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tylko w tymczasowej regulacji stosunków prawnych na czas procesu, ale również w całkowitym zaspokojeniu 

roszczenia32. Z uwagi na powyższe stanowią zabezpieczenia o charakterze nowacyjnym i pomimo wyraźnego 

oddzielenia ich od postępowania egzekucyjnego, wszczęcie postępowania zabezpieczającego w celu dochodzenia 

należności alimentacyjnych stanowi przejaw egzekucji, zaś samo postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia jest 

tytułem wykonawczym w myśl art. 776 k.p.c. oraz 777 k.p.c. Podkreślenia wymaga fakt, że uprawnieni dysponujący 

omawianym tytułem wykonawczym zostali objęci pomocą państwa wyrażoną w ustawie o pomocy osobom 

uprawnionym do alimentów. Jest to szczególnie istotne, ponieważ rozbieżności terminologiczne mogą prima facie 

sugerować, że osoby uprawnione - nie będące wierzycielami w myśl prawa procesowego, zostały wyłączone spoza 

zakresu ochrony określonej w powyższej ustawie. Pozbawiłoby to je należnej ochrony ze strony państwa na cały okres 

trwającego procesu, w przypadku faktycznej niemożliwości wyegzekwowania należnych środków od osoby 

zobowiązanej. 

 

* * * 

 

PURSUING OF ALIMONY CLAIMS ON THE BASIS OF DECISION ABOUT PRECAUTION GRANTING 

 
Precaution procedure carried out in order to enforce the alimony liability is proclaiming particular manifestation 

on pursuing of claims on the basis of decision about precaution granting. Above mentioned specificity is expressed in 

novative nature of the discussed procedure, what means that it leads to the direct fulfillment of payable on entitled 

person, assimilating as the same as enforcement procedure. In order to above, precaution in cases of alimony differs 

from the precautions of regular civil claims, other are its aims and principles. The overriding aim on precaution of 

alimony claims is the assurance of means of support for the family for the duration of the process, which often may take 

several months. The aim of this elaboration is to discuss the characteristic of the secure proceeding conducted in order 

to vindicating of alimony payables, indication of basis for their initiation and acceptable ways to conduct. The most 

important issues raised in this article should be denomination of dependence between the precaution in alimony cases 

and enforcement and the indication of the extent in which persons pursuing the alimony liabilities on the basis of the 

provision about lend on security has been covered by support of the State. Furthermore it was indicated a mode of 

pursuing of claims referred to in the decision about granting of protection after obtaining a executive title by creditor, 

which does not include the accrued pensions for the duration of the proceedings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 M. Cieśliński, Postępowanie…, Warszawa 2014, s. 99.  
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Uwagi wprowadzające 
Porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem 

po rozwodzie1 zostało wprowadzone do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego2 ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o 

zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw3. Celem wprowadzenia tego rozwiązania 

prawnego przez ustawodawcę do polskiego systemu prawnego była chęć stworzenia rodzicom prawnej możliwości 

wspólnego wypracowania sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron i ustalenia zasad 

kontaktów z nimi po orzeczeniu rozwodu. By jednak porozumienie wypracowane wspólnie przez strony postępowania 

rozwodowego było w istocie zgodne z dobrem dziecka ustawodawca postanowił poddać je sądowej kontroli. Niejako 

inspiracją dla wprowadzenia przez ustawodawcę takiego rozwiązania prawnego były amerykańskie plany 

wychowawcze, które w tamtejszym systemie prawnym są opracowywane przez rozwodzących się małżonków4. Należy 

wskazać, że z uwagi na uwarunkowania istniejące w polskim systemie prawnym na gruncie prawa polskiego nie 

odwzorowano wprost amerykańskiej idei planu wychowawczego. W Stanach Zjednoczonych w dużym stopniu 

sformalizowano bowiem proces kształtowania planu wychowawczego, również poprzez wykorzystywanie przy jego 

sporządzaniu specjalnych kwestionariuszy, na podstawie których rodzice przekazują swoje spojrzenie na to w jaki 

sposób wyobrażają sobie wykonywanie władzy rodzicielskiej i sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem po 

rozwodzie5. Z kolei polskie rozwiązanie prawne w swej konstrukcji ma charakter bardziej ramowy, odformalizowany, 

bardziej elastyczny i pozostawiający sądowi pewną swobodę w sprawowaniu kontroli nad kształtowaniem przez strony 

postępowania treści porozumienia6. Należy się zastanowić na czym więc winna polegać kontrola sądowa sprawowana 

nad treścią porozumienia i jaki powinna mieć ona charakter. W Słowniku języka polskiego pod pojęciem kontroli 

rozumie się porównane stanu faktycznego ze stanem wymaganym, rozpatrywanie czegoś, wnikanie, wgląd w coś, 

nadzór nad czymś lub nad kimś7. Takie też zadanie będzie stało przed sądem, który w odniesieniu do propozycji 

rodziców dotyczących sprawowania przez nich władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem po rozwodzie będzie 

musiał porównać treść porozumienia z wymaganiami nałożonymi przepisami prawa. Sąd będzie musiał więc 

zweryfikować, czy proponowane porozumienie odpowiada określonej przez przepisy prawa formie oraz, czy propozycje 

przedstawiane przez rodziców są zgodne z prawem oraz dobrem dziecka. W konsekwencji sąd podczas sprawowania 

kontroli nad porozumieniem będzie musiał wypowiedzieć się, czy rodzice realizując swe propozycje będą dawali 

rękojmię tego, że po orzeczeniu rozwodu zagwarantowane zostanie dobro dziecka. Sąd też po przeprowadzeniu analizy 

treści porozumienia ostatecznie je uwzględni, bądź uznając, że nie jest zgodne z dobrem dziecka nie dokona jego 

akceptacji8. Mając powyższe na uwadze można postawić tezę, iż w trakcie sprawowania kontroli nad treścią 

porozumienia, z uwagi na ważne społecznie treści w nim zawarte oraz konieczność zagwarantowania zachowania dobra 

                                                 
1 Na potrzeby niniejszego artykułu porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie 
będzie również określane w skrócie jako „porozumienie” lub „porozumienie rodziców”. 
2 Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm. 
3 Dz.U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1431. 
4 Druk Sejmu RP IV Kadencji, nr 888. 
5 Bardzo obszerne informacje dotyczące amerykańskiej koncepcji planu wychowawczego można odnaleźć w artykule Wandy Stojanowskiej, w którym 
zostało przedstawione amerykańskie spojrzenie na kwestię sporządzania planów wychowawczych, zob. W. Stojanowska, Postulat przeniesienia 
amerykańskiej koncepcji „planu wychowawczego” rozwodzących się rodziców na grunt prawa polskiego, „Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego” 2007, nr 7.2. 
6 M. Kosek, W. Stojanowska, Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r. Analiza. Wykładnia. Komentarz, 
Warszawa 2011, LEX nr 10266; Wanda Stojanowska zaznaczała w powołanej w przypisie publikacji, że odejście od amerykańskiej koncepcji porozumienia 
wychowawczego, w której stosowane są specjalne kwestionariusze, miało to uzasadnienie, iż wpierw, w praktyce orzeczniczej miał zostać opracowany 
pewien model wypracowywania porozumienia małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Zdaniem Wandy Stojanowskiej, dopiero 
wówczas można byłoby opracować specjalny, przystosowany do warunków polskich, jednolity kwestionariusz, który pomagałby rodzicom uwzględniać w 
porozumieniu wszelkie najważniejsze aspekty dotyczące sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. 
7 Słownik języka polskiego. Tom pierwszy. A-K, red. M. Szymczak, Warszawa 1978, s. 1001. 
8 Por. art. 58 k.r.o. 
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dziecka sąd winien nie tyle ograniczać się do biernej roli jaką byłaby sama ocena porozumienia, lecz powinien aktywnie 

uczestniczyć w jego kształtowaniu, nawet kosztem istotnych zmian w zaproponowanej przez rodziców pierwotnej 

propozycji porozumienia. 

Kontrola formy właściwej porozumieniu 
Do momentu znowelizowania art. 58 § 1 k.r.o., ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego9 sądowa kontrola porozumienia nie obejmowała 

jego formy. Do momentu wejścia w życie nowelizacji ustawodawca pozostawiał bowiem stronom postępowania 

rozwodowego dużą elastyczność w zakresie sposobu przedstawienia porozumienia. W praktyce spotykało się różne 

praktyki uwzględniania przez sądy proponowanych przez rodziców porozumień co do wykonywania władzy 

rodzicielskiej. Niektóre sądy wywodziły treść porozumienia z samych oświadczeń rodziców składanych podczas 

rozprawy rozwodowej uwzględniając je podczas wyrokowania. Inną praktyką było inkorporowanie treści 

porozumienia, choćby ustnego, wprost do protokołu rozprawy. Oczywiście funkcjonowały również porozumienia 

sporządzane w formie pisemnej, które bądź to były wypracowywane przed rozprawą przez obydwie strony 

postępowania, bądź ustalane przez rodziców w drodze ugody sporządzonej przed mediatorem. Zdarzały się również 

sytuacje procesowe, w których jedna ze stron przedstawiała pisemną propozycję porozumienia, druga zaś wyłącznie 

oświadczała, iż na wskazane porozumienie przystaje10. Z przeprowadzonych badań dotyczących skutków wprowadzenia 

analizowanego rozwiązania do polskiego systemu prawnego wynika również, że do momentu nowelizacji sporządzanie 

porozumień w formie pisemnej należało do rzadkości11. 

W chwili obecnej sądowej kontroli została poddana forma przedstawiania propozycji porozumienia przez strony 

lub ich pełnomocników, bowiem ostatnia nowelizacja art. 58 k.r.o. wprowadziła obowiązek zachowania formy 

pisemnej. Wskazuje się, że porozumienie posiada cechy pisemnej umowy, stąd też jest rodzajem cywilnoprawnej formy 

normowania stosunków pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej nad 

dzieckiem po rozwodzie12. Wydaje się, że sąd sprawując kontrolę nad formą porozumienia winien również mieć na 

uwadze to, czy porozumienie w konstrukcji swych zapisów nie posiada wewnętrznych sprzeczności, które mogłyby 

utrudniać lub częściowo uniemożliwiać wykonywanie niektórych z zawartych w nim rozwiązań. Rola sądu wydaje się 

w tym wypadku o tyle istotna, że weryfikując treść i konstrukcję zapisów porozumienia, w zakresie swych uprawnień 

kontrolnych sąd może pomóc rodzicom doprecyzować poszczególne jego zapisy. Wydaje się, że z uwagi na swe 

doświadczenie oraz wiedzę praktyczną, sąd aktywnie uczestnicząc w formułowaniu treści porozumienia pomaga 

uskutecznić realizację zamysłu małżonków, co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej po orzeczeniu 

rozwodu13.  

Kontrola zgodności porozumienia z dobrem dziecka 
Istotnym aspektem sądowej kontroli porozumienia jest również konieczność przeanalizowania przez sąd jego treści 

pod kątem zapewnieniem zgodności proponowanych w porozumieniu rozwiązań z dobrem dziecka. Zgodnie bowiem z 

brzmieniem art. 58 § 1 k.r.o. wysunięta przez strony propozycja porozumienia o wykonywaniu władzy rodzicielskiej i 

utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie może być uwzględniona przez sąd wyłącznie wówczas, gdy jest 
ona zgodna z dobrem dziecka. Oznacza, to również, że z uwagi na ustanowione przez ustawodawcę kryterium 

konieczności zapewnienia zgodności porozumienia z dobrem dziecka rodzicom ograniczono pełnię swobody w jego 

kształtowaniu14. W polskim ustawodawstwie nie istnieje legalna definicja tego, czym w istocie jest dobro dziecka, 

pozostawiając w tej materii sądom dużą elastyczność w interpretacji tego pojęcia. Wskazuje się również, że stworzenie 

wyczerpującej definicji dobra dziecka nie jest możliwe, Małgorzata Manowska uważa, że: „na pojęcie to składają się 

różne pojęcia o charakterze materialnym i niematerialnym, zespół czynności i zachowań, które składają się na pieczę 

nad dzieckiem, a które zapewniają dziecku prawidłowy rozwój, stabilizację, bezpieczeństwo i przygotowanie do 

                                                 
9 Dz.U. z 2015 r., poz. 1062. 
10 Zob. szerz. E. Holewińska-Łapińska, Pozostawienie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojgu rozwiedzionym rodzicom oraz 
rozstrzygnięcia o kontaktach z dziećmi w wyrokach rozwodowych, Warszawa 2012, s. 97-140 (dostęp: 01.02.2016), 
http://www.iws.org.pl/pliki/files/E%20Holewi%C5%84ska%20Pozostawienie%20w%C5%82adzy%20rodzicielskiej%202012.pdf. Wskazana publikacja 
zasługuje na szczególną uwagę, gdyż autorka w bardzo szczegółowy sposób analizuje wybrane orzeczenia rozwodowe różnych polskich sądów, ukazując 
praktykę sądową w zakresie ustalania treści porozumień o wykonywaniu władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. 
11 Tamże, s. 141. 
12 B. Czech, Komentarz do art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2011, LEX 
nr 9930. 
13 Na możliwość odgrywania przez sąd aktywnej roli w procesie kształtowania treści porozumienia wskazuje Helena Ciepła, zob. H. Ciepła, Nowelizacje 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z komentarzem, Warszawa 2010, LEX nr 9666.  
14 W. Stojanowska, „Porozumienie” rodziców jako przesłanka pozostawienia im obojgu władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Wybrane zagadnienia, „Zeszyty 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Acta Iuris Stetinensis” 2014, nr 821, s. 303. 
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samodzielnego życia w harmonii ze społeczeństwem”15. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 28 kwietnia 2003 r. 

wskazał, że nakaz ochrony dobra dziecka ma charakter naczelnej zasady polskiego prawa rodzinnego, ma on również 

zakorzenienie w art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej16, zaś gwarancją zachowania dobra dziecka jest właściwe 

ułożenie relacji pomiędzy rodzicami, a dzieckiem17. Wskazuje się również, że z uwagi na swój szczególny charakter 

pojęcie dobra dziecka jest pojęciem tak elastycznym, że w braku jego zdefiniowania pozostanie ono tak naprawdę 

zawsze aktualne. Podkreśla się, że z uwagi elastyczność pojęcia dobra dziecka, choćby jego założenia koncepcyjne z 

czasem zmieniały się pod wpływem nauki i orzecznictwa, nie będzie trzeba z tego powodu zmieniać prawa, to sędzia 

ma bowiem „zważyć” na podstawie swojego doświadczenia, co jest zgodne z dobrem dziecka, a co nie. Pojęcie to jest 

przy tym ważne o tyle, że w swym założeniu nie dyskryminuje żadnego z rodziców dziecka, co również jest istotne w 

kontekście spraw rozwodowych i powstających w czasie ich trwania konfliktów pomiędzy rozwodzącym się 

małżonkami18. 

Wskazuje się, że zapisy zawarte w treści porozumienia winny być również zgodne z wymogami stawianymi w art. 

113 k.r.o. Z tego też powodu sąd kontrolując treść proponowanego przez rodziców porozumienia winien badać przede 

wszystkim, czy zgodne z dobrem dziecka będą proponowane przez rodziców zapisy dotyczące: odwiedzin i spotkań z 

dzieckiem, zabierania go po za miejsce stałego pobytu, czy utrzymywania z nim kontaktów za pomocą środków 

porozumiewania się na odległość19. Wskazuje się, że sądowa kontrola nie powinna się ograniczać wyłącznie do analizy 

przedstawionych przez rodziców pomysłów, które zostały inkorporowane do treści porozumienia. Zwraca się także 

uwagę, że na sędziach ciąży bardzo duża odpowiedzialność, by kontrola porozumienia sprawowana była w sposób 

prawidłowy i wnikliwy, bowiem w braku asertywności, przejawiającej się w akceptowaniu nieracjonalnych propozycji 

rodziców zawartych w propozycji porozumienia sędzia doprowadzałby do sytuacji, w której w życie wcielane byłyby 

pomysły rodziców, które mogłyby godzić w dobro dziecka. Stąd ważne jest, by sędzia nie ograniczał się wyłącznie do 

analizy treści porozumienia, lecz brał również aktywny udział w ustalaniu ostatecznego jego kształtu tak, by w jak 

najpełniejszy sposób zagwarantować zgodność zapisów porozumienia z dobrem dziecka20.  

Dodatkowo wskazuje się, że sąd nie musi ograniczać się wyłącznie do oceny treści propozycji porozumienia w 

zakresie jego zgodności z dobrem dziecka, lecz ma również uprawnienie do wysłuchania samego dziecka, jeżeli jego 

rozwój umysłowy i stopień dojrzałości na to pozwalają21. Sąd winien mieć na uwadze przede wszystkim to, by dziecko 

po orzeczeniu rozwodu miało zagwarantowany jak najlepszy kontakt ze swoją rodziną, ponadto winno się mu zapewnić 

takie warunki wychowawcze, by przyswoiło sobie jak najlepsze wzorce, by było przygotowane do pełnienia ról 

społecznych, jak i by odebrało w przyszłości dobre wykształcenie22. 

Podczas kontroli zgodności porozumienia z dobrem dziecka Sąd będzie miał w perspektywie konieczność oceny 

bardzo wielu jego aspektów, bowiem sam zakres unormowania sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, jak i 

utrzymywania z dzieckiem kontaktu po rozwodzie może być bardzo szeroki23. Wskazuje się, że w takim porozumieniu 

mogą być przez rodziców poruszane takie kwestie jak: pozostawienie obydwojgu z nich pełnej władzy rodzicielskiej, 

ustalenie miejsca zamieszkania dziecka przy konkretnym rodzicu, zasady dotyczące bieżącego sprawowania opieki nad 

dzieckiem, czy przedstawienie propozycji częstotliwości kontaktów rodzica z dzieckiem, również podczas weekendów, 

świąt oraz wakacji24. Można w nim także unormować takie zagadnienia, jak sposób finansowania potrzeb dziecka, 

                                                 
15 M. Manowska, Komentarz do art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Wierciński, Warszawa 
2014, LEX nr 10094. 
16 Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm. 
17 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28.04.2003 r., sygn. akt: K 18/02. 
18 J. Kosińska-Wiercińska, Władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem w razie rozwodu rodziców na tle prawa amerykańskiego, „Rodzina i prawo” 2011, 
nr 19, s. 19. 
19 Zob. J. Winiarz, Komentarz do art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz pod redakcją Krzysztofa 
Pietrzykowskiego, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 556. 
20 Zob. Szerz. M. Kosek, W. Stojanowska, Nowelizacja prawa rodzinnego…, dz. cyt. 
21 J. Winiarz, Komentarz…, s. 556. 
22 J. Ignaczewski, Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczy, [w:] Rozwód i separacja, red. J. Ignaczewski, Warszawa 2012, s. 4-5. 
23 Marsha Kline Pruet wskazuje, że plan wychowawczy powinien być tak skonstruowany, by obydwoje rodzice mogli czuć się zaangażowani w wychowanie 
dziecka i czuli za nie odpowiedzialność. Zob. M. K. Pruet, All Parenting Plans Are Not Equal, „Family Advocate” 2010, nr 1, s. 25. 
24 Sąd w zakresie kontaktów dziecka z rodzicami oraz dalszymi krewnymi winien wziąć pod uwagę również potrzeby samego dziecka. Dzieci, tak jak i 
rodzice oraz dalsi krewni mają wzajemne prawo do utrzymywania ze sobą styczności po orzeczeniu rozwodu, stąd wydaje się, że cenne byłoby zawarcie w 
porozumieniu również zapisów dotyczących kwestii utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie przez dziadków i ewentualnie dalszych krewnych. 
Sąd podczas sprawowania kontroli nad treścią porozumienia winien wziąć również pod uwagę zdanie samego dziecka. Często w opiniach ROD-K można 
odnaleźć cenne dla sądu informacje, jak dziecko zapatruje się na kontakty z rodzicami po rozwodzie, bądź jaki ma ono stosunek do utrzymywania 
kontaktów po rozwodzie z innymi krewnymi. Warto wskazać, że istnieje pogląd, że jeżeli dziecko nie chce utrzymywać styczności ze swoimi krewnymi, to 
powinno się uszanować jego decyzję. Wydaje się, że argumenty dziecka dotyczące kwestii jego styczności z rodzicami lub innymi krewnymi winny być, 
podczas analizy treści porozumienia, brane przez sąd pod uwagę, jednak z zastrzeżeniem, że do zadań kontrolnych sądu należy wyważenie, na ile 
postulaty dziecka są dojrzałe i na ile są one zgodne z jego dobrem. O prawie dziecka do osobistej styczności z rodzicem oraz z dalszymi krewnymi zob. 
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sposób podejmowania przez rodziców decyzji dotyczących jego zdrowia, edukacji oraz kontaktów dzieci z dalszymi 

krewnymi25. Podczas dokonywania oceny treści porozumienia sąd, tak jak już wskazano, będzie miał na uwadze takie 

ukształtowanie jego zapisów, by były one zgodne z dobrem dziecka, gdyż ukształtowanie treści porozumienia w zgodzie 

z dobrem dziecka będzie stanowiło jedną z pozytywnych przesłanek akceptacji przez sąd rozwiązań zaproponowanych 

przez rodziców. Zwraca się uwagę, by Sąd przy dokonywaniu oceny, czy treść porozumienia jest zgodna z dobrem 

dziecka, nie ograniczał się jedynie do przesłuchania stron i świadków, lecz skorzystał również z innych środków 

weryfikacji wskazanego stanu rzeczy, np. poprzez przeprowadzenie dowodu z opinii ROD-K. Opinia ROD-K stanowi 

bowiem rzetelną prognozę co do tego jaką rękojmię dają rodzice w kwestii zagwarantowania dobra dziecka26. W art. 58 

§ 1 k.r.o. przedstawiona została również dla sądu dyrektywa, by rodzeństwo wychowywało się wspólnie, chyba, że 

dobro dziecka wymagałoby innego rozstrzygnięcia. Jest to ważna wskazówka interpretacyjna dla sądu, który winien 

hamować zapędy rodziców, którzy przedstawiając propozycję porozumienia chcieliby niejako „podzielić się” dziećmi. 

Przepis art. 58 § 1 k.r.o. wskazuje, że tego typu sytuacje winny być absolutnym wyjątkiem, stąd i przy kontroli 

porozumienia może zaistnieć potrzeba ingerencji sądu w jego zapisy27. Wskazuje się również, że niezgodne z dobrem 

dziecka byłoby zaakceptowanie przez sąd zawarcia przez rodziców w treści porozumienia zapisów o sprawowaniu przez 

nich nad dzieckiem „pieczy naprzemiennej”, co doprowadziło by do sytuacji, w której dziecko przebywałoby na zmianę 

raz u jednego, raz u drugiego rodzica. Stąd również przy kontroli porozumienia sąd winien mieć na uwadze, by nie 

dopuścić do inkorporowania do treści porozumienia tego typu unormowań, które również uważa się za niezgodne z 

dobrem dziecka28.  

Kwestia możliwości modyfikacji przez sąd treści porozumienia 
Jak już zostało wskazane, zgodnie z art. 58 § 1 k.r.o. podstawowym kryterium akceptacji porozumienia rodziców 

co do wykonywania władzy rodzicielskiej jest zgodność porozumienia z dobrem dziecka. Przeprowadzona przez sąd 

pozytywna prognoza w tym zakresie, oparta na analizie stanu faktycznego, jak i poszczególnych zapisów porozumienia, 

winna doprowadzić do uwzględnienia przez sąd przedstawionych przez rodziców propozycji. Jeżeli zaś pomysły 

rodziców zawarte w porozumieniu kłócą się z dobrem dziecka sąd winien negatywnie wypowiedzieć się w kwestii jego 

akceptacji. Należy zastanowić się, czy sąd w zakresie sprawowanej przezeń kontroli powinien ingerować w treść 

porozumienia i przedstawiać rodzicom propozycje jego modyfikacji, czy też winien się on ograniczyć wyłącznie do 

samej oceny propozycji przedstawianych przez rodziców. Zdaniem Grzegorza Jędrejka sąd nie jest ograniczony 

wyłącznie do przeprowadzenia kontroli porozumienia tak w zakresie jego zgodności z prawem, jak i z dobrem dziecka, 

lecz jeżeli zaistnieje taka potrzeba powinien on brać aktywny udział w modyfikacji poszczególnych jego zapisów29. Na 

to jak ważnym aspektem jest sprawowanie przez sąd aktywnej roli w modyfikacji treści porozumienia wskazuje również 

Tomasz Sokołowski, który podkreśla, że jeżeli zajdzie potrzeba to sąd powinien wprowadzać konieczne jego zdaniem 

poprawki30. Wskazuje się, że sąd w zakresie kontroli porozumienia winien ograniczyć ingerencję w jego treść w 

przypadkach, gdy rodzice rozwodzą się w sposób zgodny i istnieje pozytywna prognoza co do tego, iż będzie ono 

zgodne z dobrem dziecka. Zdaniem Tomasza Sokołowskiego takie też podejście sądu, w procesie kontroli treści 

porozumienia, winno być uważane za modelowe. Uważa on również, że dopiero wówczas, gdy z uwagi na okoliczności 

porozumienie pomiędzy rodzicami wydawałoby się nieosiągalne wówczas istnieje możliwość przeprowadzenia przez 

sąd inicjatywy w zakresie ustalania treści poszczególnych jego zapisów31. 

Uwagi końcowe  
Podsumowując powyższe rozważania należy odpowiedzieć na pytanie, czy inicjatywa sądu w zakresie modyfikacji 

treści porozumienia rzeczywiście jest konieczna, czy też w ramach sprawowanej przezeń kontroli sąd nie powinien w 

                                                                                                                                                                         
szerz. E. Holewińska-Łapińska, Realizacja prawa do osobistej styczności osoby bliskiej z dzieckiem, „Problemy Opiekuńczo Wychowawcze” 1998, nr 375, s. 
9-10.  
25 P. Gluza, Z. Kołakowska-Halbersztadt, M. Tański, Dziecko w rozstaniu rodziców, Warszawa 2013, Lex nr 213834; Elżbieta Holewińska-Łapińska analizując 
orzecznictwo sądowe dotyczące porozumień co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie 
zauważyła, że w praktyce akceptowane przez sąd porozumienia mają charakter bardzo syntetyczny i cechują się dużym stopniem ogólności. Autorka 
zwraca również uwagę, że porozumienia te, z uwagi na swój często ogólny charakter, w znacznym stopniu różnią się od swego amerykańskiego 
pierwowzoru. W Stanach Zjednoczonych bowiem, z uwagi na stosowanie specjalnych kwestionariuszy, prawa i obowiązki rodziców względem dziecka po 
orzeczeniu rozwodu są regulowane w bardzo szeroki i kompleksowy sposób. Zob. szerz. E. Holewińska-Łapińska, Pozostawienie władzy…, s. 142. 
26 Tamże, s. 141. 
27 Zob. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014, s. 159. 
28 W. Stojanowska, „Porozumienie” rodziców jako przesłanka…, s. 307. 
29 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1-61(6), Warszawa 2013, LEX nr 8753. 
30 T. Sokołowski, Porozumienie rodziców w sprawach dziecka, [w:] System prawa prywatnego. Tom 11. Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, 
Warszawa 2009, s. 682. 
31 T. Sokołowski, Komentarz do art. 58 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, 
Warszawa 2013, LEX nr 8820. 
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braku wypracowania przez rodziców wspólnego stanowiska ograniczyć się wyłącznie do nieuwzględnienia 

porozumienia i wydać orzeczenie według ogólnych dyrektyw zawartych w art. 58 k.r.o. Wskazuje się, że w swym 

modelowym założeniu porozumienie rodziców co do wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z 

dzieckiem po rozwodzie jest z pedagogicznego, psychologicznego i prawnego punktu widzenia, koncepcją, która 

właściwie zabezpieczy dobro dziecka32. Zawarcie przedmiotowego porozumienia daje także rodzicom szerszy obraz tego 

jak będzie wyglądać wykonywanie władzy rodzicielskiej po orzeczeniu rozwodu i jakie będą łączyć się z tym prawa i 

obowiązki. Warto podkreślić, że porozumienie, choć w praktyce niekiedy trudne do wyegzekwowania, nakłada na 

rodziców wzajemne zobowiązania, które przynajmniej w założeniu winni chcieć oni realizować. Jeżeli dzięki realizacji 

porozumienia w szerszym zakresie zagwarantowane zostanie dobro dziecka, któremu powinno się zapewnić jak 

najbardziej dogodne warunki do tego, by mimo orzeczenia rozwodu, czuło, iż ma przy sobie dwoje rodziców, którzy 

utrzymują z nim stałe kontakty i którzy się o niego troszczą, to ta forma unormowania stosunków między rodzicami 

dziecka wydaję się jak najbardziej pożądana33. Z tego też powodu wydaje się, że sąd w ramach sprawowanej kontroli nad 

propozycją porozumienia nie powinien ograniczać się wyłącznie do biernej kontroli jego treści, lecz winien on 

aktywnie uczestniczyć w opracowywaniu jego ostatecznego kształtu. Sąd ma bowiem pełną możliwość, by w ramach 

swych uprawnień kontrolnych, proponować rodzicom wprowadzenie takich rozwiązań, które w sposób rzeczywisty 

zapewniałyby, w jak najszerszym zakresie, zabezpieczenie dobra dziecka po rozwodzie, jak i które dawałyby nadzieję na 

pełną realizację zaproponowanego przez rodziców porozumienia. Ważne jednak, by w praktyce sądy, w zakresie 

sprawowanej kontroli, chciały z tego uprawnienia korzystać34. 

 

  * * *       

 

 

In 2008 to Polish Family and Guardianship Code was introduced the possibility to come during divorce an 

agreement between parents concerning parental authority and contact with the child. During divorce parents submit 

proposal of written agreement and this agreement is reviewed by the court. The agreement between parents usually 

concerns matters such as contact with the child after divorce, parental authority, money, education or health care. It is 

the duty of the court to state that agreement between parents is consistent with best interest of the child. The court has 

the possibility to help the parents with modifying provisions of the agreement. If the proposal of the agreement 

between parents is against the law or is not consistent with the best interest of the child, the court will not accept the 

agreement. Then the court will grant a divorce under the provisions of Family and Guardianship Code without 

accepting the agreement between parents. 

 

                                                 
32 W. Stojanowska, Postulat…, s. 35-36. 
33 Ronald W. Welson wskazuje, że kompleksowy plan rodzicielski pozwala zapewnić przewidywalność tego w jaki sposób rodzice ułożą swoje stosunki z 
dzieckiem po rozwodzie. Plan rodzicielski, określając bowiem wzajemne prawa i obowiązki rodziców względem dziecka, niweluje potencjalne zagrożenie 
powstawania pomiędzy nimi konfliktów, Zob. R. W. Welson, Whose Time Is It Anyway?, „Family Advocate” 2015, nr 38, s. 10-12. 
34 Jak zauważa Wanda Stojanowska, instytucja porozumienia rodziców co do wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po 
rozwodzie w praktyce staje się niekiedy niewygodna dla sądów oraz samych rodziców, którzy starają się unikać jej wykorzystywania, by zaoszczędzić sobie 
wysiłku związanego odpowiednio ze sporządzaniem oraz analizą i kontrolą treści porozumienia. Zob. szerz. W. Stojanowska, „Porozumienie” rodziców jako 
przesłanka…, s. 305-306. 
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Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie i wyjaśnienie w jaki sposób i w jakim celu dochodzi do ingerencji 

sądowej w prawo do kontaktów z dzieckiem, które to stanowi niezależne uprawnienie, a zarazem obowiązek związany 

z władzą rodzicielską. Poniższy tekst ukazuje czym są w istocie kontakty z dzieckiem w oparciu o polskie przepisy 

prawa, jakie obowiązki - w związku z realizowanym prawem do utrzymywania kontaktów - sąd może nałożyć na osoby 

uprawnione. Omówione zostanie ograniczenie i zakazanie utrzymywania kontaktów z dzieckiem oraz zagadnienia 

proceduralne związane z postępowaniem w tego rodzaju sprawach, co stanowi odzwierciedlenie głównego założenia 

artykułu. 

Istota kontaktów z dzieckiem w polskim porządku prawnym  
Na samym początku warto wyjaśnić czym w istocie są kontakty z dzieckiem, jak są one definiowane i rozumiane w 

polskim porządku prawnym. Dawniej, były one uznawane jako prawo do spotykania się w regularnych odstępach czasu, 

w ściśle określonej formie (bez względu na to czy tym spotkaniom towarzyszyła osoba trzecia czy też nie), bez 

obowiązku zamieszkiwania z tą osobą1. Z kolei, w stanie prawnym obowiązującym przed nowelizacją Kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego, a więc do dnia 12 czerwca 2009 r.2 (KRO), trzeba przyznać, że regulacja kontaktów z 

dzieckiem miała bardzo lakoniczny charakter. Mianowicie, ówczesny art. 113 KRO stanowił jedynie o osobistej 

styczności z dzieckiem, które dodatkowo nie było atrybutem posiadanej władzy rodzicielskiej3, gdyż możliwość 

ograniczenia osobistej styczności z dzieckiem rodziców była nierozerwalnie połączona z ograniczoną władzą 

rodzicielską, a zakaz kontaktów z dzieckiem mógł być orzeczony przez sąd opiekuńczy jedynie rodzicowi całkowicie 

pozbawionemu władzy rodzicielskiej4. Obecna regulacja instytucji kontaktów z dzieckiem po nowelizacji KRO z dnia 

13 czerwca 2009 r. stanowi jednoznacznie o niezależności władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, na co 

wskazuje nawet odrębne ujęcie formalne przepisów dotyczących kontaktów5. Należy dodać, że tak ujęta omawiana 

kwestia po nowelizacji nie dotyczy jedynie rodziców ale i również innych osób bliskich takich jak np. dziadkowie czy 

rodzeństwo dziecka. Specyfika tej instytucji, jednakże znacznie częściej odnajduje swoje zastosowanie z perspektywy 

rodziców, dlatego też w niniejszym artykule to właśnie rodzice staną się głównymi podmiotami korzystającymi z prawa 

do kontaktów z dzieckiem.  

Tak więc, mając na względzie art. 113 § 2 KRO w obecnym brzmieniu, kontakty z dzieckiem można definiować 

jako, po pierwsze, ujęcie dwóch form, którymi są: przebywanie z dzieckiem (w tym na przykład: spotkania, zabieranie 

dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, odwiedziny) jak również porozumiewanie się z nim (bezpośrednio np. 

poprzez rozmowę podczas spaceru i pośrednio np. korespondencyjnie)6, a po drugie jako prawo i obowiązek zarówno 

rodziców jak i dziecka.  

Na podstawie uzasadnienia rządowego projektu ustawy nowelizującej KRO, należy stwierdzić, że należyta jakość 

kontaktów z dzieckiem jest wynikiem właściwych starań rodziców w tej sferze życia, gdyż głoszone przez nich poglądy 

czy też ogólna postawa prezentowana wobec dziecka, może wpłynąć i co więcej, może zagrozić prawidłowemu 

rozwojowi ich dziecka. Dlatego też, jeśli stopień negatywnego wpływu stanie się zagrożeniem dla dobra dziecka, w 

takim momencie swoje uzasadnienie odnajduje ingerencja sądowa wobec omawianych kontaktów z dzieckiem7. 

Obowiązki rodziców nakładane przez sąd w kwestii prawa do kontaktów z dzieckiem w oparciu o 

przepisy KRO 
Analizując i jednocześnie interpretując art. 1131 § 1 KRO można określić trzy zasady tego, jak regulowany jest 

sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Są to: uwzględnienie rozsądnych życzeń dziecka, zgodna wola wyrażona 

                                                 
1 T. Justyński, Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, Warszawa 2011, s. 21. 
2 J. Strzebinczyk, Władza rodzicielska, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, t. 12, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 
373. 
3 K. Gromek, Władza rodzicielska. Komentarz, Warszawa 2008, s. 407. 
4 Sądowe Komentarze Tematyczne. Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, red. J. Ignaczewski, wyd. 3, Warszawa 2015, s. 221.  
5 Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r., poz. 583 ze zm.). 
6 J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, wyd. 4, Warszawa 2013, s. 310.  
7 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. 4, Warszawa 2013, s. 615. 
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przez rodziców odnośnie do rozstrzygnięcia tej kwestii przez sąd opiekuńczy oraz dobro dziecka (które interpretowane 

jest głównie jako „nadrzędny interes dziecka” w oparciu o konwencję o prawach dziecka8)9. Co więcej, sąd powinien 

zawsze kierować się przede wszystkim dobrem dziecka (a nie rodziców) rozstrzygając kwestie związane z instytucją 

kontaktów. To niezwykle ważne założenie sądu, nieodzownie łączy się z art. 1134 KRO, który stanowi o możliwości 

nałożenia obowiązków na rodziców przez sąd opiekuńczy (w trakcie orzekania w sprawie kontaktów z dzieckiem). 

Jednym z głównych takich obowiązków, może stanowić skierowanie rodziców przez sąd do specjalistów bądź placówek, 

które zajmują się poradnictwem w kwestiach rodzinnych, terapią rodzinną lub które świadczą rodzinom inną 

adekwatną pomoc (np. w formie konsultacji).  

Na tej samej podstawie, sąd opiekuńczy może również nałożyć inne obowiązki na rodziców, m.in. może ich 

zobowiązać np. do udzielania wzajemnej informacji o występujących przeszkodach (które uniemożliwiają kontakt z 

dzieckiem w ustalonym wcześniej czasie), w stosownym okresie i z góry w określonej formie.  

Wyżej wymienione obowiązki wymagają nadzoru realizowanego przez sąd. Może on polegać na nałożeniu 

kolejnego obowiązku na rodziców w postaci składania okresowych sprawozdań czy też zaświadczeń nie tylko o 

podjęciu, ale także o kontynuowaniu rodzinnej terapii bądź też na stawiennictwie okresowym w sądzie. Taki nadzór 

może być również realizowany poprzez przeprowadzane wywiady środowiskowe przez kuratora sądowego o 

charakterze kontrolnym czy też w tym samym celu, mogą być prowadzone rozmowy z dzieckiem czy z samymi 

rodzicami10.  

Przedstawione powyżej zobowiązania rodziców w doktrynie uznawane są również za szczególną postać 

ograniczenia prawa do kontaktów z dzieckiem11. 

Ograniczenie prawa do kontaktów z dzieckiem 
Ograniczenie kontaktów z dzieckiem, jak i również ich zakazanie było już uregulowane przed nowelizacją z 13 

czerwca 2009 r. Niewątpliwą wadą poprzedniej regulacji tych kwestii był fakt, że można było z nich skorzystać dopiero 

po ograniczeniu (poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej bądź w placówce opiekuńczo-wychowawczej) lub 

całkowitym pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodziców – a więc, w praktyce art. 113 KRO miał niewielkie 

zastosowanie.  

Obecnie regulacja ta posiada bardziej elastyczne zastosowanie na skutek rozdzielenia przez ustawodawcę kwestii 

kontaktów w dzieckiem i władzy rodzicielskiej. Ograniczenie kontaktów nadal stanowi jedną z podstawowych form 

ingerencji sądu i swoje zastosowanie odnajduje dopiero wtedy, gdy naruszone zostanie - wspomniane już wcześniej - 

dobro dziecka. Taki zabieg może dotyczyć zarówno jednego jak i obojga rodziców, głównie wtedy gdy taki kontakt 

wpływa negatywnie na rozwój dziecka i jego stan emocjonalny. Ograniczenie kontaktów przez sąd opiekuńczy głównie 

ma służyć osiągnięciu optymalnego docelowego kształtu tych kontaktów, czego wyrazem może być art. 1135 KRO 

nadający sądowi kompetencję do zmiany rozstrzygnięcia w sprawie kontaktów ze względu na dobro dziecka, czy też 

wspomniany już wcześniej art. 1134 KRO stanowiący o możliwości zobowiązania rodziców do konkretnego 

postępowania, tak aby kontakty te miały pozytywny wpływ na dalszy rozwój i życie dziecka. Jednakże trzeba przyznać, 

że nie sposób jest tak ukształtować relacje między dzieckiem a rodzicami, aby stan ten był modelowym 

odzwierciedleniem założenia ustawodawcy – każda sytuacja rodzinna, więzi między jej członkami czy nastawienie 

zarówno dziecka jak i rodziców w każdym przypadku są inne, co sąd rozstrzygając kwestię kontaktów musi mieć 

bezwzględnie na uwadze.  

Art. 113 § 2 KRO zawiera pewien katalog zachowań składających się na pojęcie kontaktów z dzieckiem, który jest 

katalogiem otwartym, gdyż wyliczenie to ma charakter przykładowy, na co wskazuje zwrot „w szczególności”. Jest to 

również suma elementów, która stanowi pewną całość praw i obowiązków, stąd mówiąc o ograniczeniu kontaktów z 

dzieckiem, którego powodem jest zachowanie dobra dziecka, art. 1132 KRO bezpośrednio odwołuje się do zachowań 

wymienionych w powyżej przywołanym katalogu12.  

Tak więc, jak wygląda ingerencja sądu polegająca na ograniczeniu kontaktów z dzieckiem i na czym konkretnie 

może ona polegać? Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, najprostszym sposobem wydaje się być wyliczenie 

możliwości ingerencji sądowej. Tak więc, w szczególności sąd opiekuńczy posiada kompetencje do orzeczenia w ramach 

ograniczenia kontaktów z dzieckiem: zakazu spotkań z dzieckiem, zabierania go poza miejsce jego stałego pobytu, 

porozumiewania się z nim na odległość czy też ograniczenia kontaktowania się na odległość wyznaczając w tym celu 

                                                 
8 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526). 
9 Sądowe Komentarze Tematyczne…, s. 225. 
10 Tamże, s. 227-228. 
11 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 815.  
12 Sądowe Komentarze Tematyczne…, s. 235. 
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określone sposoby utrzymywania więzi oraz zezwolenia na spotkania z dzieckiem jedynie w obecności opiekuna albo 

drugiego z rodziców, innej osoby (która zostanie wyznaczona przez sąd), czy też w obecności kuratora sądowego13. 

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenie, nie sposób nie poruszyć kwestii pewnych reguł ograniczenia tych kontaktów, 

które sąd musi stosować orzekając ich ograniczenie. Po pierwsze, sąd powinien zastosować taką opcję ograniczenia, 

która doprowadzi do wyeliminowania stanu dotychczasowej sprzeczności kontaktów z dobrem dziecka, a po drugie, 

skoro jest to jedynie ograniczenie kontaktów, sąd opiekuńczy powinien pozostawić rodzicom czy też rodzicowi co 

najmniej jedną z form kontaktów, które zostały normatywnie wyróżnione w omawianym wcześniej art. 113 § 2 KRO w 

związku z orzeczeniem na podstawie art. 1132 KRO14.  

Zakazanie kontaktów z dzieckiem 
Z kolei, gdy zachodzi uzasadnione stwierdzenie, że dalsze utrzymywanie kontaktów z dzieckiem przez rodziców 

czy inne bliskie mu osoby, narusza jego dobro bądź zostaje poważnie zagrożone, sąd na podstawie art. 1133 KRO może 

zakazać ich utrzymywania. Ten środek różni się od ograniczenia kontaktów tym, że posiada on generalny charakter, a 

więc swoim zakresem obejmuje wszystkie elementy, które składają się na kontakty z dzieckiem (jest więc jednocześnie 

odpowiednikiem dotychczasowego pojmowania zakazu osobistej styczności z dzieckiem), z uwzględnieniem sposobów 

kontaktowania się z nim w art. 113 § 2 KRO15. Co dokładnie więc kryje się pod pojęciem „naruszenia dobra dziecka”, 

które to jest przesłanką uprawniającą sąd opiekuńczy do zastosowania najsurowszego środka wpływającego na prawo do 

kontaktów z dzieckiem? Mianowicie mowa tu o sytuacji, w której osobista styczność dziecka z rodzicem może naruszyć 

jego prawidłowy rozwój, zdrowie a nawet życie, może doprowadzić do jego demoralizacji, do kreowania się postaw 

aspołecznych czy też wrogiej postawy dziecka wobec drugiego rodzica. Co więcej, sam fakt silnego zagrożenia dobra 

dziecka staje się przesłanką do orzeczenia zakazu utrzymywania kontaktów, z tym że wspomniane zagrożenie musi 

mieć charakter poważny, a więc musi być ono realne lecz niekoniecznie bezpośrednie i nieuniknione16 – dlatego też tak 

ważne jest indywidualne podejście sądu opiekuńczego do każdej sprawy związanej z prawem do kontaktów z 

dzieckiem. 

Zagadnienia proceduralne w sprawach dotyczących prawa do kontaktów z dzieckiem 
Procedura postępowania w tych sprawach odnajduje swoją podstawę nie tylko w przepisach KRO, ale również 

nieodzownie łączy się ona z przepisami zawartymi w Kodeksie postępowania cywilnego (dalej: KPC)17. Na samym 

początku należy wyjaśnić, że sprawy zarówno o ustalenie, zakazanie czy też ograniczenie kontaktów z dzieckiem mogą 

toczyć się na wniosek rodziców (bądź rodzica), dziecka (które w myśl art. 573 § 1 KPC może osobiście działać, jeśli 

ukończyło lat 13) opiekuna, osób, które zostały wymienione w art. 1136 KRO jak również placówki, w której przebywa 

dziecko (jeśli posiada w tym zakresie prawo do reprezentacji dziecka) czy też rodziny zastępczej, jak i z urzędu w myśl 

art. 570 KPC, który nadaje uprawnienie sądowi opiekuńczemu do samodzielnego wszczęcia takiego postępowania18. 

Należy również wspomnieć, że poszczególne sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi, wymagają 

przeprowadzenia rozprawy, zgodnie z art. 579 KPC, który brzmi: „Postanowienia w sprawach (…) o ustalenie, 

ograniczenie albo zakazanie kontaktów z dzieckiem mogą być wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy (…)”19. 

Jednakże w sprawach dotyczących prawa do kontaktów z dzieckiem, istotne znaczenie posiada art. 5821 KPC. W § 

2 przytoczonego artykułu, ustawodawca określa szereg możliwości, których może dokonać sąd w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa i prawidłowego wykonywania prawa do kontaktów z dzieckiem. Mianowicie w pierwszej kolejności 

mowa tu o możliwości zobowiązania uprawnionej do kontaktów z dzieckiem osoby, bądź pod której pieczą ono 

pozostaje, do pokrycia wszelkich kosztów pobytu dziecka (lub również towarzyszącej dziecku osoby) oraz podróży 

dziecka, w tym także kosztów powrotu do miejsca jego stałego pobytu. Kolejnym zobowiązaniem nałożonym przez sąd 

może być obowiązek „złożenia na rachunek depozytowy Ministra Finansów odpowiedniej kwoty pieniężnej w celu 

pokrycia wydatków uprawnionego [do kontaktu z dzieckiem] związanych z wykonywaniem kontaktu na wypadek 

niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę zobowiązaną obowiązków wynikających z postanowienia o 

kontaktach; nie dotyczy to rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych, placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków 

                                                 
13 Tamże, s. 236. 
14 J. Strzebinczyk, Władza rodzicielska, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, t. 12, wyd. 2, Warszawa 2011, s. 
382. 
15 Sądowe Komentarze Tematyczne…, s. 236 
16 Tamże, s. 237.  
17 Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). 
18 J. Ignaczewski, Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem, wyd. 1, Warszawa 2011, s. 28. 
19 Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm. 
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preadopcyjnych”20. Ostatnim, jednakże niezwykle ważnym obowiązkiem, który może nałożyć sąd opiekuńczy i który 

również został wymieniony w przytoczonym artykule przez ustawodawcę, jest obowiązek złożenia przyrzeczenia 

określonego zachowania się przez osoby będące uprawnione do kontaktu21. Należy zaznaczyć, że omawiany katalog 

zabezpieczeń prawa wykonywania kontaktu z dzieckiem, wynikający z art. 5821 § 2 KPC, posiada charakter otwarty 

(przykładowy) a zastosowanie sankcji wyraźnie określonych w § 3 powyższego przepisu (polegających na możliwości 

wydania nakazu przez sąd zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej przez wskazane osoby na rzecz określonych 

uprawnionych osób) może nastąpić jedynie po wcześniejszym nadaniu możliwości rodzicom do złożenia oświadczeń, 

jeśli ich wysłuchanie nie byłoby powiązane z nadmiernymi trudnościami (art. 582 w zw. z art. 5821 § 1 KPC)22. 

Trzeba przyznać, że rozprawa sądowa dotycząca prawa do kontaktów z dzieckiem, stwarza dogodne warunki do 

wytłumaczenia rodzicom, że specyfika sądu opiekuńczego w takich sprawach nie polega na wygranej czy przegranej, a 

zdecydowanie bardziej opiera się na takim postępowaniu, które w maksymalnym stopniu zabezpieczy dobro i interes 

samego dziecka. Dlatego też, postępowanie w tej kwestii można przedstawić w sposób modelowy, gdzie wyróżnić 

należy dwa typy: przyczynowo-skutkowy oraz diagnostyczno-terapeutyczny23. Pierwszy z wymienionych modeli 

opiera się głównie na poszukiwaniu kontaktów optymalnych, z uwzględnieniem całokształtu kwestii, które w 

konkretnej sprawie są przedmiotem dowodzenia – tak więc tu, zadanie sądu opiekuńczego ogranicza się do 

przeprowadzenia wcześniej zawnioskowanych dowodów i końcowego wydania orzeczenia. Natomiast drugi model 

postępowania, zmierza głównie do odnalezienia przyczyn braku porozumienia między rodzicami czy negatywnego 

nastawienia dziecka względem kontaktów, tak aby dzięki takim zabiegom można było rozpocząć mediację i terapię. Na 

podstawie prezentacji obu modeli, należy dojść do wniosku, że to model przyczynowo-skutkowy jest zdecydowanie 

preferowany przez polski Kodeks postępowania cywilnego, na co wskazuje dotychczasowa praktyka sądowa24.  

Podsumowanie 
Hominibus a natura insitum est ut liberos diligant eosque foveant. Ta łacińska sentencja oznaczająca, że „u ludzi 

wrodzone jest to, że kochają swoje dzieci i otaczają je opieką”, pomimo iż swoje korzenie odnajduje już w starożytności, 

w XXI wieku również posiada swoje doskonałe zastosowanie. To rodzice powinni dokładać jak największej staranności, 

aby kontakty z ich dzieckiem były jak najlepsze. Co więcej, jak wiadomo, podstawową komórką budującą 

społeczeństwo jest rodzina, która już od najwcześniejszych lat pełni funkcję niezastąpionego i naturalnego środowiska 

narodzin oraz rozwoju każdego człowieka25. Tak więc utrzymywane kontakty z dzieckiem bezapelacyjnie wpływają na 

jego prawidłowy rozwój. W tym kontekście, niezwykle ważną kwestią stają się również relacje miedzy członkami 

rodziny, a zwłaszcza te w których głównym uczestnikiem staję się dziecko, dlatego też kontakty z dzieckiem zostały 

uregulowane w polskim porządku prawnym i w związku z tym, zostały objęte ochroną prawną. To właśnie prawa 

dziecka można uznać za początek praw człowieka, które są podstawą odpowiedniego działania każdego porządku 

prawego, dlatego tak ważne jest aby działania prawne sądów opiekuńczych zmierzały do gruntownego zabezpieczenia 

dobra dziecka jednocześnie wykazując pełne poszanowanie jego praw. 

Omówiona w artykule ingerencja sądu w prawo do kontaktów z dzieckiem, bez względu na to, czy polega na 

zobowiązaniu rodziców czy też osób bliskich dziecka do danego zachowania się, bądź też mająca charakter represyjny w 

postaci ograniczenia a nawet zakazania utrzymywania kontaktów z dzieckiem, ma na celu stworzenie odpowiednich 

warunków rozwoju dziecka. Dlatego też, ogromną a nawet niekiedy kluczową rolę, w postępowaniu w sprawach takich 

kontaktów odgrywa terapia rodzinna, profilaktyka i wsparcie rodzin czy też coraz częściej spotykana mediacja, dzięki 

której konflikty i spory w kwestii kontaktów z dzieckiem, mogą zakończyć się zawarciem ugody26. Godne pochwały są 

również podejmowane inicjatywy i wysuwane coraz częściej propozycje, które dotyczą utworzenia pewnej sieci 

instytucji, w obrębie których w sytuacjach bardzo konfliktowych, mogłoby dochodzić do realizacji prawa kontaktów z 

dzieckiem, co mogłoby się przyczynić do zwiększenia jego efektywności27.  

Konkludując, należy stwierdzić, że sąd rodzinny podejmując ingerencję w prawo do kontaktów z dzieckiem 

powinien nie tylko mechanicznie orzekać w takich konfliktowych sprawach, ale również powinien brać pod uwagę 

możliwość odnalezienia przyczyn powstałej spornej sytuacji. Tak więc, orzeczenia sądu rodzinnego w tych sprawach 

                                                 
20 Tamże.  
21 Kodeks postępowania cywilnego, red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, t. 3, Warszawa 2011, s. 215. 
22 Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. A. Zieliński, wyd. 7, Warszawa 2014, s. 1106. 
23 J. Ignaczewski, Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem, wyd. 1, Warszawa 2011, s. 56. 
24 Tamże, s. 57. 
25 T. Smyczyński, Zagadnienia wprowadzające, [w:] System Prawa Prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, t. 11, wyd.2, Warszawa 
2014, s. 2. 
26 A. Gójska, V. Huryn, Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007, s. 287. 
27 Sądowe Komentarze Tematyczne…, s. 258. 
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powinny stać się wypadkową realizowania wszystkich tych funkcji, na które składa się nie tylko rozstrzygnięcie sporu 

prawnego, ale także diagnoza podłoża powstałego konfliktu rodzinnego28.  

 

  * * *       

 

 

The article presents the interference of the courts to the right of access to child. What is more, the article delves 

into the issue of capabilities of courts, in particular, what courts can do in connection with the right of access and when 

courts will be able to do something to resolve the conflict situation in family. This article presents what obligations 

courts can impose for parents and when the courts can do it. Furthermore, the article presents why courts can to 

restrict or forbid the right of access and the article presents the procedural issues related to the right of access. The issue 

of the right of access is really important because the proper contact of child with people from its natural environment 

affects for its normal development.  

 

                                                 
28 J. Ignaczewski, Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem, wyd. 1, Warszawa 2011, s. 9. 
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Wstęp 
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie1, która obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2010 r.2 w 

dalszym ciągu budzi znaczące kontrowersje. Zgodnie z nią wystąpienie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka daje 

możliwość pracownikowi socjalnemu, któremu towarzyszy funkcjonariusz policji do odbioru dziecka opiekunom 

prawnym lub faktycznym bez orzeczenia sądowego. 

Procedura odebrania dziecka jest czynnością skomplikowaną i może ona przybierać różne formy, mając na uwadze 

zachodzące okoliczności (m.in. odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej). Biorąc pod uwagę ograniczenia formalne, 

w artykule nawiązuje do procedury odebrania dziecka rodzicom (opiekunom) w związku z wystąpieniem zjawiska 

przemocy rodzinnej, poprzez którą zdrowie lub życie dziecka może zostać bezpośrednio zagrożone.  

Przesłanki odebrania dziecka 
W prawodawstwie polskim przeciwdziałanie przemocy domowej uregulowane jest w ustawie z dnia 29 lipca 2005 

r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która stanowi, że przemoc ta narusza podstawowe prawa człowieka, w tym 

prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić 

wszystkim obywatelom równe traktowanie oraz poszanowanie ich praw i wolności3. 

Należy pamiętać, że nawet nieumyślne działanie prowadzące do zagrożenia życia lub zdrowia dziecka stanowi 

przestępstwo4. Również prawo międzynarodowe reguluje kwestię ochrony dziecka przed wszelkimi formami przemocy 

fizycznej bądź psychicznej, krzywdy, zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku, w tym wykorzystywania w celu 

seksualnych dzieci pozostających pod opieką rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych5. 

Dziecko można odebrać w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z przemocą domową. 

W tym miejscu, trzeba byłoby odpowiedzieć sobie na pytanie jakie sytuacje można uznać jako zagrożenie życia lub 

zdrowia dziecka i co rozumiemy pod pojęciem przemocy rodzinnej. 

Ochronę dzieci przed złym traktowaniem reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy6, należy jednak zwrócić uwagę, 

że nie określa on w sposób jednoznaczny przypadków złego traktowania. Normuje on stwierdzenia takie jak: 

„zagrożenie dobra dziecka”, „nadużycie władzy rodzicielskiej”, „rażące zaniedbanie obowiązków względem dziecka”7, a 

ich interpretacja należy do sądu opiekuńczego, zajmującego się kontrolą wykonywania władzy rodzicielskiej8. Z 

zagrożeniem dobra dziecka mamy do czynienia w sytuacji, kiedy jest ono poddawane przemocy fizycznej lub 

psychicznej. Pojęcie dobra dziecka przedstawiane jest jako stworzenie prawidłowych warunków dla jego rozwoju 

psychofizycznego9. 

Według Słownika Języka Polskiego przemoc oznacza fizyczną przewagę, która wykorzystywana jest w celu 

bezprawnego dokonywania na kimś, narzucanie bezprawnej władzy10. Przemoc w rodzinie należy rozumieć przez 

jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa bądź dobra osobiste, 

w szczególności narażające na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające godność, nietykalność cielesną, 

wolność (również seksualną), mogące spowodować szkodę na zdrowiu fizycznym bądź psychicznym oraz 

wywołujących cierpienia i krzywdy moralne u osób, które zostały dotknięte przemocą11.  

                                                 
1 Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493). 
2 Ustawa z dnia 10.06.2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842). 
3 Tamże, wstęp. 
4 Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553), art. 160. 
5 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20.11.1989 r. ratyfikowana przez Prezydenta Polski na 
mocy ustawy z dnia 21.09.1990 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 
20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526), art. 19.  
6 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59). 
7 Szerzej zob.: Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Dolecki, LEX 2010. 
8 M. Stożek, Przemoc w rodzinie. Zapobieganie w świetle przepisów prawa, Warszawa 2009, s. 95. 
9 Tamże, s. 96; za: J. Zmarzlik, E. Piwnik, Dziecko pod parasolem prawa. Poradnik dla osób pomagającym dzieciom, Warszawa 1999, s. 29.  
10 Słownik Języka Polskiego PWN, red. E. Sobol, Warszawa 2006, s. 778. 
11 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 2. 
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Jest ona specyficzną kategorią czynów zabronionych przez prawo, o niezwykle wysokim stopniu społecznej 

szkodliwości. W takiej sytuacji sprawcą jest osoba najbliższa, a dom, który powinien być schronieniem staje się 

miejscem, w którym dochodzi do nadużyć. Według statystyk przeprowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości 

rocznie dochodzi od 200 do 300 procesów o zabójstwo związanych z przypadkami przemocy w rodzinie12.  

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która obowiązuje od 1 sierpnia 2010 r. stanowi, że w 

przypadku, kiedy wystąpi zagrożenie zdrowia lub życia dziecka daje to możliwość pracownikowi socjalnemu oraz 

towarzyszącemu mu policjantowi odebrania dziecka rodzicom bądź opiekunom bez orzeczenia sądowego13. 

Pracownik socjalny wraz z funkcjonariuszem policji, lekarzem lub ratownikiem medycznym podejmują decyzję o 

odebraniu dziecka z rodziny w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą 

domową14. W sytuacji, kiedy brak jest jednomyślności co do decyzji o odebraniu dziecka, ostateczny werdykt należy do 

pracownika socjalnego. 

W sytuacjach kiedy dobro dziecka jest zagrożone, na obywatelach ciąży obowiązek społeczny powiadomienia o tej 

sytuacji prokuratora lub policję15. Obowiązek ten ciąży szczególnie na instytucjach16, które w związku ze swoją 

działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, jakim jest naruszenie zdrowia lub życia 

dziecka17. 

Jeśli osoba postronna zauważy okoliczności, które według niej świadczą o krzywdzie dziecka, może napisać 

wniosek do sądu o wgląd w sytuację rodzinną dziecka18. Jest to dobre rozwiązanie przede wszystkich w momencie, 

kiedy nie do końca jest się pewnym, temu czy dziecku dzieje się krzywda. Taki wniosek nie ma konkretnej formy, 

trzeba jedynie opisać sytuację, która budzi wątpliwości i podać dane adresowe dziecka i jego opiekunów. 

Zawiadomienie takie zwolnione jest od kosztów sądowych, a efektem takiego postępowania może być 

ograniczenie, a nawet pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, któremu wyrządzili krzywdę. Należy 

pamiętać, że w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka należy bezzwłocznie wezwać na 

interwencję policję19. 

Zasady postępowania 
W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową pracownik 

socjalny, który wykonuje obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej 

niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej20, w rodzinie zastępczej lub w całodobowej placówce opiekuńczo-

wychowawczej21. Należy pamiętać, że procedura odebrania dziecka w takim przypadku nie wymaga wcześniejszego 

orzeczenia sądu. 

Pracownik socjalny w trakcie wykonywania swoich obowiązków służbowych stwierdza bezpośrednie zagrożenie 

życia lub zdrowia dziecka związane z występowaniem w rodzinie przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik ten 

wzywa na miejsce przedstawicieli stosownych służb, m. in. funkcjonariusza policji, lekarza, pracownika medycznego 

lub pielęgniarkę. Po przybyciu na miejsce czynności funkcjonariusz policji oraz przedstawiciel służby zdrowia udziela 

informacji na temat zaistniałej okoliczności, która stanowi podstawę do odebrania dziecka z rodziny oraz wspólnie z 

pracownikiem socjalnym podejmują decyzję o odebraniu dziecka z rodziny. Dziecko zabrane z domu umieszczane jest 

u osoby najbliższej, która nie zamieszkuje z jego opiekunami, u rodziny zastępczej lub w całodobowej placówce 

opiekuńczo-wychowawczej22. 

Pracownik socjalny wręcza przedstawicielom ustawowym lub faktycznym opiekunom pisemne pouczenie o 

możliwości złożenia zażalenia do sądu opiekuńczego. Po przewiezieniu dziecka pracownik socjalny odbiera na piśmie 

potwierdzenie przyjęcia dziecka przez osobę najbliższą, rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczą. Pracownik socjalny 

po dokonaniu czynności odebrania dziecka ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym sąd opiekuńczy, nie 

później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili umieszczenia dziecka poza domem23. 

                                                 
12 M. Stożek, Przemoc w rodzinie…, s. 9. 
13 Ustawa z dnia 10.06.2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. Nr 125, poz. 842), 
art. 4. 
14 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 12a pkt 3; Ustawa z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 
296), art. 59810, art. 59812 § 1. 
15 Kodeks postępowania cywilnego, art. 572 § 1. 
16 Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555), art. 304 § 2; Kodeks karny, art. 231. 
17 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 12 pkt 1. 
18 Tamże, art. 12 pkt 2. 
19 M. Stożek, Przemoc w rodzinie…, s. 85. 
20 Kodeks karny, art. 115 § 11. 
21 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 12a. 
22 W przejrzysty sposób procedurę odebrania dziecka obrazuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, http://www.rops-
bialystok.pl/ppwr/?page_id=37 (dostęp: 20.03.2016). 
23 Tamże. 
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Przepisy prawa nie regulują w sposób dosłowny samej procedury przewozu dziecka po czynności jego odebrania. 

Nad przebiegiem całej sytuacji obowiązek kontroli mają służby, które dokonują odebrania. Kwestie techniczne 

należałoby rozstrzygać przy współpracy służb, które działają na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, 

uczestniczących w zdarzeniu. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowymi24 traktuje, że w pojeździe 

samochodowym wyposażonych w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, 

przewozi się w foteliku ochronnym lub też innym urządzeniu do przewożenia dzieci. Zapis ten nie dotyczy 

przewożenia dzieci w taksówce lub pojeździe policyjnym. Jeśli po uzgodnieniu z innymi służbami, przewiezienia 

dziecka podejmuje się pracownik socjalny, obowiązek kontroli spoczywa na samorządzie gminnym lub powiatowym, 

jako organie, który odpowiedzialny jest za realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. W takiej 

sytuacji to właśnie samorząd gminny lub powiatowy zobowiązany jest do zorganizowanie przejazdu dziecka oraz 

umieszczenia go w miejscu, do tego wyznaczonym25. 

Obowiązki poszczególnych osób uczestniczących w procedurze odebrania dziecka 
Podczas procedury odebrania dziecka w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w 

związku z przemocą domową kluczową rolę odgrywa pracownik socjalny. To on podczas zaistniałej sytuacji ma 

obowiązek wezwania policji i lekarza (ratownika medycznego, pielęgniarki). Po przedstawieniu sytuacji wspólnie z 

nimi podejmuje decyzję o czynności odebrania. To on wręcza rodzicom (opiekunom) pisemne pouczenie o prawie do 

złożenia zażalenia wraz ze wskazaniem sądu opiekuńczego, który jest właściwy miejscowo do jego rozpatrzenia. Po 

odebraniu i umieszczeniu dziecka u niezamieszkującej wspólnie z nią osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub 

całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, pracownik socjalny ma obowiązek niezwłocznego (nie później niż 

w ciągu 24 godzin) powiadomienia sądu opiekuńczego o czynności odebrania i miejscu umieszczenia dziecka. Na jego 

ręce składane jest również zażalenie na odebranie dziecka, składane przez rodziców (opiekunów). W przypadku 

odebrania takiego zażalenia pracownik socjalny obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym sąd26. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. określa procedurę 

postępowania policji przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego27 i 

umieszczenia go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce 

opiekuńczo-wychowawczej, w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w 

rodzinie28. 

Udział funkcjonariusza policji podczas procedury odebrania dziecka zapewnia właściwy ze względu na miejsce 

wykonywania tych czynności organ policji, na wniosek pracownika socjalnego29. Przed przystąpieniem do procedury 

policjant ma obowiązek zażądać okazania legitymacji pracownika socjalnego, ustalić tożsamość odbieranego dziecka, 

jego rodziców (opiekunów prawnych lub faktycznych), a w nadzwyczajnych sytuacjach nazwisko lekarza, ratownika 

medycznego, pielęgniarki lub innych obecnych w miejscu wykonywania czynności uczestników postępowania. Ma 

obowiązek również zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi dziecka, o których powinien poinformować 

go pracownik socjalny30. 

Funkcjonariusz policji ma za zadanie zapewnić bezpieczeństwo dziecka, pracownika socjalnego oraz innych 

uczestnikom postępowania. Będąc na miejscu wykonywania przez pracownika socjalnego czynności odebrania dziecka, 

na podstawie zebranych informacji oraz okoliczności faktycznych ma obowiązek przedstawić swoje stanowisko co do 

zasadności odebrania. Policjant wręcza rodzicom (opiekunom) pisemne pouczenie o prawie złożenia do właściwego 

miejscowo sądu opiekuńczego zażalenia na odebranie przez nich dziecka (może tego też dokonać pracownik socjalny)31. 

Po przewiezieniu dziecka funkcjonariusz policji ma obowiązek ustalić tożsamość osoby najbliższej, uprawnionego 

członka rodziny zastępczej lub uprawnionego pracownika placówki opiekuńczo-wychowawczej, w której zostało 

umieszczone dziecko32. 

                                                 
24 Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602). 
25 Tamże. 
26 Tamże. 
27 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 12a; Kodeks karny, art. 115 § 1. Zob. szerzej: S. Spurek, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 
Komentarz, LEX 2012. 
28 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.03.2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności 
odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie (Dz.U. z 2011 r. Nr 81, poz. 
448). 
29 Tamże, § 2. 
30 Tamże, § 3. 
31 Tamże, § 4.  
32 Tamże, § 5. 
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Z całej przeprowadzonej czynności odebrania dziecka funkcjonariusz policji ma obowiązek sporządzić notatkę 

służbową, w której powinien zawrzeć wszystkie niezbędne informacje dotyczące odebrania m.in. własne dane oraz 

stopień służbowy, datę i miejsce czynności, informacje dotyczące osób, które brały udział w czynności odebrania, opis 

wykonywanych czynności, wskazanie osób, które otrzymały pouczenie o możliwości złożenia zażalenia oraz informacji 

o osobach, do których dziecko zostało przywiezione po odebraniu od rodziców. Kopię takiej notatki przekazuje do sądu 

opiekuńczego oraz właściwej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej33. 

Jeżeli chodzi o obowiązki lekarza (ratownika medycznego bądź pielęgniarki) podczas czynności odebrania dziecka 

ma on obowiązek zapoznania się ze wszystkimi informacjami, które posiada pracownik socjalny na temat dziecka, 

określić jego stan zdrowia, udzielić pomocy lekarskiej. Powinien ocenić na podstawie informacji i okoliczności 

faktycznych, które zastał na miejscu stopień zagrożenia życia lub zdrowia dziecka oraz przedstawić pracownikowi 

socjalnemu swoje stanowisko co do zasadności odebrania dziecka. Podczas całej procedury jego głównym obowiązkiem 

jest czuwanie nad zdrowiem dziecka34. 

Postępowanie po odebraniu dziecka 
W sytuacji, kiedy dziecko zostanie odebrane przez pracownika socjalnego oraz osoby mu towarzyszące (wymagane 

przez prawo) ma on obowiązek niezwłocznego (nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od odebrania) powiadomienia 

sądu opiekuńczego o czynności odebrania dziecka oraz o aktualnym miejscu jego przebywania35. W dalszym ciągu sąd, 

do którego zostało zgłoszone odebranie dziecka niezwłocznie (jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od powzięcia 

wiadomości) ma obowiązek wydać orzeczenie o umieszczeniu dziecka rodzinie zastępczej lub placówki opiekuńczo-

wychowawczej. Może również wydać orzeczenie, na mocy którego dziecko wróci do rodziny36.  

Rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym na odebranie dziecka przysługuje zażalenie, które składają do 

sądu opiekuńczego, miejscowo właściwego do rozpatrzenia takiego wniosku. Zażalenie takie, może być wniesione za 

pośrednictwem pracownika socjalnego, bądź też funkcjonariusza policji, którzy byli obecni podczas czynności 

odebrania dziecka. O prawie do złożenia zażalenia obowiązek poinformowania rodziców spoczywa na wyżej 

wymienionych osobach. Pouczenie powinno być udzielone na piśmie wraz ze wskazaniem sądu opiekuńczego, który 

jest właściwy miejscowo do rozpatrzenia zażalenia37. 

W zażaleniu rodzice mogą domagać się zbadania legalności procedury odebrania dziecka. Zażalenie jest 

rozpatrywane niezwłocznie (nie później niż w ciągu 24 godzin). W przypadku, kiedy sąd opiekuńczy wniosek uzna za 

bezzasadny, bądź też procedura odebrania nie wykaże podstaw legalności, zarządzi on natychmiastowe przekazanie 

dziecka rodzicom, opiekunom prawnym lub faktycznym, którym dziecko zostało odebrane38. 

Zakończenie 
Na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej TNS OBOP przeprowadził badania, na podstawie których 

można było zobrazować rozmiary zjawiska oraz pokazać postawy społeczne związane z przemocą. Badania 

przeprowadzone w 2007 r. wykazały, że ponad dwie piąte Polaków zna przynajmniej jedną rodzinę, w której dochodzi 

do przemocy wobec dzieci. Jedna trzecia ankietowanych ma w swoim otoczeniu przynajmniej jedną rodzinę, w której 

stosowana jest przemoc psychiczna oraz przemoc fizyczna wobec dzieci. Badania z 2008 r. ujawniły, że 15% Polaków, 

którzy posiadają dzieci do 18 roku życia stosowało wobec nich przemoc przynajmniej raz39. Statystyki z 2013 r. 

pokazują, że na 627 odebranych dzieci, zostało złożonych zaledwie 15 zażaleń. 

Wyniki te pokazują, że w polskich domach dochodzi do przemocy rodzinnej, a co za tym idzie dobro dzieci jest 

zagrożone. Każdy, kto jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji dotyczących sytuacji, w których zdrowie lub życie 

dziecka jest bezpośrednio zagrożone, a które mogą doprowadzić do odebrania dziecka, ma obowiązek powiadomić o 

tym właściwe organy. Duża odpowiedzialność spoczywa na pracownikach socjalnych, którzy wykonując swoją pracę 

posiadają wiedzę na temat sytuacji w jakich znajdują się rodziny, nad którymi sprawują opiekę. Należy życzyć sobie, aby 

ustawodawca troskliwie pochylił się nad kwestią problemu odbierania dzieci od rodziców, a także przesłankami, które 

powodują uruchomienie omawianej procedury. 

                                                 
33 Tamże, § 6. 
34 http://www.rops-bialystok.pl/ppwr/?page_id=37 (dostęp: 20.03.2016). 
35 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 12a pkt 4. 
36 M. Suchorabski, Jak działa przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, czyli kiedy pracownik socjalny z policjantem odbierają dziecko opiekunom?, [w:] 
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/771759 (dostęp: 21.03.2016).  
37 Tamże.  
38 http://www.rops-bialystok.pl/ppwr/?page_id=37 (dostęp: 20.03.2016). 
39 M. Kozak, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w świetle znowelizowanych przepisów prawnych, [w:] Przemoc w małżeństwie i rodzinie, red. M. 
Chuchra, J. Jęczeń, Lublin 2012, s. 161-162. Por.: Badanie dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie wobec dzieci. Opinie ofiar, sprawców i świadków o 
występowaniu i okolicznościach występowania przemocy w rodzinie wobec dzieci. Raport z badania TNS OBOP dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, 
Warszawa 2008 r., https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Przemoc%20w%20rodzinie/dzieci_spol.pdf (dostęp: 30.03.2016 r.). 
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Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenie, że pracownicy socjalni bez 

wyroku sądowego będą mogli zabierać dzieci rodzicom na podstawie np. złośliwego donosu od sąsiada. Na przestrzeni 

kilku lat odbyło się kilkanaście pikiet przeciwników tej nowelizacji. Podczas demonstracji podawali do wiadomości 

publicznej kilkadziesiąt przykładów odebrania dzieci kochającym rodziców, z różnych, według nich mało istotnych 

powodów. W odpowiedzi ustawodawcy czytamy, że czynności odebrania dziecka nie można odczytywać w sposób 

dosłowny. Nie jest to odebranie na zawsze, a jedynie tymczasowe zabranie dziecka, któremu w danej sytuacji zagrażają 

rodzice. Odebranie to traktowane jest jako środek doraźny, kiedy nie ma już innej możliwości rozwiązania problemu. 

Należy pamiętać, że mimo, iż pracownikowi socjalnemu niepotrzebny jest nakaz sądowy, nie robi on tego, gdy nie 

dochodzi do bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka. 

 

   * * *      

 

 

Receiving a child in connection with domestic violence may occur in the event of an imminent threat to life or 

health of the child. Shall receive a social worker in the company of a police officer and a doctor or a paramedic and a 

nurse (depending on prevailing circumstances). Child taken away from the house is placed in a person nearby who does 

not live with his guardians, in a foster family or in the all day care and educational centers. Activity answer is to secure 

the existence of the child in a situation where the welfare is threatened by his legal guardian. 
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Artykuł ma za zadanie wskazać konsekwencje sytuacji małoletnich dzieci małżonków rozwodzących się w 

aspekcie postępowania cywilnego odrębnego (w szczególności rozwodowego). Ustanie w małżeństwie wszelkich więzi 

powoduje zerwanie zakładanej w dniu ślubu trwałości małżeństwa, ze wszystkimi jej aspektami w świetle prawa 

cywilnego oraz sytuacji dzieci pochodzących z takiego związku.  

Postępowanie cywilne rozwodowe jako proces odrębny 
Postępowanie cywilne to prowadzona w określonych prawem formach działalność sądów, innych organów 

właściwych na mocy przepisów szczególnych (referendarze sądowi, notariusze, komornicy) i stron, uczestników oraz 

innych zainteresowanych osób, mająca na celu wydanie rozstrzygnięcia i ochronę praw podmiotowych w zakresie 

stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i prawa pracy oraz innych przekazanych do postępowania 

cywilnego1. Postępowania odrębne także w sprawach o rozwód określa się mianem procesu nadzwyczajnego jako 

przeciwieństwo procesu zwyczajnego, czyli typowego, toczącego się według przepisów ustawy procesowej, 

przewidzianych do rozpoznawania i rozstrzygania większości spraw cywilnych przy zachowaniu form, które ustawa 

uważa za normalne formy procesowe. Postępowania odrębne to postepowania przyspieszone, uproszczone lub odrębnie 

unormowane ze względu na szczególną właściwość spraw będących ich przedmiotem2. 

Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich regulują przepisy art. 425-452 KPC. W sprawach małżeńskich 

przedmiot postępowania określa przepis 425 KPC. Według tego artykułu przepisy w postępowaniu odrębnym stosuje się 

obligatoryjnie do spraw: 

1) o unieważnienie małżeństwa; 

2) o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa; 

3) o rozwód; 

4) o separację na żądanie jednego z małżonków3. 

Legitymację do wytoczenia powództwa w tych sprawach mają małżonkowie, prokurator, Rzecznik Praw 

Obywatelskich oraz osoba trzecia, jeżeli wykaże, że ma w tym interes prawny (małżonkowie muszą wówczas zostać 

pozwani - współuczestnictwo konieczne). Nie można ustalić istnienia lub nieistnienia małżeństwa osób niebędących 

stronami. W przypadku wytoczenia powództwa o rozwód lub separację, mogą zrobić to tylko małżonkowie, zaś 

prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich mogą wstąpić do niego w każdym stadium postępowania – art. 60 § 1 

KPC4. 

W trybie postępowań odrębnych mogą być dochodzone ściśle te sprawy, które zostały do nich przekazane. Sąd z 

urzędu decyduje o zastosowaniu w toku postępowania przepisów z tego zakresu ze względu na szczególne odrębności, 

co ma charakter obligatoryjny w przypadku zaistnienia kryteriów określonego postępowania odrębnego. Postępowania 

odrębne podlegają tym samym jednolitym regułom trybu procesowego, natomiast jedynie odrębności zostały 

uregulowane w dodatkowych przepisach szczególnych. Taka regulacja nakłada na przewodniczącego obowiązek 

badania – zgodnie z art. 201 § 1 KPC – w jakim trybie sprawa powinna być rozpoznana oraz czy nie podlega 

rozpoznaniu według przepisów o postępowaniu odrębnym. W tym celu może wydawać zarządzenia, m.in. wyznaczając 

posiedzenie niejawne, gdy zachodzą przesłanki wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym5. 

Konkretnie temat dotyczy rozpadu małżeństwa, a więc stanowi o rozwodzie i sytuacji dzieci z rozchodzącego się 

związku. Dlatego skupiono się na problematyce rozwodu, a szczególnie na sytuacji małoletnich dzieci osób 

rozwodzących się. Zatem przedmiotem postępowania w sprawach o rozwód zgodnie z przepisem art. 57 i 58 § 1 i 2 

KRO obligatoryjnym jest: 

                                                 
1 P. Cioch, J. Strudzińska, Postępowanie cywilne, wyd. III, Warszawa 2014, s. 1 – 2. 
2 M. Cieśliński, Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód, wyd. II, Warszawa 2014, s. 26 – 27. 
3 J. Jodłowski, Z. Reisch, J. Lapierre, T. Musiuk – Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, wyd. VI, Warszawa 2009, s. 41. 
4 P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne…, s. 324. 
5 Tamże, s. 323. 
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1) orzekanie o rozwodzie oraz o tym, który małżonek ponosi winę rozkładu pożycia (art. 57 § 1 KRO), chyba, że 

małżonkowie zgodnie żądają zaniechania orzekania o winie (art. 57 § 2 KRO); 

2) rozstrzyganie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków (art. 58 § 1 

KRO); 

3) orzekanie o utrzymywaniu kontaktów z małoletnim dzieckiem rodzica, który nie wykonuje władzy 

rodzicielskiej (art. 58 § 1 KRO); 

4) orzekanie w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów wychowania i 

utrzymania dziecka (art. 58 § 1 KRO); 

5) orzekanie o sposobie korzystania z mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania w nim rozwiedzionych 

małżonków, jeśli zajmują wspólne mieszkanie (art. 58 § 2 KRO). 

Również przedmiotem na żądanie może być orzekanie w sprawie o rozwód w takich kwestiach jak: eksmisja, 

podział majątku, przyznanie mieszkania jednemu z małżonków jeżeli drugi małżonek wyrazi zgodę na opuszczenie 

mieszkania bez lokalu zastępczego, jeżeli jest to możliwe, o podziale majątku, o dostarczeniu środków utrzymania 

współmałżonka po rozwiązaniu małżeństwa6. 

Przy orzekaniu o separację stosuje się wprost przepisy art. 57 i 58 KRO. Zatem przedmioty postępowania o rozwód 

i separację są tożsame, z zastrzeżeniem, że w sprawach o rozwód sąd orzeka o rozwodzie, w sprawach o separację – o 

separacji7. 

Postępowanie odrębne dotyczy spraw związanych z orzeczeniem rozwodu małżonków. Takie postępowanie ma 

szczególny charakter i rozpoznawanie ich według przepisów o postępowaniach odrębnych jest obligatoryjne. 

Dochodzenia roszczeń w tych postępowaniach wynikają z prawa rodzinnego i opiekuńczego. Dochodzenia dotyczą 

roszczeń majątkowych, związanych z utrzymaniem i wychowaniem dziecka, dostarczaniem środków małżonkowi 

rozwiedzionemu, eksmisji i podziału majątku8. 

Szczególne odrębności postępowań w sprawach małżeńskich wynikające z ustawy wskazują, iż: 

1) do reprezentowania strony, konieczne jest pełnomocnictwo szczególne (art. 426 KPC); 

2) posiedzenia za zamkniętymi drzwiami, chyba że strony żądają publicznego postępowania a sąd uzna że jawność 

nie zagraża moralności (art. 427 KPC); 

3) rozprawa odbywa się niezależnie od niestawiennictwa jednej ze stron (art. 428 KPC); 

4) małoletni do ukończenia 13 roku życia, a zstępni stron do ukończenia 17 roku życia nie mogą występować w 

charakterze świadków (art. 430 KPC); 

5) sąd nie może oprzeć rozstrzygnięcia wyłącznie na uznaniu powództwa lub przyznaniu okoliczności faktycznych 

(art. 431 KPC); 

6) sąd nie może odmówić dopuszczenia dowodu z przesłuchania stron, jeżeli został taki powołany, a w sprawach o 

rozwód i separację – obligatoryjnie zarządza przeprowadzenie takiego dowodu (art. 432 KPC); 

7) protokół z rozprawy powinien zawierać oświadczenie małżonków co do liczby, wieku, płci dzieci żyjących, 

stosunków majątkowych i zarobkowych małżonków, szczególnych obowiązków utrzymania osób nie będących ich 

wspólnymi dziećmi (art. 423 KPC); 

8) sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia 

warunków w jakich żyją i wychowują się dzieci stron (art. 434 KPC)9. 

Rozwód w kontekście pojęcia dobra dziecka 
Rozwód to zjawisko same w sobie noszące znamiona przeżyć, bólu psychicznego. To „rozsypka” dosłownie rodziny 

jako najważniejszej, podstawowej komórki społecznej. Ludzie, którzy niegdyś darzyli się miłością, zaufaniem, 

deklarowali wzajemną o siebie troskę i wzajemne oddanie się, po latach lub nawet miesiącach stają się dla siebie 

wrogami, z nienawiścią odnoszą się do siebie. Takie relacje przekładają się na uczucia dziecka lub dzieci. Ci najmniej 

winni stają się niczyimi dziećmi. Toczy się o nich „walka”, ale przecież to tylko dlatego, że rodzice szarżują miłością 

dziecka. To nie jest „walka” o dobro, a jedynie, które z rodziców jest mocniejsze, które któremu pokaże co może więcej. 

Rodzice nie walczą o dobro dziecka, a głównie chodzi o robienie sobie na złość. Oparto się o przykład z realnej 

rzeczywistości, czyli można uznać, że działanie w taki sposób jest tendencyjne wśród rozchodzących się małżeństw. 

Zatem kontekst „dobra dziecka” jest chyba mylnie rozumiany. Ile takie dziecko musi przejść barier, nie wie do kogo 

należy, kogo ma się słuchać, kogo kochać. Dlatego „dobro dziecka” powinno mieć inny wymiar i być inaczej rozumiane 

                                                 
6 A. Zieliński, Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich, Warszawa 2010, s. 5. 
7 Tamże, s. 6. 
8 P. Cioch, J. Studzińska, Postępowanie cywilne…, s. 324. 
9 Tamże, s. 325. 
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przez sędziów. Dla osoby dorosłej rozwód to przeżycie, to zniszczenie jakiejś historii małżonków, rodziny, to 

zniszczenie miejsca w którym każdy powinien czuć się bezpiecznie, miał gdzie wrócić i chciał tam wrócić. A więc 

„dobro” powinno mieć szeroki kontekst psychologiczny i społeczny, jednak w obliczu pojęcia sądowego „dobro dziecka” 

nie ma skonkretyzowanej definicji i założeń. 

Rozwód i separacja to szczegółowe postanowienia poza ogólnymi przepisami z zakresu postępowań odrębnych 

sprawach małżeńskich, a zatem, jeśli istnieją przesłanki by związek był utrzymany, sąd może skierować strony do 

mediacji. Mediatorem jest osoba o wysokim stopniu wiedzy teoretycznej z zakresu, pedagogiki, psychologii, socjologii 

lub prawa oraz posiada praktyczne umiejętności prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych. Ta metoda zastąpiła 

instytucję posiedzeń pojednawczych10. 

Mediacja i jej rola w procesie rozwodowym 
Mediacja rodzinna jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której bezstronny i neutralny mediator towarzyszy 

członkom rodziny w procesie uzgodnień za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności. Mediator pomaga 

stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów stron oraz, o ile taka jest ich wola, 

wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia11. 

Warto wspomnieć, że rangę mediacji odzwierciedlił Komitet Ministrów Rady Europy w dniu 21stycznia 1998 r., 

który to przyjął Rekomendację nr R (98) 1, zalecającą Państwom Członkowskim wprowadzenie oraz promowanie 

mediacji rodzinnych. W dokumencie tym podkreślono takie korzyści z mediacji, jak: poprawa porozumienia się 

członków rodziny, ograniczenie konfliktów, doprowadzenie do polubownych rozwiązań, pomoc w utrzymaniu 

ciągłości osobistych kontaktów pomiędzy rodzicami i dziećmi, obniżenie społecznych i ekonomicznych kosztów 

separacji i rozwodu – zarówno ponoszonych przez same strony, jak i przez Państwa oraz skrócenie czasu potrzebnego 

do rozstrzygnięcia sporu12. 

Konflikt rodzinny charakteryzuje się przede wszystkim wielowątkowością oraz długim okresem narastania, a przy 

tym dotyka bliskiej relacji o fundamentalnym znaczeniu psychologicznym i społecznym. Pojawiające się silne emocje 

utrudniają racjonalną analizę i skupienie się na planowaniu przyszłości. W przypadku rozwodzących się małżeństw z 

małoletnimi dziećmi nierozerwalność relacji rodzicielskiej i konieczność jej konturowania pomimo rozpadu więzi 

partnerskiej rodzi frustrację, złość lub przypomina o poniesionej stracie. Pomoc rodzinie w tak złożonej sytuacji 

wymaga wrażliwości i zrozumienia, a przy tym fachowego wsparcia w kompleksowej i racjonalnej analizie dostępnych 

opcji, tonowania napięcia oraz stymulowania dialogu. Wymaga także czasu - znaczenie więcej niż rodzina może 

otrzymać w ramach postępowania sądowego. Wobec takich czynników mediacja jest obiecującym instrumentem 

rozwiązywania konfliktu. Należy wspomnieć, iż 10 grudnia 2005 r. weszła w życie ustawa dzięki której sądy mogą 

kierować do mediacji wszystkie sprawy, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne (art. 10 KPC), zaś ugoda 

wypracowana w mediacji ma moc prawną ugody sądowej po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 183 KPC). Mediacja może 

być prowadzona na podstawie postanowienia sądu, bądź też umowy stron (mediacja umowna) – także zawartej poprzez 

wyrażenie zgody na mediacje, gdy druga strona o nią wnioskowała (183 § 2 KPC)13. 

Dobro dziecka w obliczu procesu rozwodowego 
Wracając do problematyki rozwodu małżonków, to ten na skutek orzeczenia zostaje rozwiązany, jak stanowi art. 

56 § 1 (expresis verbis). Z tą chwilą małżonkowie stają się osobami stanu wolnego. Wyrok rozwodowy ma charakter 

konstytutywny i działa ex nunc. Jednak mimo rozwodu pozostaje niezmieniony stan cywilny małżonków wobec ich 

dzieci. Nadal są rodzicami, a dzieci ich potomkami urodzonymi w małżeństwie. Trwa też w pełnym zakresie powstałe 

na skutek zawarcia małżeństwa powinowactwo (art. 61 § 1 KRO). Stosownie do okoliczności może też trwać nadal 

(choć z reguły w stanie zmienionym) obowiązek alimentacyjny między małżonkami (art. 60 KRO). Skutkiem rozwodu 

przy zachowaniu najczęściej nazwiska jest ustanie ustroju wspólności tak ustawowej, jak i umownej. Ustrój majątkowy 

małżeński wiąże tylko osoby pozostające w związku małżeńskim14. 

Najbardziej istotne jest orzeczenie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, korzystaniu ze wspólnego 

zamieszkania, o obowiązku alimentacyjnym wobec dziecka jak i względem rozwiedzionego małżonka może ulec 

zmianie w późniejszym postępowaniu, jeżeli zmienią się okoliczności. Co do niekorzystnego wyroku względem innych 

spraw strony mogą żądać zmiany orzeczenia15. 

                                                 
10 Tamże, s. 325 – 326. 
11 A. Górska, Ministerstwo sprawiedliwości Mediacje w Polskim systemie prawa, Mediacja w sprawach rodzinnych, Warszawa 2011, s. 3. 
12 Tamże, s. 3. 
13 Tamże, s. 4 – 5. 
14 Por. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 233 – 234. 
15 Por. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. VI, Warszawa 2012, s. 160. 
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Trudno dziwić się, iż nikomu nie jest obojętny rozkład pożycia małżonków, a tym bardziej gdy są już w nim 

nieletnie dzieci. Dlatego bardzo ważnym jest by zachować rodzinę w dobrych relacjach, stąd istota i sens małżeństwa od 

dawna leży w sferze zainteresowań takich nauk jak: psychologia, pedagogika, teologia, socjologia. Niewątpliwie decyzja 

o ukonstytuowaniu się małżeństwa często podejmowanym pod wpływem ciąży czy dla zasady. Takie małżeństwo bez 

rozsądnego podejścia wcześniej czy później przestanie funkcjonować. Dlatego procesy rozwodowe są tak lawinowe, że 

aż uchodzą w obecnych czasach za normę społeczną. 

Jest to jednak przerażające w skutkach zwłaszcza gdy w grę wchodzą małoletnie dzieci. Procesy „ciągną” się latami, 

dzieci nie znają swojej przynależności, gdyż są źródłem „walki” rodziców o ich miejsce, o płacenie na nie alimentów, 

gdy jedna ze stron musi takowe spełnić, a nie poczuwa się do obowiązku z różnych przyczyn. Zapewne takie dzieci nie 

będą miały dobrego ani startu w życie ani wzorca do życia w przyszłym ich związku. Przekupstwo pieniędzmi i 

prezentami, wzajemne nastawianie dziecka przeciwko rodzicom. Zapewne taka sytuacja, takie życie nie świadczy o 

dobru dziecka, bo jest ono kartą przetargową albo problemem dla rozchodzących się małżonków do roszczenia sobie 

praw, przerzucając wzajemnie winę. 

Warto zaznaczyć, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy chociaż nie podaje definicji wprost dotyczącej małżeństwa to 

wyraźnie, wskazuje, iż małżeństwo jest trwałym i legalnym związkiem mężczyzny i kobiety, powstały z ich woli. 

Małżonkowie mają równe prawa do wspólnego pożycia, rozwoju i realizacji celów dla dobra założonej rodziny i dzieci 

zrodzonych w tym związku bądź prawnie przysposobionych. Niezwykle ważna jest komunikacja w małżeństwie, jest to 

na tyle istotny czynnik by związek był trwały i zgodny. Otwartość i wyjaśnienia to podstawa funkcjonalności dwojga 

osób bez podejrzeń, oskarżeń, gdyż bywają także bezpodstawne przyczyny skłaniające małżonków do rozejścia się. 

Warto zaznaczyć, że przyczyny mogą się cofnąć gdy zostaną logicznie wyjaśnione, w końcu relacje małżonków opierać 

się powinny na zaufaniu, zrozumieniu i jasnym przekazie. 

Jak, że temat stanowi o postępowaniu cywilnym jednak w kontekście dobra małoletnich dzieci, to już z istoty 

sprawę należy sklasyfikować jako proces rozwodowy w którym nadrzędne znaczenie przypisuje się roli dziecka w 

skłóconym małżeństwie a w związku z tym ochrona jego praw i w istocie jego dobra. Postępowanie dowodowe ma na 

celu przede wszystkim ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia jak również okoliczności dotyczących 

dzieci stron i ich sytuacji a w razie uznania powództwa – także przyczyn, które stronę pozwaną do tego skłoniły (art. 

441 KPC). Strona dochodząca orzeczenia rozwodu z winy strony pozwanej może w toku postępowania zmienić żądanie 

i wnosić o orzeczenie rozwodu bez ustalenia winy stron. Jeśli zmiana żądania miała miejsce pod nieobecność strony 

pozwanej, konieczne jest powiadomienie tej strony o dokonanej zmianie16. 

Orzeczenie rozwodu jak i separacji należy do sądów powszechnych (art. 425 KPC). Legitymację do wniesienia 

pozwu mają tylko małżonkowie. Niedopuszczalne jest żądanie rozwodu przez przedstawiciela ustawowego małżonka 

lub prokuratora. Separacja może być dokonywana w trybie procesowym i nieprocesowym. Tryb nieprocesowy jest 

trybem uproszczonym, przewidzianym przez ustawodawcę dla małżonków, którzy nie mają wspólnych dzieci i wnoszą 

zgodnie o separację. Natomiast tryb procesowy to normalny proces toczący się przed sądem. Oba przypadki wymagają 

wykazania, że między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków, czyli że ustały wszelkie więzi 

łączące niegdyś małżonków, tj. więź fizyczna, psychiczna, gospodarcza. Konieczne jest także ustalenie, czy rozkład 

pożycia nastąpił trwale, czyli że nie istnieją najmniejsze przesłanki do powrotu małżonków do siebie i wznowienie 

pożycia małżeńskiego. Jednakże żaden sąd cywilny nie orzeknie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego 

jeśli w obliczu tych elementów miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci lub orzeczenie rozwodu byłoby 

sprzeczne z zasadami współżycia społecznego17. 

Orzeczenie rozwiązujące małżeństwo ma charakter konstytutywny, skuteczny erga omnes (art. 435 KPC). Nie 

ustaje jednak powinowactwo, powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa (art. 61 KPC), dzieci nadal zachowują status 

pochodzenia z małżeństwa. Orzeczenie kształtuje stosunki prawne między małżonkami na różnych płaszczyznach. 

Orzeczenie rozwodowe kształtuje zatem stosunki prawne każdego z małżonków względem osób trzecich, nadto 

kształtuje obowiązek alimentacyjny między małżonkami, chociaż jest on refleksem faktu, że strony były małżeństwem. 

Na skutek rozwodu ustaje ustawowa wspólność majątkowa, a powstaje wspólność w częściach ułamkowych. Ponadto 

sąd może dokonać podziału majątku zwłaszcza mieszkania. Wreszcie rzecz najważniejsza, mianowicie orzeczenie 

kształtuje sposób wykonywania władzy rodzicielskiej względem wspólnych małoletnich dzieci18. 

Warto zwrócić jednak uwagę, iż niemal z zasady dzieci pozostawiane są z matką i w miejscu jej zamieszkania, 

natomiast ojcu przysługuje udział w partycypacji kosztów edukacji i utrzymaniu oraz udział w decydowaniu o 

                                                 
16 Z. Krzemiński, Rozwód, wyd. VI, Kraków 2007, s. 152; Zob. SN 12.11.1982 r., III CRN 271/82 (OSN 1983, poz. 118. 
17 J. Grzelińska, Rozwód i separacja między małżonkami, Warszawa 2010, s. 95. 
18 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze…, s. 159-160. 
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najważniejszych sprawach. Oczywiście rzeczywistość jest niestety nie taka prosta. Dziecko staje się narzędziem 

manipulacji względem byłych małżonków. Rodzice często nie respektują orzeczeń sądu i w kwestiach kontaktów 

sytuacja mimo uregulowania nie jest przestrzegana. Wzajemne obwinianie i przerzucanie wzajemnych oskarżeń w 

obecności dziecka i z jego udziałem nie jest korzystne dla jego prawidłowego rozwoju. I tu można by rzec zaczynająca 

się batalia o prawa do dziecka i to już na kanwie własnych warunków bez podporządkowania się sądowi, jest 

dramatyczna w skutkach. 

Dobro dziecka polega na tym, by dziecko miało poczucie bezpieczeństwa, spokoju, stabilizacji emocjonalno-

uczuciowej, poczucie, że jest chcianym i kochanym, i ma zaufanie do osób dorosłych. Dziecko, które jest narzędziem 

przetargu w sporach małżonków nigdy nie będzie rozwijało się prawidłowo, będzie przejawiało stany lękowe lub 

agresywne. Często dziecko osób rozchodzących się przypisuje sobie winę rozpadu małżeństwa rodziców. Tak bywa gdy 

dziecko jest w wieku dorastania. Dlatego prawo stanowi, że jeśli na skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro 

małoletnich dzieci sąd może nie orzec rozwodu (art. 56 § 2 KRO). Dobro dziecka jest pojęciem wartościującym, 

trudnym do zdefiniowania. Chodzi o dodatnią w świetle społecznej hierarchii wartości oceny sytuacji dziecka z 

uwzględnieniem jego potrzeb o charakterze majątkowym i nie majątkowym. W 1968 r. Sąd Najwyższy w wytycznych 

wskazał na elementy precyzujące ocenę zagrożenia dobra dziecka. Zatem należy wziąć pod uwagę, takie fakty jak: 

1) czy rozwód nie osłabi więzi z dzieckiem tego z rodziców, przy którym ono nie pozostanie, w stopniu nie 

mogącym wpłynąć ujemnie na wykonywanie władzy rodzicielskiej; 

2) czy nieustępliwe stanowisko jednego ze współmałżonków co do sposobu wykonywania w przyszłości władzy 

rodzicielskiej i zmierzające do wykluczenia z niej drugiego współmałżonka nie przyniesie szkody wychowaniu dziecka; 

3) czy dziecko boleśnie nie odczuje samego rozwodu małżonków. 

Niektóre z tych okoliczności sąd ocenia po zasięgnięcia opinii psychologa, bacząc aby dziecko nie zostało 

wciągnięte w proces rozwodowy rodziców. Stąd nie można przyjąć supozycji, według której dobro dziecka z reguły nie 

sprzeciwia się rozwodowi, lub odwrotnie, że rozwód to dobro narusza. Sąd biorąc pod uwagę powyższe, powinien 

zbadać wpływ rozwodu na dobro dzieci i uzasadnić go19. 

Stąd artykuł 56 § 2 KRO wyłącza możliwość orzeczenia rozwodu, choćby nastąpił trwały i zupełny rozkład 

pożycia, jeżeli w jego następstwie miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci. Jednak patrząc obiektywnie, 

pomijając sytuacje wyjątkowe, każdy rozwód jest sprzeczny z interesem dziecka, który najpełniej zabezpiecza 

małżeńska wspólnota rodziców. Treść pojęcia „dobro dziecka” ustalona według wskazań obowiązującego prawa 

polskiego odpowiada w ogólnych zarysach pojęciu nadrzędnego interesu dziecka, rekonstruowanego na podstawie 

przepisów Konwencji o prawach dziecka. Sformułowania w Konwencji odnoszą się do stwierdzenia, że dziecko dla 

pełnego i harmonijnego rozwoju potrzebuje wychowania w środowisku rodzinnym, w atmosferze miłości szczęścia, 

zrozumienia oraz powinno być przygotowane do życia w społeczeństwie jako „indywidualnie ukształtowana jednostka 

wychowana w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości i solidarności, z zastrzeżeniem, że bierze się pod 

uwagę „znaczenie tradycji i wartości kulturalnych każdego narodu dla ochrony i harmonijnego rozwoju dziecka”20. 

Jednak warto spojrzeć od strony psychologicznej, czy dorastanie, wychowanie dziecka w domu z obojgiem 

rodziców gdzie jest lęk agresja, przemoc, kłótnie, zachowania patologiczne jest lepsze niż rozłąka rodziców i spokój w 

domu. Czasami intencje wynikające z ustaw prawnych podyktowane wizją generalną osób dorosłych, które decydują o 

losach małego człowieka ni jak się mają do życia. Nawet opinia z ośrodka diagnostyczno-sądowego, wydana na 

podstawie jednego spotkania nie powinna być miarodajna i wystarczająca do wydania decyzji o losach rodziny, a 

szczególnie dziecka. Bywa też, że z uwagi na „dobro dziecka” i to dosłownie w cudzysłowiu gdy dwoje rodziców są 

niewydolni wychowawczo dziecko odbierane jest do domu dziecka. To jest najprostsze wyjście. Jednak nikt nie zwraca 

uwagi na krzywdę dziecka, które dotyka choroba sieroca, lub popada w stany patologii społecznej. Nic nie zastąpi 

dziecku domu rodzinnego, zatem powinna być pomoc rodzinie w kształtowaniu świadomości, uczeniu poczucia 

obowiązku, wzajemnej odpowiedzialności za siebie. Dobro dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej nie będzie zachowane 

jeżeli nie będzie wsparcia specjalistów - osób doświadczonych. Postępowanie rozwodowe a dobro dziecka jest 

dyskusyjnym tematem. 

Nie bez znaczenia jest fakt przygotowania młodych ludzi do założenia rodziny, poprzedzony konsultacjami 

przedmałżeńskimi ze specjalistami, by wchodząc na drogę życia czynili to odpowiedzialnie, z pełną świadomością 

własnych doskonałości i ich braku, bo tylko umiejętna ocena sytuacji, świadomość własnych możliwości i predyspozycji 

może pomóc ominąć tragedie rodzinne. A więc edukacja. Ludzie zawierają związki z różnych przyczyn, nie zawsze są to 

decyzje świadome i chciane, bywa, że jest przymus z powodu niechcianej ciąży, a więc sytuacja moralności wobec 

otoczenia, młody wiek. Takie małżeństwo nie będzie gwarantem trwałości. Cechy patologii społecznej u osób 

                                                 
19 Por. tamże, s. 148. 
20 J. Ignaczewski, Rozwód po nowelizacji art. 56-61 KRO Komentarz, Warszawa 2009, s. 21. 
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dysfunkcyjnych z zaburzonymi cechami osobowości też nie dają gwarancji trwałości małżeństwa i miłości wobec dzieci. 

W takich rodzinach brak jest uwarunkowań związanych z bezinteresowną miłością i wzajemną troską. Takie sytuacje 

powinny być weryfikowane przez sąd w sposób rozsądny, bo nie zawsze dobro pojęte przez sąd, jest dobrem dziecka. 

Zakończenie 
Należy stwierdzić, iż literatura niezwykle dużo miejsca poświęca problematyce rozwodowej jako czynnikowi 

wskazującemu na ustanie małżeństwa. Jednak mimo narastającej problematyki dotyczącej dobra dziecka, to tej kwestii 

prawo cywilne nie poświęca nadmiernej uwagi, mimo deklaracji o „dobru dziecka rozstających się małżonków”. 

Pomijane jest wyjaśnianie istoty wychowania dziecka, zapewnienia mu należytych warunków nie tylko materialnych 

ale głównie psychicznych. Właśnie brak tych ostatnich powoduje, że osobowość dziecka będzie źle ukształtowana, a 

wręcz wypaczona. Prawo nie wyjaśnia jasno na czym miałoby polegać owo „dobro dziecka”. Dobro samo w sobie polega 

na zapewnieniu dziecku poczucia szczęścia, bezpieczeństwa, zapewnienia o jego ważnej roli w rodzinie i 

społeczeństwie, tym samym o tożsamości. Dziecko pewne miłości nie będzie szukało „przygód” w nieodpowiednim 

towarzystwie i grupach. Nie będzie szukało miejsca dla siebie w tym brutalnym świecie. Są procesy o alimenty dla 

dziecka, ale nie o jego poczucie wartości, godności w sensie psychologicznym, które powinno być zapewnione w 

normalnej rodzinie. Nie tylko chodzi o byt materialny, zapewne jest on ważny ale widzimy na przestrzeni historii jak 

ludzie żyli, nawet ci biedni, mając siebie byli o wiele szczęśliwsi niż za jakiekolwiek pieniądze. Za łatwo małżonkowie 

uzyskują rozwody, a pomijana jest edukacja małżonków, tak przed zawarciem małżeństwa, jak i po jego zawarciu, w 

kontekście nie tylko wzajemnej miłości wobec siebie, ale także powinno być uświadamianie o obowiązku miłości i 

odpowiedzialności wobec współmałżonka, a szczególnie wobec dziecka. Dziecko dla rozwodzących się małżonków jest 

barierą i złem koniecznym. Gdy małżonkowie zakładają nowe rodziny, rodzą się nowe dzieci, każde z tych dzieci 

ponosi konsekwencje nieodpowiedzialnych czynów rodziców. 

Sąd, jak wspomniano wyklucza rozwód gdy na skutek niego miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci bądź 

orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. I dobrze, że ustawa zwróciła na to uwagę. W 

innym przypadku uzyskanie rozwodu byłoby jeszcze prostsze, a i tak rozwody orzekane są masowo. Pojęcie dobra 

wspólnych małoletnich dzieci nie jest pojęciem jednoznacznym. Nie można mówić o konkretnym katalogu zachowań, 

które można by uznać za sprzeczne z dobrem małoletniego dziecka, jednak każda sytuacja powinna być oceniana 

indywidualnie. Rozstanie małżonków jest z gruntu złe i niewskazane, jednak biorąc pod uwagę w szerokim ujęciu 

dobro dziecka, to małżeństwo bez więzi uczuciowych pozbawione miłości i bezpieczeństwa nie ma racji bytu. Każdy 

przypadek jest jedyny w swoim rodzaju i powinien być rozpatrywany indywidualnie ze znalezieniem przyczyn 

rozpadu, ale i możliwości uzdrowienia małżeństwa. 

 

    * * *     

 

 

The aim of this article is to present the essence and purpose of a divorce as a separate proceeding. It shows the 

divorce process as a factor which dissolves the marriage where ensue a durable and complete breakdown of the married 

life and, therefore, stopped all relationships on interpersonal, economic, psychological and physical level. What is 

important is the fact that this breakdown of marriage is irreversible. It means that each of the spouses has got the right 

to create a new way of life and is able to contract a new marriage (Code of Civil Procedure, Articles 425-452; The 

Family and Guardianship Code, Articles 56-61). This article also presents the aspects of adjudication in housing, 

common heritage, children maintenance and childminding. Childminding is widely commented because this is the 

thematic issue, as well as the importance of verbal communication between spouses. The lack of communication 

breaches the bonds of marriage. The attention is also drawn to a fairly significant role of mediation. This procedure, 

according to the latest regulations, is an obligation in the initial stage of the divorce process to possibly prevent a 

divorce and reconcile spouses. What’s more, the problem of the good of minor children is widely commented. It shows 

that the court jurisdiction is not always appropriate for the children themselves. After divorce spouses become strangers 

but they still remain parents. When they forget about the responsibility of being parents and they start fighting for 

their own goods, at the same time, they forget about the real interest of the child which leads to inappropriate court 

decisions. As a result of this the child loses its identity, affiliation and has got no sense of security. Therefore the right to 

make far-reaching decisions about the child’s future is analyzed in the hereby article. The material factors are not the 

only one which oblige parents to take care of their children. The most important is true, unconditional love. 
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Środki prawne ochrony wolności sumienia i wyznania  
Prawo do wolności sumienia i wyznania stanowi jedną z kluczowych wartości w międzynarodowym porządku 

prawnym. Przepis art. 18 Powszechnej Deklaracji Praw człowieka z 1948 r. wskazuje, że każdy człowiek ma prawo do 

wolności wyznania oraz sumienia nie tylko w aspekcie jej kultywowania, ale także do jej zmiany, głoszenia, 

praktykowania czy też nauczania1. Analogiczną regulację przewidział Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i 

Politycznych2. Szczególnie doniosły charakter mają normy prawne zawarte w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw 

Człowieka i Podstawowych Wolności, tj. przepis art. 9. Zapisy tego dokumentu stosowane są bezpośrednio przez sądy 

podczas orzekania. W przypadku kolizji z innymi regulacjami przepisy Konwencji otrzymują charakter nadrzędny. Na 

podstawie wskazanych dokumentów można wnioskować, że prawo do wolności sumienia i wyznania jest 

podstawowym prawem jednostki, które pośrednio jest związane z innymi uprawnieniami a w szczególności prawem do 

edukacji3. 

Polski legislator przyjmując rozwiązania zaczerpnięte z prawa międzynarodowego uregulował w sposób szeroki 

sytuację materialnoprawną jednostki w kontekście wolności wyznania oraz sumienia. Najistotniejszym aktem prawnym 

normatywizującym tą kwestię jest Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z 1997 roku4. Przepis art. 53 ustawy zasadniczej 

stanowi, że każdej jednostce zapewnia się wolność sumienia i wyznania (religii). Wolność ta identyfikowana z innymi 

konstytucyjnymi uprawnieniami (swobodą wychowania dzieci, prawem do edukacji, bezstronność światopoglądowa 

władzy publicznej, autonomią związków wyznaniowych) obejmuje zarówno wymiar organizowania kultu publicznego, 

jak i inkorporowanie oraz uzewnętrznianie zasad wiary w życiu prywatnym5. Szczególne znaczenie w kontekście 

problematyki poruszanej przez artykuł ma zasada bezstronności światopoglądowej władzy publicznej. W toku prac nad 

opracowywaniem nowej ustawy zasadniczej, zrezygnowanoz postulatu neutralności na rzecz bezstronności. 

Oba wyrażenia są analogiczne oraz tożsame pod względem zakresu pojęciowego. Ustawodawca rozwinął definicję 

bezstronności światopoglądowej poprzez umieszczenie w Konstytucji przepisu art. 25 ust. 2. Niemniej jednak, praktyka 

instytucji publicznych oraz konstrukcja prawna zawarta w ustawie zasadniczej wskazują, że prawodawca przyjął 

postawę neutralną w znaczeniu otwartym, która wyraża się brakiem ingerencji w przekonania swych obywateli i 

wspólnot religijnych. Ograniczeniem takiego stanu jest bezwzględny nakaz ochrony fundamentalnych wartości 

ludzkich6. Należy przyjąć, że w przypadku kolizji wolności sumienia i wyznania (religii) z innymi chronionymi prawnie 

swobodami, organy władzy publicznej muszą dokonać wyważenia tych walorów. Mimo często odmiennych poglądów 

wyrażonych przez doktrynę należy w ocenie Autora przyjąć, że wskazana zasada dotyczy wszystkich instytucji 

realizujących określone cele polityki państwa.  

Konstytucyjna zasada proporcjonalności, jak i inne merytoryczne ograniczenia wynikające z przepisu art. 31 

Konstytucji ukazują, iż wolności oraz prawa nie mają charakteru ius infinitum. Z tego względu muszą być zestawione z 

innymi chronionymi prawnie dobrami oraz interesami prawnymi osób trzecich oraz odrębnych podmiotów. Działanie 

organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa wymaga również uwzględnienie wspomnianej normy 

prawnej.  

Przepis Konstytucji statuujący bezstronność światopoglądową, przez niektórych przedstawicieli doktryny jest 

traktowany jako „pusty” i niemożliwy do zrealizowania. W aspekcie stanowienia prawa, jak i jego wykonywania władza 

publiczna oraz jej organy dokonując wyboru określonej drogi postępowania według wybranej aksjologii muszą często 

odrzucić reguły i zasady danej grupy wyznaniowej7. Najlepszym tego przykładem jest próba wprowadzenia zakazu 

uboju rytualnego, wskutek czego doszło do naruszenia swobody wyznania i sumienia wyznawców islamu oraz 

                                                 
1 http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_powszechna_deklaracja.php (dostęp: 30.03.2016). 
2 Art.18. [w:] Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167. 
3 Poza wspomnianymi traktatami zastosowanie ma również Karta Praw Podstawowych UE tj. art. 10. J. Murdoch, Ochrona prawa do wolności i sumienia w 
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych, Rada Europy, Strasbourg 2012, s. 10-12. 
4 Dz.U. Nr 78, poz. 483. 
5 B. Rakoczy, Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz, Warszawa 2008, s. 126-127. 
6 D. Dudek, Zasady Ustroju III Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2009, s. 274. 
7 W. Łączkowski, ”Bezstronność” Władzy Publicznej, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” 2006, z. 2, s. 241. 
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judaizmu. Ze wskazanej sytuacji wynika dość jednoznacznie ratio legis tejże zasady, która jak zostało już poruszane 

rozciąga się na tworzenie prawa, jego wykonanie, stanowienie oraz wybór celu regulacji8. W kontekście ścierania się 

dwóch sfer sacrum i imperium nie można odmówić tej zasadzie szczególnego znaczenia. 

Trudność w uregulowaniu relacji państwa względem wolności sumienia i wyznania (religii) wynika ze specyfiki 

chronionego dobra. Sąd Najwyższy w wyroku z 20 września 2013 r. definiując tę kwestię określił je jako pewien obszar 

światopoglądowy, który wynika z indywidualnych przekonań, wyboru określonego systemu wartości oraz 

subiektywnej przestrzeni metafizyczno-egzystencjonalnej. W takim wypadku ochroną prawną objęta jest „sfera pojęć, 

wyobrażeń i przekonań jednostki”. Zostało wskazane, że swoboda wyboru światopoglądu i określonego wyznania jest 

dobrem osobistym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego9. Wartości niematerialne, które są uznane przez 

społeczeństwo, jako powszechne i dotyczące indywidualnego stanu psychologicznego jednostki podlegają ochronie 

prawnej10. 

Wolność jaką niewątpliwie jest swoboda wiary, sumienia i przekonań zarówno w sferze pozytywnej, jak i 

negatywnej jest integralną częścią wolności jednostki. Państwo jako gwarant jej ochrony oraz poszanowania zapewnia 

szeroki wachlarz środków przeciwdziałających jej naruszaniu. Zostały one uregulowane w przepisach prawa cywilnego, 

prawa karnego czy też prawa konstytucyjnego. Ze względu na fakt, że wolność ta obejmuje szeroki zakres ludzkich 

zachowań, zwyczajów, obyczajów tudzież miejsc ścierania się różnych poglądów ustawodawca musiał poszukać 

kompleksowych i całościowych rozwiązań. Proces normatywizujący obejmuje nie tylko sferę organizowania miejsc 

kultu, wyrażania przekonań, ale także formowania systemu edukacji czy też relacji z władzą publiczną11. Zakres 

zakazów i nakazów związany z tymi dwoma wolnościami był rozwijany przez liczne stanowiska Trybunału 

Konstytucyjnego. W swoich wyrokach wykazywał, że oba te dobra należy rozumieć również jako zakaz naruszania 

uczuć religijnych i przymuszania do określonego światopoglądu12. 

Jednym ze środków ochronny prawnej przyznanych przez prawodawcę, jako reakcję na naruszenie wolności oraz 

praw przez ustawę zwykłą jest skarga konstytucyjna. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego wskazuje się, że co 

prawda skarga jest odpowiedzią na pogwałcenie uprawnień indywidualnych jednostki, to często ich charakter może 

dotyczyć większej zbiorowości podmiotu, jak w przypadku wspólnot religijnych13. W ujęciu cywilistycznym na tle 

przepisów art. 23 i 24 kodeksu cywilnego14 dochodzi do rozgraniczenia tych dwóch wolności na wolność sumienia oraz 

wyznania. Swoboda sumienia dotyczy to indywidualnego samookreślenia się jednostki w stosunku do przekonań 

religijnych i ułożenia relacji z wyższym bytem. Swoboda wolności, której definicja jest kluczowa ze względu na 

problematykę artykułu dotyczy nieskrępowanej możliwości wyrażania poglądów i przekonań w sprawach wiary oraz 

do postępowań zgodnie ze swym sumieniem15. W przypadku zachowań naruszających te dwa dobra umożliwiono 

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej na zasadach ogólnych. Abstrahując od cywilnych oraz 

konstytucyjnych środków ochronnych wolności wyznania oraz sumienia ustawodawca penalizuje szereg czynów 

godzących w te dobra, zwłaszcza w przypadku zajścia dyskryminacja ze względu na przynależność wyznaniową i 

bezwyznaniową16. 

Gwarancja ochrony wolności wyznania i sumienia rodziców na przykładzie postępowania o zgodę na 

zabieg medyczny przeprowadzony na małoletnim 
Przepisy Konstytucji RP wspomagane przez przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego17 wprowadzają swoistą 

samodzielność oraz autonomiczność rodziców w decydowaniu o sprawach dziecka. Nie ma charakteru absolutnego i jest 

ograniczone przez dobro dziecka, a także obowiązek uwzględniania zdania oraz stanowiska dziecka, jeżeli stopień jego 

dojrzałości i rozwoju umysłowego umożliwia mu podjęcie niezawisłej decyzji. Prawodawca powołał szereg instytucji 

publicznych, które mają pomagać oraz kontrolować rodziców przy realizacji ich uprawnień. Szczególne znaczenie 

przyznano sądom rodzinno-opiekuńczym18. Instytucja ta odpowiedzialna za orzekanie w sprawach relacji rodziców  

                                                 
8 P. Borecki, M. Pietrzak, Wokół zasady bezstronności państwa w sprawach światopoglądowych. Uwagi do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 
grudnia sygn.. akt U 10/07, „Przegląd Religioznawczy” 2010, nr 1 (235), s. 157. 
9 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20.09.2013 r., sygn. akt II CSK 1/13, Legalis nr 739919. 
10 W. Zatorski, Naruszenie dóbr osobistych pracodawcy, Warszawa 2011, s. 6. 
11 M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty, Warszawa 2013, s. 231. 
12 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5.10.2015 r., SK 54/13, Legalis nr 1337025; Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7.10.2015 r., K 12/14, OTK 
Seria A 2015 nr 9, poz. 143. 
13 L. Jamróz, Skarga Konstytucyjna wstępne rozpoznanie, Białystok 2011, s. 73. 
14 Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm. 
15 H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2011, s. 511. 
16 W. Cieślak, Prawo karne zarys instytucji i naczelne zasady, Warszawa 2011, s. 287. 
17 Dz.U. Nr 9, poz. 59 z późn. zm. 
18 J. Strzebniczyk, Prawo Rodzinne, Warszawa 2013, s. 268. 
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z dziećmi ma szeroką, prawną swobodę ingerencji w ich uprawnienia wynikające z władzy rodzicielskich, w przypadku 

zajścia spraw istotnych ze względu na dobro dziecka19. 

Zasada ta została zastosowana w przepisie art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r. nakazującym, 

by wszystkie instytucje państwowe oraz prywatne w swoich działaniach względem dzieci kierowały się ich interesem, 

jako nadrzędnym. Sąd Najwyższy porównując płaszczyznę aksjologiczną preambuły do regulacji krajowych wyraził 

stanowisko o tożsamości pojęcia „interes dziecka” i „dobra dziecka”20. Pojęcie to nie powinno być zawężane jedynie do 

spraw z zakresu realizacji władzy rodzicielskiej, ale musi się odnosić do ogółu praw i wolności przysługujących 

dziecku21. Najczęściej w doktrynie przyjmuje się ujęcie tego pojęcia, jako zbioru wartości duchowych i materialnych 

niezbędnych dla właściwego rozwoju dziecka. Według Z. Radwańskiego jest to sytuacja materialnoprawna dziecka 

oparta na doktrynie moralnej oraz skonkretyzowana w przepisach prawa i orzecznictwie sądowym22. Zasada ta będąca 

pojęciem nieostrym i podlegająca dyskrecjonalnej ocenie sędziego stanowi prawną gwarancję prawidłowo 

wykonywanej władzy rodzicielskiej. Jego zagrożenie stanowi podstawę do zastosowania środków prawnych w postaci 

ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej23. 

Jednym z rodzajów postępowań objętych kognicją sądów opiekuńczych jest procedura dotycząca zgody na 

wykonanie zabiegu medycznego na rzecz małoletniego. Sytuacją problematyczną z punktu widzenia prawnego i 

moralno-etycznego jest brak zgody rodziców na dokonanie procedury medycznej z powodów światopoglądowych i 

wyznaniowych. Kwestia ta była rozpatrywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w kontekście naruszeń 

przepisu art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Pacjenta i Obywatela. Trybunał wskazał, że naturalnym prawem rodziców 

wynikającym ze specyfiki ich relacji z dzieckiem jest decydowanie o sposobie jego leczenia. Niemniej jednak, 

zwyczajowo nie mają oni niezbędnej wiedzy medycznej, która przypisywana jest lekarzom. Istotną tezą w kontekście 

omawianej problematyki jest stanowisko Trybunału, że rodzice często ze względu na swoją intuicje, poglądy oraz 

emocje nie zawsze działają w interesie dziecka i mogą podejmować irracjonalne decyzje. Lekarze nie mają legitymacji 

do decydowania za rodziców i w przypadku sporów muszą sprawę skierować na drogę postępowania sądowego24. 

W przypadku zabiegów ratujących życie Trybunał przyznał zasadzie ochrony życia znaczenie dominujące w 

kontekście władzy rodzicielskiej25. Przekładając powyższe rozważania na grunt krajowego porządku prawnego należy 

przyznać, że swoboda wyznania oraz sumienia rodziców, w kontekście decydowania o zdrowiu dziecka nie podlega 

bezgranicznej i absolutnej ochronie. Jak każda wolność podlega pewnym ograniczeniom w myśl przepisu art. 31 

Konstytucji zgodnie z tzw. klauzulą demokratycznego państwa prawa oraz zabezpieczeniem innych prawnie 

chronionych wartości jak zdrowie czy życie ludzkie. W myśl konstytucyjnej zasady proporcjonalności wolność 

wyznania, jako uzewnętrznianie światopoglądów związanych z metafizyczną naturą człowieka, może zostać w 

przypadku zagrożenia dobra wyższej wartości ograniczona. Zarówno klauzula demokratycznego państwa prawa jak i 

reguła proporcjonalności pozwalają przy daleko idących ograniczeniach zachować ideę oraz trzon danego prawa26. 

Sprzeciw jednego z rodziców lub obu odnośnie zabiegu i sposobu leczenia skutkuje koniecznością uzyskania zgody sądu 

opiekuńczego.  

W przypadku zabiegów o podwyższonym ryzyku w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia małoletniego lekarz 

może bez zgody przedstawiciela ustawowego dokonać takiej interwencji. Prawodawca dopuścił taką możliwość po 

uzyskaniu zgody właściwego sądu lub w szczególnych przypadkach otrzymaniu akceptacji post factum jeżeli 

przewlekłość postępowania mogłaby narazić małoletniego na szkodę27. Zaistnienie nadzwyczajnej przesłanki w postaci 

zagrożenia życia, która traktowana jest jako obrona uzasadnionego interesu prywatnego i powoduje, że naruszenie 

dobra w postaci wolności wyznania nie będzie bezprawna28. Przesłanka ta ma charakter wyjątkowy oraz nadzwyczajny. 

Wydaje się być zasadne postawienie tezy, że Sąd w odrębnych przypadkach, w których nie występuje kolizja dóbr o 

różnej randze powinien uwzględnić dopuszczalność stosowania metod leczniczych, które nie powodują ingerencji w 

światopogląd, wyznanie rodziców29. Sąd korzystając ze swojej uznaniowości powinien dokonać wyważenia wymogów 

związanych z koniecznością ochrony dobra dziecka w tym jego zdrowia oraz życia a innymi dobrami. Wobec braku 

                                                 
19 I. Wrześniewska-Wal, Dobro dziecka - najważniejsza przesłanka legalności zabiegu medycznego, „Bliskie Relacje Interpersonalne” 2015, nr 25, s. 180. 
20 Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 1.12.2000 r., V CKN 1747/2000, Lexis.pl nr 351920. 
21 E. Czyż, J. Szymańczak, Komitet Ochrony praw dziecka [w:] „Wokół Praw Dziecka część I”, red. M. Nowicki, Warszawa 1993, s. 15-20.  
22 A. Sylwestrzak, Skutki prawne separacji małżonków, Warszawa 2007, s. 113. 
23 P. Mostowik, Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym, Kraków 2014, s. 48. 
24 P. Sobolewski, Standardy Europejskie [w:] Prawo wobec medycyny i biotechnologii zbiór orzeczeń z komentarzami, red. M. Safjan, Warszawa 2011, s. 
104-114. 
25 Tamże. 
26 R. Parzycki, Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania, Warszawa 2015, s. 69-81. 
27 R. Kubiak, Zgoda na zabieg medyczny przeprowadzany u osoby małoletniej, „Prawo medyczne” 2014, nr 5, s. 112.  
28 A. Pązik, Obrona interesu społecznego jako przesłanka wyłączająca bezprawność naruszenia dobra osobistego http://www.lex.pl/akt/-/akt/obrona-
interesu-spolecznego-jako-przeslanka-wylaczajaca-bezprawnosc-naruszenia-dobra-osobistego (dostęp: 29.01.2016). 
29 K. Żukowska, Lekarz wobec transfuzji krwi u Świadków Jehowy http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=1047 (dostęp: 29.01.2016). 
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zgody rodziców i zaistnienia przesłanki konieczności ochrony zdrowia udzielenie zgody Sądu lub wykonanie zabiegu 

przez lekarza nosiłoby cechę bezprawności30. Taka czynność jurysdykcyjna łamałaby wynikające z Konstytucji zakazy i 

powodowałoby możliwość dochodzenia roszczenia odszkodowawczego na drodze sądowej. 

Podsumowanie 
Ochrona wolności wyznania i sumienia stanowi jedno z podstawowych zadań demokratycznego państwa prawa. 

Szeroki zakres środków prawnych zapobiegających naruszeniom tych dwóch dóbr oraz swobód został zagwarantowany 

nie tylko na płaszczyźnie krajowego porządku prawnego, ale też w licznych aktach o randze międzynarodowej. Mają 

one charakter wartości związanych z jednostką i jej osobistym, subiektywnym postrzeganiem otaczającej go 

rzeczywistości. Niemniej jednak te dwa dobra wchodzą w liczne interakcje z innymi prawnie chronionymi wartościami 

prowadząc do licznych, prawnych kolizji. Najczęstszym przypadkiem jest spór pomiędzy ochroną życia oraz zdrowia i 

wolnością sumienia oraz wyznania. W orzecznictwie międzynarodowych sądów oraz trybunałów dominuje pogląd, iż 

w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia jednostki dopuszczalne jest naruszenie innych chronionych prawnie dóbr. 

Ten pogląd przeważał w toku prac nad Konstytucją, który został wyrażony poprzez hierarchiczne zestawienie wolności 

oraz zasad dając przewagę regule ochrony życia. Ta koncepcja stanowi niejako gwarancję ochrony wolności wyznania 

jednostki zawężając jej ograniczenie do ściśle, określonych przypadków. W postępowaniach przed sądami 

opiekuńczymi przed którymi dochodzi się do ścierania wszelakich dogmatów, światopoglądów czy też zasad etycznych 

ta gwarancja nabiera szczególnego znaczenia. Bezspornym jest, że rolą sądów opiekuńczych jest sprawowanie kontroli 

nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej i ochroną szeroko pojmowanego katalogu praw i wolności określonych 

mianem „dobra dziecka”. Nadmierne faworyzowanie wolności wyznania i sumienia w postępowaniu przed tymi sądami 

doprowadziłoby do ich paraliżu. 

 

    * * *     

 

 

The protection of freedom of conscience, religion and respect for beliefs of others is one of the essential 

foundations on which the modern democratic legal system is based. Numerous international treaties on human rights 

and the rights of a unit offer guarantees securing these values, and providing legal means to assert their rights before 

international tribunals or courts. The national legislature pointed out the freedom of conscience and religion as well as 

the churches and religious associations in reference to these stated in the Polish Constitution of 1997. The provisions of 

the Basic Law gives the opportunity to people of different faith, to raise their children according to their own view and 

on this base to influence their education process. However, freedom of religion and conscience is not absolute and is 

subject to customary restrictions. Special institutions where there is a clash of different values and rules that mainly 

concern the legal position of a child are the guardianship courts. This article aims to show how regulated is the 

protection of parent’s subjective sacrum realm in the context of the substantial role and impact of guardianship courts 

on the functioning of a family.  

                                                 
30 N. Karczewska, Wola pacjenta czy decyzja lekarza?- kontrowersje wobec konieczności dokonania transfuzji krwi u Świadków Jehowy, 
http://www.prawoimedycyna.pl/index.php?str=artykul&id=184 (dostęp: 30.01.2016). 
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Wprowadzenie 
Rodzina jest najstarszą, naturalną, pierwotną i podstawową komórką społeczną występująca na wszystkich etapach 

rozwoju społeczeństwa. Rodzina i małżeństwo powszechnie uznawane są za wartości samoistne, czemu polski 

ustawodawca daje wyraz przyznając im najwyższą, bo konstytucyjną ochronę. Zgodnie bowiem z art. 18 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.1 małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, 

macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzina i małżeństwo 

podlegają ochronie nie tylko na mocy przepisów prawa krajowego, lecz również na mocy obowiązujących przepisów 

prawa międzynarodowego.  

Zasadę ochrony rodziny wyrażono już w art. 16 ust. 3 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r.2, który to 

stanowi, że rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony 

społeczeństwa i Państwa. Identyczne wskazanie zawiera Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych z 

1966 r.3 w ustępie 1 art. 23. Zasadę tą powtórzono również w preambule Konwencji o prawach dziecka z 1989 r.4 

wskazując, że rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich 

jej członków, a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym 

zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie. Z kolei, na mocy postanowień Międzynarodowego Paktu Praw 

Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 1966 r.5 Państwa strony zobowiązane zostały udzielić jak najszerszej 

ochrony i pomocy rodzinie, w szczególności przy jej zakładaniu i w okresie trwania odpowiedzialności rodziny za 

opiekę i wychowanie dzieci pozostających na jej utrzymaniu (art. 10 ust. 1).  

Definicja małżeństwa i rodziny wg prawa polskiego oraz międzynarodowego 
Małżeństwo definiowane jest najczęściej jako trwały, zalegalizowany, dobrowolny, monogamiczny, równoprawny, 

oparty przede wszystkim na więzi osobowej związek kobiety i mężczyzny. W piśmiennictwie trafnie wskazuje się, że 

„rodzinę tworzą już sami małżonkowie od chwili zawarcia związku małżeńskiego”6. Niekiedy formując definicję 

rodziny wskazuje się, iż w jej skład mogą wchodzić również dzieci (własne lub przysposobione), a także inne osoby 

połączone wspólnym pochodzeniem7. I tak przykładowo „według Jana Szczepańskiego rodzina jest grupą złożoną z osób 

połączonych stosunkiem małżeńskim i stosunkiem rodzicielskim”8. Z kolei Zbigniew Tyszka posługuje się szerszą 

definicją pojęcia rodziny, w skład której według autora wchodzić mogą nie tylko osoby połączone więzią małżeństwa i 

powinowactwa, lecz również adopcji9. 

W ustawodawstwie polskim brak legalnej definicji pojęcia rodziny. Definicji takiej nie zawiera nawet Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy (dalej: KRO)10. Niemniej jednak analizując jego poszczególne postanowienia można uznać, że 

rodzinę tworzą krewni (zarówno w linii prostej jak i w linii bocznej) jak również osoby powinowate, czyli krewni 

małżonka (art. 617 - art. 618). Jak trafnie wskazuje się w orzecznictwie, „z brzmienia art. 617 § 1 k.r.o. wynika wprost, że 

by uznać osoby za spokrewnione konieczne jest posiadanie jednego wspólnego przodka, nie jest natomiast wymagane, 

by osoby spokrewnione pochodziły od tych samych rodziców. (...) Konsekwencją tego jest przyjęcie, że "rodzeństwo" 

obejmuje nie tylko rodzeństwo naturalne, ale również przyrodnie”11. W Ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy 

                                                 
1 Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz 483. 
2 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka przyjęta i proklamowana rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10.12.1948 r., 
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklarac ja_Praw_Czlowieka.pdf (dostęp: 02.02.2016). 
3 Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167. 
4 Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm. 
5 Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169. 
6 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 23. 
7 B.M. Kałdon, Rodzina jako instytucja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym, „Forum Pedagogiczne UKSW” 2011, nr 1, s. 231. 
8 I. Żeber-Dzikowska, Kierunki przemian rodziny w Polsce w obliczu globalizacji, „Drohiczyński Przegląd Naukowy Wielokulturowe Studia Drohiczyńskiego 
Towarzystwa Naukowego” 2013, nr 5, s. 160.  
9 Z. Tyszka, Socjologia rodziny, Warszawa 1976, s. 74. 
10 Dz.U. z 2015 r., poz. 2082. 
11 Wyrok WSA w Lublinie z dnia 22 listopada 2012 r., II SA/Lu 757/12, LEX nr 1241060. 
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osobom uprawnionym do alimentów12 rodzina została zdefiniowana jako grupa społeczna składająca się z następujących 

członków rodziny: rodziców; małżonka rodzica; osoby, z którą rodzic wychowuje wspólne dziecko; pozostających na 

utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia oraz dziecka, które ukończyło 25. rok życia otrzymującego 

świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub legitymującego się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje mu świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy 

(art. 2 pkt 12).  

Z kolei zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie13, który 

zawiera odwołanie do art. 115 § 11 Kodeksu karnego, członkiem rodziny jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, 

powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także 

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu oraz inna osoba wspólnie zamieszkująca lub gospodarująca. W rozumieniu 

przyjętym w Ordynacji podatkowej14 za członków rodziny uważa się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonków 

zstępnych, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz osobę pozostającą w faktycznym pożyciu (art. 111 § 3).  

W prawie europejskim i międzynarodowym również nie znajdziemy definicji legalnej pojęcia rodziny. W 

rozumieniu Dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin15 w skład 

pojęcia rodziny wchodzą małżonkowie i nieletnie dzieci (pkt 9). Z kolei, zgodnie z art. 2 ust. 2 Dyrektywy 2004/38/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 

swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich16 „członek rodziny” oznacza: 

współmałżonka; partnera, z którym zawarto zarejestrowany związek partnerski, jeżeli ustawodawstwo danego Państwa 

Członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem, 

bezpośrednich zstępnych, którzy nie ukończyli 21 roku życia lub pozostają na utrzymaniu, oraz bezpośrednich 

wstępnych pozostających na utrzymaniu.  

Do celów Międzynarodowej Konwencji dotyczącej ochrony praw migrujących pracowników i członków ich 

rodzin17 wyrażenie "członkowie rodzin" określa osoby poślubione lub utrzymujące z migrującymi stosunki, które na 

podstawie panującego prawa, produkują rezultaty równoznaczne z małżeństwem, jak też ich dzieci i inne osoby na 

utrzymaniu, które są uznane za członków ich rodzin na podstawie panującego prawa lub umów dwustronnych lub 

wielostronnych między Państwami zainteresowanymi (art. 4). 

Konkludując, rodzina to pojęcie wieloznaczne i intuicyjne. Ani w prawie polskim, ani w międzynarodowym „nie 

istnieje legalna definicja pojęcia "rodziny". (...) Można przyjąć, że w przeważającej większości akty prawne zaliczają do 

rodziny małżonków, ich dzieci wspólne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione, przyjęte na wychowanie w 

ramach rodziny zastępczej, dzieci znajdujące się pod opieką (prawną), a niekiedy nawet dzieci obce przyjęte na 

wychowanie i utrzymanie, jeśli rodzice nie żyją lub nie mogą zapewnić im utrzymania albo też zostali pozbawieni lub 

ograniczeni we władzy rodzicielskiej18. Inną definicję rodziny przyjmuje się na potrzeby biologii, socjologii, prawa itd. 

Niezależnie od tego, którą z powyższych definicji ostatecznie się przyjmie, rodzina pozostanie najstarszą, pierwotną i 

podstawową komórką społeczną odgrywającą niebagatelną rolę na wszystkich etapach rozwoju społeczeństwa. 

Zasada trwałości małżeństwa w polskim prawie rodzinnym 
Zasada trwałości związku małżeńskiego jest jedną z naczelnych zasad polskiego prawa rodzinnego. Zgodnie z tą 

zasadą, małżeństwo powinno być związkiem dożywotnim i tylko w wyjątkowych, przewidzianych prawem 

przypadkach, możliwe jest jego ustanie. Przepisy prawa rodzinnego, w przeciwieństwie do przepisów prawa 

kanonicznego, a konkretnie kan. 1141 Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 r., przewidują możliwość rozwiązania 

małżeństwa przez rozwód. Niemniej jednak, pomimo wprowadzenia takiej możliwości, polskie prawo przewiduje 

równocześnie szereg mechanizmów mających służyć ochronie jego trwałości. Trafnie wskazuje się bowiem, że „prawo 

stanowi jeden z ważniejszych instrumentów polityki państwa wobec rodziny. Właściwe unormowanie różnych 

aspektów funkcjonowania rodziny może umocnić jej trwałość i zwartość oraz ułatwić wypełnianie przez nią licznych 

                                                 
12 Dz.U. z 2016 r., poz. 169. 
13 Dz.U. z 2015 r., poz.1390. 
14 Dz.U. z 2015 r., poz. 613. 
15 Dz.U. UE L 251 z 2003 r., p. 0012-0018. 
16 Dz.U. UE L 158 z 2004 r., s. 77-123. 
17 Międzynarodowa Konwencja dotycząca ochrony praw migrujących pracowników i członków ich rodzin zaakceptowana przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych w rezolucji n. 45/158 z 18.12.1990 r., 
http://www.praca.ffm.pl/download/publikacje_onz/Konwencja_ws._ochrony_praw_migrujacych.pdf (dostęp: 21.03.2016). 
18 Wyrok SN z dnia 13.04.2005 r., IV CK 648/04, OSNC 2006/3/54. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2004.158.01.0077.01.POL
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funkcji; niewłaściwe prawo może powodować dezintegrację rodziny, osłabiać ją i stanowić przeszkodę w wypełnianiu 

podstawowych zadań”19.  

Szczegółowe określenie mechanizmów prawnych mających służyć ochronie trwałości małżeństwa i rodziny 

następuje w różnorodnych aktach rangi ustawowej i aktach wykonawczych. Do instrumentów tych zalicza się między 

innymi bezwzględne i względne przeszkody małżeńskie, odmienny od przyjętego w Kodeksie cywilnym katalog wad 

oświadczenia woli20, instytucję separacji, określone w art. 56 KRO przesłanki orzeczenia rozwodu, specyfikę 

postępowania odrębnego w sprawach małżeńskich oraz będącą przedmiotem niniejszego opracowania instytucję 

mediacji w sprawach o rozwód.  

Przesłanki i procedura rozwiązania małżeństwa 
Poza zasadami wyrażonymi w ustawie zasadniczej, ochronie trwałości małżeństwa i rodziny służyć mają przede 

wszystkim przepisy materialnego prawa rodzinnego i przepisy postępowania cywilnego określające przesłanki i 

procedurę rozwiązania małżeństwa, jego unieważnienia lub ustalenia jego nieistnienia21. W art. 56 KRO ustawodawca 

zawarł materialnoprawne przesłanki orzeczenia rozwodu. Przesłanką pozytywną orzeczenia rozwodu jest zupełny i 

trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W orzecznictwie podkreśla się, że „rozkład pożycia jest trwały jeżeli ustały 

wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia 

życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi”22. Wśród przesłanek negatywnych orzeczenia 

rozwodu wymienia się wyłączną winę małżonka żądającego rozwodu, dobro wspólnych małoletnich dzieci oraz zasady 

współżycia społecznego. Wystąpienie którejkolwiek z przesłanek negatywnych spowoduje, że orzeczenie przez sąd 

rozwodu stanie się (przynajmniej teoretycznie) niedopuszczalne. Wydanie orzeczenia o rozwodzie uzależnione jest 

bowiem od kumulatywnie – spełnienia się przesłanki pozytywnej oraz braku zaistnienia przesłanek negatywnych.  

Ze względu na szczególny charakter spraw rodzinnych ustawodawca przewidział szereg odrębności w 

postępowaniu sądowym w sprawach o rozwód. Przede wszystkim, sprawy o rozwód w pierwszej instancji rozpoznaje 

sąd okręgowy w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i dwóch ławników (art. 47 § 2 ust. 2 Kodeksu 

postępowania cywilnego, dalej: KPC23). W sprawach tych niedopuszczalna jest skarga kasacyjna (art. 3982 § 2 KPC) oraz 

skarga o wznowienie postępowania (art. 400 KPC). Do reprezentowania strony konieczne jest pełnomocnictwo 

udzielone do prowadzenia danej sprawy tj. pełnomocnictwo szczególne (art. 426 KPC). Co do zasady, posiedzenia 

odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że 

jawność nie zagraża moralności (art. 427 KPC). W sprawach o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub 

nieistnienia małżeństwa i o rozwód oraz o separację na żądanie jednego z małżonków obowiązkowe jest przesłuchanie 

stron (art. 432 KPC), a rozstrzygnięcia nie można oprzeć wyłącznie na uznaniu powództwa lub przyznaniu okoliczności 

faktycznych (art. 431 KPC). W postępowaniu tym przewidziano również szereg szczególnych zasad dotyczących 

postępowania dowodowego (min. art. 430 KPC, art. 432 KPC itd.).  

Mediacja w sprawach o rozwód 
Poza wyżej wskazanymi zasadami rządzącymi postępowaniem odrębnym w sprawach małżeńskich, szczególną 

regulację mającą służyć ochronie trwałości małżeństwa i rodziny przewidują przepisy zakładające skierowanie stron 

postępowania do mediacji. Do procedury cywilnej mediację rodzinną będącą jedną z alternatywnych metod 

rozwiązywania sporów, wprowadzono na mocy przepisów Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw24, jako element łagodzenia konfliktów między stronami sporu. 

Instytucja dobrowolnej mediacji zastąpiła funkcjonujące do czasu wprowadzenia nowelizacji obowiązkowe, 

prowadzone z urzędu, postępowanie pojednawcze. Zasadniczym celem wprowadzonej nowelizacji było 

wyeliminowanie funkcjonującego do tej pory rozwiązania, które nie zdawało egzaminu i w praktyce prowadziło jedynie 

do przewlekłości postępowania25.  

Obecnie, zgodnie z brzmieniem art. 436 par. 1 KPC, jeżeli sąd rozpoznający sprawę uzna, że istnieją widoki na 

utrzymanie małżeństwa może skierować strony postępowania o rozwód do mediacji. W praktyce „o tym czy istnieją 

                                                 
19 Polska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich im. Kard. Stefana Wyszyńskiego, Raport o sytuacji polskich rodzin, 
http://www.srk.opoka.org.pl/srk/srk_pliki/dokumenty/6.html (dostęp: 02.02.2016). 
20 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1-616, Warszawa 2013, s. 94. 
21 A. Tunia, Ochrona małżeństwa i rodziny w prawie polskim oraz w prawie wewnętrznym kościołów chrześcijańskich, „Studia z prawa wyznaniowego” 
2010, t. 13, s. 103.  
22 Wyrok SA w Katowicach z dnia 12.03.2010 r., I ACa 51/10, LEX nr 1120376. 
23 Dz.U. z 2014 r., poz. 101. 
24 Dz.U. Nr 172, poz. 1438. 
25 Uzasadnienie projektu Ustawy z dnia 28.07. 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Sejm RP IV 
kadencji, nr druku 3212, s. 5.  

http://sip.lex.pl/#/dokument/521214072
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widoki na utrzymanie małżeństwa i czy mediacja będzie prowadzona decyduje sąd na podstawie zebranego materiału 

dowodowego w sprawie”26. Podkreślić raz jeszcze należy, że przewidziane przez ustawodawcę rozwiązanie nie nakłada 

na sąd obowiązku skierowania stron do mediacji (tak jak to miało miejsce pod rządami poprzednio obowiązujących 

przepisów), lecz jedynie wprowadza taką możliwość. Skierowanie stron do mediacji w sprawie o rozwód, w 

przeciwieństwie do innych spraw cywilnych, możliwe jest na każdym etapie postępowania, w tym także wtedy, gdy 

postępowanie zostało zawieszone. Do mediacji w sprawach o rozwód stosuje się odpowiednio przepisy ogólne o 

mediacji tj. art. 1831-18315 KPC ze zmianami wynikającymi z art. 436 KPC i art. 4452 KPC. 

Kodeks etyki mediatora definiuje mediację jako „dobrowolne i poufne porozumiewanie się stron znajdujących się 

w konflikcie w obecności bezstronnej i neutralnej trzeciej osoby - mediatora”27. W postępowaniu mediacyjnym 

mediator pomaga skonfliktowanym stronom rozstrzygnąć powstały spór, nie przyjmując roli arbitra czy sędziego, lecz 

jedynie zachęcając strony do wspólnego wypracowania kompromisu. Poza wyeliminowaniem konfliktu mediacja ma 

jeszcze inne dobre strony. Może przyczynić się do poprawy zdolności komunikowania się między członkami rodziny, 

zmniejszenia kosztów ekonomicznych i emocjonalnych związanych z rozwiązywaniem sporów rodzinnych, a także 

ograniczyć ryzyko pokrzywdzenia małoletnich dzieci28. W procesie mediacji rodzinnej dobro dziecka zawsze powinno 

stanowić wartość nadrzędną, zaś „mediator powinien przywiązywać szczególne znaczenie do dobra i interesów dzieci, 

powinien uwrażliwiać rodziców na potrzeby dzieci i przypominać rodzicom o ich podstawowym obowiązku 

odnoszącym się do dobra ich dzieci oraz o potrzebie informowania dzieci i konsultowania się z nimi”29. 

Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. 

Umowa o mediację może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, w sytuacji gdy druga 

strona postępowania złożyła o to wniosek (art. 1831 § 2 KPC). Wszczęcie postępowania mediacyjnego może zatem 

nastąpić, po pierwsze, na podstawie umowy; po drugie, na podstawie postanowienia sądu prowadzącego postępowanie 

oraz, po trzecie, na wniosek którejkolwiek ze stron postępowania. Ze względu na będący istotą postępowania 

mediacyjnego jego dobrowolny charakter „każda ze stron może, bez negatywnych skutków procesowych, odmówić 

udziału w mediacji, zarówno w razie skierowania stron do mediacji przez sąd, jak i wówczas, gdy z wnioskiem o 

mediację wystąpiła strona przeciwna. Jeżeli jednak bez usprawiedliwionej przyczyny nie wzięła udziału w mediacji, na 

którą wcześniej wyraziła zgodę, może zostać obciążona kosztami wywołanymi tym jej postępowaniem”30.  

Zgodnie z art. 1831 § 3 KPC w umowie o mediację strony obowiązane są określić w szczególności przedmiot 

mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora. W art. 1831 § 3 KPC ustawodawca jedynie przykładowo 

wskazał elementy umowy o mediację. Strony w toku wzajemnych ustaleń mogą oczywiście przewidzieć, że taka umowa 

zawierać będzie dodatkowe, inne jeszcze elementy. Przedmiotem postępowania mediacyjnego może być każda sprawa, 

co do której pomiędzy stronami pojawił się konflikt, która może być rozwiązana z drodze ugody stron. W przypadku 

mediacji w sprawach o rozwód ustawodawca zdecydował się rozszerzyć zakres przedmiotowy postępowania wskazując, 

że przedmiotem mediacji może być również pojednanie małżonków.  

W przypadku mediacji rodzinnej ustawodawca odmiennie uregulował procedurę wyboru mediatora. W 

postępowaniu mediacyjnym w sprawie o rozwód, jeżeli strony nie uzgodniły między sobą osoby mediatora, sąd kieruje 

je do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu 

psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w 

sprawach rodzinnych (art. 436 par. 4 KPC). Należy zatem zauważyć, że ustawodawca przyznaje stronom postępowania 

pierwszeństwo w wyborze osoby mediatora. Dopiero gdy strony nie uzgodnią między sobą osoby mediatora, wybór 

należeć będzie do sądu. W tym miejscu wprowadzone zostało kolejne ograniczenie.  

Ze względu na specyfikę spraw rodzinnych sąd zobowiązany jest dokonać wyboru stałego mediatora z pośród osób 

posiadających wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadających wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, 

socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych, tj. z 

pośród osób posiadających doświadczenie w tego typu sprawach i zarazem będących w stanie realnie pomóc stronom w 

rozwiązaniu ich sporów rodzinnych. Ograniczenie powyższe wprowadzono, ponieważ „sprawy rodzinne cechuje 

wysoki stopień skomplikowania, szczególnie ze względu na emocjonalne zaangażowanie stron w spór oraz konieczność 

                                                 
26 Serwis Prawa, Mediacja w sprawie o rozwód nie jest obligatoryjna, 
http://www.serwisprawa.pl/wersja_do_druku.php?str=porady_prawne&ob=1041&ty=4 (dostęp: 05.02.2016). 
27 Polskie Centrum Mediacji, Kodeks Etyki Mediatora, Warszawa 2006. s. 2. 
28 Model Standards of Practice for Family and Divorce Mediation Developed by The Symposium on Standards of Practice Approved by the ABA House of 
Delegates February 2001, p. 11, http://www.americanbar.org/content/dam/aba/migrated/family/reports/mediation.authcheckdam.pdf (dostęp: 
05.02.2016). 
29 Rekomendacja Nr R(98)1 Komitetu Ministrów Rady Europy dla państw członkowskich w sprawie mediacji rodzinnego, s. 128, 
http://www.mediacje.pl/files/0_prawo/Rekomendacja%20w%20sprawie%20mediacji.pdf (dostęp: 05.02.2016). 
30 Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Artykuły 367-505 (37), red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, wyd. II, LEX 2013.  
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kierowania się dobrem dzieci i rodziny”31. Z tego względu mediator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje tak by 

udzielić stronom fachowego wsparcia, którego efektem będzie ponowne nawiązanie dialogu między małżonkami32. 

Podsumowanie 
Mediacja jest powszechnie uznaną, alternatywną metodą rozwiązywania sporów. Ze względu na „szczególny 

charakter sporów rodzinnych, a mianowicie: (...) fakt, że spory rodzinne angażują osoby, które z istoty rzeczy pozostają 

we wzajemnie zależnych i trwałych związkach; (...) fakt, że spory rodzinne powstają w powiązaniu z negatywnymi 

emocjami i je wzmacniają [oraz – P.K.] fakt, że separacja i rozwód dotykają wszystkich członków rodziny, a szczególnie 

dzieci”33 niezwykle istotne jest propagowanie ugodowych metod rozwiązywania sporów. W postępowaniu 

mediacyjnym, nadrzędnym zadaniem mediatora jest pomoc w wypracowaniu stronom postępowania wspólnego, 

satysfakcjonującego obie strony porozumienia. Mediator nie narzuca stronom swojego rozwiązania, lecz pomaga im 

ponownie nawiązać dialog i zrozumieć potrzeby drugiej strony sporu.  

Co do zasady „mediacja może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony”34. 

Jednakże, art. 18314 KPC przewidujący możliwość zatwierdzenia ugody przez sąd „nie znajdzie w ogóle zastosowania do 

samego rozwiązania małżeństwa czy też ustanowienia separacji. W kwestiach tych bowiem nie może dojść do zawarcia 

ugody przed mediatorem (...) [ponieważ – P.K.] przedmiotem ugody nie mogą być (...) sprawy o prawa stanu (...) z 

uwagi na konstytutywny charakter orzeczenia sądu w tych sprawach oraz postulat zgodności rozstrzygnięcia z 

rzeczywistym stanem rzeczy”35. Zatem „w sprawie rozwodowej i w sprawie o separację może zakończyć się 

pojednaniem lub porozumieniem małżonków lub wypracowaniem zgodnych stanowisk procesowych, które są podstawą 

dla rozstrzygnięcia sprawy przez sąd”36.  

W sprawach o rozwód głównym celem postępowania mediacyjnego jest ochrona trwałości małżeństwa i rodziny. 

Zadaniem mediatora będzie „zakończenie tej sprawy już na etapie wstępnym”37 i to zakończenie jej w sposób 

umożliwiający utrzymanie związku małżeńskiego oraz założonej przez małżonków rodziny. Skierowanie stron do 

mediacji ma zatem na celu pomóc im wspólnie rozwiązać powstały konflikt rodzinny, a co za tym idzie, uniknąć 

rozwiązania małżeństwa w drodze rozwodu, o ile oczywiście istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. O 

pozytywnym wyniku postępowania mediacyjnego można mówić, gdy na jego skutek strona, która wniosła pozew 

zdecyduje się na jego cofnięcie.  

Jednakże, jeżeli pomimo zaangażowania mediatora i samych stron, nie istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa 

przedmiotem postępowania mediacyjnego mogą być inne jeszcze kwestie rodzinne, bowiem „sprawy około rozwodowe, 

które kończą się niepowodzeniem w zakresie próby pojednania małżonków, mogą być kontynuowane w mediacji w 

zakresie warunków rozstania”38. Przykładowo, zgodnie z art. 4452 KPC przedmiotem mediacji w sprawach o rozwód lub 

separację może być również ugodowe załatwienie spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, 

alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających 

rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację. Jeśli zatem między małżonkami nie dojdzie do 

pojednania, mogą oni w ramach postępowania mediacyjnego osiągnąć porozumienie co do innych kwestii rodzinno-

opiekuńczych. Należy jednak pamiętać, że „zawarta w sprawie o rozwód lub separację, po przeprowadzeniu mediacji, 

ugoda w zakresie wszystkich kwestii, które wymienia art. 4452, może być zatwierdzona przez sąd dopiero po 

uprawomocnieniu się wyroku orzekającego rozwód”39. 

Wprowadzenie do polskiego porządku prawnego instytucji mediacji w sprawach rodzinnych z całą pewnością 

należy ocenić pozytywnie. W toku postępowania mediacyjnego małżonkowie mogą osiągnąć porozumienie i w efekcie 

zdecydować się na wycofanie pozwu o rozwód. Prawidłowo przeprowadzona mediacja może być zatem skutecznym 

instrumentem ochrony trwałości małżeństwa i rodziny. Niemniej jednak, należy odrzucić coraz częściej pojawiające się 

w judykaturze postulaty de lege ferenda dotyczące zastąpienia dobrowolnej mediacji mediacją obowiązkową. Jak trafnie 

bowiem wskazuje Rzecznik Praw Dziecka: „taki kodeksowy nakaz skierowania stron do mediacji przez sąd nawet 

                                                 
31 J. Bodio, T. Demendecki, A. Jakubecki, O. Marcewicz, P. Telenga, M.P. Wójcik, red. A. Jakubecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, wyd. 5, 
LEX 2015. 
32 A. Gójska, Mediacja w sprawach rodzinnych. Stan prawny na 1 września 2011 r., Warszawa 2011, s. 5. 
33 Rekomendacja Nr R(98)..., s. 127.  
34 N. Kurek, Postępowanie mediacyjne w sprawach o rozwód i separację, http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/postepowanie-mediacyjne-w-
sprawach-o-rozwod-i-separacje (dostęp: 02.02.2016). 
35 M. Bukaczewska, K. Mularczyk, Uwagi w przedmiocie możliwości zatwierdzenia ugody zawartej w postępowaniu rozwodowym, „Kwartalnik ADR” 2009, 
Nr 4(8), s. 58. 
36 N. Kurek, Postępowanie mediacyjne w sprawach o rozwód i separację (on-line). 
37 Rzecznik Praw Dziecka, Stanowisko w sprawie nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących separacji i rozwodu, ZBA-070—
5/06/MP, s. 2, http://brpd.gov.pl/sites/default/files/rpd_stare/wystapienia/wyst_2006_01_17.pdf (dostęp: 05.02.2016). 
38 Rozwód po ludzku, Mediacje a sprawy rodzinne, http://www.rozwodpoludzku.pl/?id=72 (dostęp: 02.02.2016). 
39 Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Artykuły 367-505 (37), red. H. Dolecki, T. Wiśniewski, wyd. II, LEX 2013.  
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wówczas, kiedy nie istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa mógłby pozostawać w sprzeczności z charakterem tej 

instytucji i z pewnością prowadziłby do zbędnego wydłużenia postępowania rozwodowego”40, co z kolei byłoby 

niekorzystne zarówno dla skłóconych małżonków, jak i ich wspólnych, małoletnich dzieci.  

 

    * * *     

 

 

The family is often defined as the basic unit in society traditionally consisting of two parents rearing their 

children. Family and marriage are considered intrinsic values, protected not only by the provisions of national law but 

also by international law. Polish law provides a number of mechanisms that serve to protect the durability of marriage 

and family. One of them is the institution of divorce mediation being the subject of this article. Divorce mediation 

which is one of the alternative dispute resolution (ADR), was introduced to the polish legal system under the provisions 

of the Act of 28 July 2005 amending the Act - Civil Code Procedure. The institution of voluntary mediation replaced 

mandatory conciliation. Mediation is a settlement of a dispute by setting up an independent, neutral person (mediator) 

between two contending parties (for example spouses) in order to aid them in the settlement of their disagreement. 

Mediator works with disputants in order to bring about a mutually satisfactory agreement, a compromise. In the course 

of the mediation proceedings the spouses may reach an agreement, and thus reject the idea of ending their marriage in 

divorce. Therefore mediation can be an important instrument which protect the durability of marriage and family. 

                                                 
40 Rzecznik Praw Dziecka, Stanowisko w sprawie nowelizacji przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących separacji i rozwodu, s. 3. 
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Wprowadzenie  
Obecnie małżeństwo i rodzina testowane są przez rozmaite przemiany. Modele rodziny stają się coraz bardziej 

rozmaite i różnorodne. Obok związków formalnych mamy różne związki nieformalne bądź związki po rozwodzie, w 

których także wychowywane dzieci. Coraz więcej małżeństw rozpada się. Dzieci wychowywane są w niepełnych 

rodzinach, w rodzinach rekonstruowanych bądź w dwóch domach równolegle. Przemiana wzorców rodzinnych 

zmobilizowała do wytworzenia nowych instrumentów i instytucji, które wspomagają rodzinę w realizacji jej funkcji, a 

także pomagają jej w chwilach kryzysu, którego częścią jest rozwód1. W systemie prawa polskiego każdy z małżonków 

ma prawo do tego, żeby żądać rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jeżeli zostaną spełnione oczywiście określone 

normatywnie wymagania2. Instrumentem pomocnym w trudnych chwilach w czasie trwania rozwodu wydaje się być 

mediacja, w której bezstronna rola mediatora towarzyszy w procesie rozwiazywaniu konfliktu pomagając stronom 

określić sporne kwestie i wypracować ich rozwiązanie3. Mediacja oznacza dla każdego z małżonków spojrzenie na 

własną osobę, własny system wartości, a także odnalezienie własnego nowego miejsca w świecie. Wymaga to swoistego 

odniesienia się do przeszłości i uporania się z tym. Rozwód powoduje krótką lub długofalową destabilizację i nie jest to 

już prywatna sprawa małżonków, bowiem rozkład więzi jest już analizowany przez pryzmat prawnych regulacji4. 

Celem pracy jest przedstawienie mediatora i jego roli w aspekcie trwania rozwodu. Samo zaś propagowanie w Polsce 

alternatywnych metod rozwiązywania sporów wydaje się rzeczą bardzo istotną5. 

Mediacja 
Mediacja to dobrowolne i poufne porozumienie stron, które znajdują się w konflikcie w obecności bezstronnej i 

neutralnej osoby trzeciej - mediatora. Należy zaznaczyć, że mediacja to nie terapia. Celem mediacji okołorozwodowej 

będzie osiągnięcie konsensusu w zakresie: opieki na dziećmi, kontaktów z drugim rodzicem, rozstrzygnięcie spraw 

majątkowych oraz innych, które wymagać będą współpracy między małżonkami. Mediacja zdecydowanie minimalizuje 

psychiczne napięcia towarzyszące rozwodowi. Głównym celem mediacji rozwodowej wydaje się być ochrona dzieci 

przed nieprzyjemnymi skutkami konfliktu między dorosłymi6. Instytucja mediacji wprowadzona została do KPC ustawą 

z dnia 28.7.2005 roku7. 

W sprawach o rozwód i separację mediacja uregulowana została w przepisach art. 436 i 4452 oraz w przepisach 

1831-18315 KPC. W pierwszym z tych przepisów (art. 436 KPC) mamy do czynienia z sytuacją, w której to istnieje 

szansa na utrzymanie małżeństwa. W drugim zaś przepisie (art. 445 KPC) mamy do czynienia z ugodowym 

załatwieniem spornych kwestii związanymi z art. 58 KRO. Generalnie sąd może skierować strony do mediacji, o ile 

istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa8. Sąd ma możliwość kierowania stron do mediacji na każdym etapie 

postępowania (art. 10 KPC). Bardzo znaczący jest art. 223 § 1 KPC, który głosi, że przewodniczący powinien w 

odpowiedniej chwili skłaniać strony do pojednania ze sobą, szczególnie na pierwszym posiedzeniu zaraz po wstępnym 

wyjaśnieniu stanowiska stron. Osnowę ugody, która zawarta jest przed sądem wciąga się do protokołu rozprawy, a 

następnie zamieszczana jest w odrębnym dokumencie, który stanowi część protokołu i stwierdza się podpisami stron. 

Niemożność podpisania takiej ugody sąd stwierdza w protokole. Najlepiej akcent powinno położyć się na początek 

samej rozprawy. Wtedy wówczas mamy do czynienia ze sprzyjającymi okolicznościami do obrania drogi mediacji w 

celu rozwiązania konfliktu między małżonkami9. Mediacja może zakończyć się na każdym etapie jej trwania. Również 

możliwe jest odstąpienie od podpisania ugody. Zakończyć samą mediację można podpisaniem ugody, która zostaje 

                                                 
1 A. Gójska, Mediacja w sprawach rodzinnych, Warszawa 2011, s. 3. 
2 J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2013, s. 158. 
3 A. Gójska, Mediacja w sprawach rodzinnych, s. 3. 
4 Tamże, s. 70.  
5 A. Zienkiewicz, Mediator w sprawach cywilnych, Miesięcznik Notariatu Rzeczpospolitej Polskiej "Rejent" 2005, nr 5, s.151. 
6 A. Kwaśniewska, „Plan rozwodu” jako sposób na rozstanie o potrzebie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych, 
http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-607-mediacje-rozwodowe.pdf. (dostęp: 15.0.2.2016). 
7 R. Zegadło, Mediacja w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, „Rodzina i prawo” 2006, nr 1, s. 44. 
8 M. Białecki, Mediacja w sprawach rodzinnych na przykładzie rozwiązań europejskich-analiza prawnoporównawcza, [w:] Współczesne przemiany 
postępowania cywilnego, red. P. Pogonowski, P. Cioch, E. Gapska, J. Nowińska, Warszawa 2010, s. 374. 
9 A. Zieliński, Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich, Warszawa 2010, s. 45. 
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spisana przez mediatora na podstawie wspólnych ustaleń stron, które wypracowane zostaną w trakcie trwania sesji 

wspólnych10. Przeprowadzanie mediacji w sprawach rozwodowych powoduje odciążenie sędziów. Sędziowie mając 

przed sobą ugodę mediacyjną będą mieli komfort nie wnikania w sytuację około rozwodową małżonków, a jedynie będą 

mogli oni skupić się na tym, żeby potwierdzić zaistnienie przesłanek rozwodowych. Postępowanie mediacyjne w 

okresie rozwodu powinno być jak najczęściej stosowane w celu uratowania małżeństwa. Jeżeli jednak pojednanie się 

stron i chęć kontynuowania małżeństwa, a raczej jego odbudowy nie wydaje się możliwa, to sama dobrze 

przeprowadzona mediacja przez mediatora może dać dużo psychicznego komfortu i pozwoli skupić się na problemach 

materialnych rozwodu, obniżając znacznie jego negatywny emocjonalny aspekt. Takie działanie może dać szanse na 

kulturalne rozejście się stron. Plan rozwodu jako forma ugody mediacyjnej wydaje się dość korzystna bowiem 

zaplanowana ugoda powala uniknąć dalszych konfliktów, zaś samo rozwinięcie planu na sprawy majątkowe mogą dać 

znaczne szanse na zgodne współdziałanie w kwestii wychowania potomstwa, bowiem pozwala to często uniknąć często 

poczucia skrzywdzenia niekorzystnym wyrokiem, np. związanymi sprawami z podziałem majątku11. 

Mediator  
Zgodnie z przepisami KPC mediatorem może zostać osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności 

prawnych, a także korzysta ona z pełni praw publicznych (art. 1832 § 1). Pełną zdolność do czynności prawnych posiada 

każda osoba, która jest nieubezwłasnowolniona i pełnoletnia. Ustawodawca zaznacza, że mediatorem nie może zostać 

sędzia. Jednak wymóg ten nie dotyczy sędziów będących w stanie spoczynku (art. 1832 § 2 KPC). Osobowość idealnego 

mediatora powinna charakteryzować się uczciwością, bezstronnością, a także odpowiednią wiedzą w zakresie 

postępowania mediacyjnego. Mediator idealny powinien nabyć odpowiednią wiedzę w zakresie technik 

negocjacyjnych, a także powinien posiadać umiejętność jej stosowania. Cechą idealnego mediatora jest znajomość 

ludzkich charakterów oraz zdolność realnego ocenienia tego co jest możliwe do uzyskania w praktyce. Mediator w 

każdym razie powinien posiadać przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności związane z mediacją oraz powinien 

starać się być bezstronną osobą, która przestrzega zasady etyczne wypracowane przez polskie organizacje mediatorów, a 

także międzynarodowe12.  

Rola mediatora  
Warto dodać jako ciekawostkę, że metody rozwiązywania sporów czerpią uzasadnienie z idei sprawiedliwości 

naprawczej13. Jeżeli chodzi o sprawy rozwodowe to mediator zostaje włączony w spór zazwyczaj na poziomie 

stosunkowo zaawansowanym. Bywa tak, że mediator jest pierwszym specjalistą, do którego to strony zwróciły się o 

pomoc. Jednak nawet wtedy decyzja o skorzystaniu pomocy przypieczętowana jest długotrwałym konfliktem z wieloma 

punktami zwrotnymi. Samo rozważanie decyzji o rozstaniu wywołuje dość znaczące zmiany w otoczeniu społecznym, 

rodzinnym. Rodzina zazwyczaj też jest podzielona po której stanąć stronie. Niewłaściwe wzorce komunikacji między 

małżonkami i rozwiązywanie konfliktów leżą u podłoża małżeńskiego kryzysu. Cechą istotną samego kryzysu 

rozwodowego jest niejednoznaczność sytuacji, która towarzyszy każdemu z małżonków. Małżonkowie zazwyczaj 

znajdują się na różnych etapach zaawansowania decyzji o samym rozstaniu postrzegając odmiennie rzeczywistość 

samego związku14.  

W czasie spotkań z mediatorem dochodzi do przedstawienia propozycji i do próby znalezienia rozwiązań, które są 

możliwe i praktyczne do wykonania. Główna rola mediatora polegać będzie na samym początku na tym, żeby obie 

strony zrozumiały na czym dokładnie polegają przedstawione im propozycje i miały takie same szanse na to, żeby 

przedstawić swoje rozwiązania. Z pomocą mediatora stosowane są techniki i metody komunikacji. Trudno wyobrazić 

sobie dobrego mediatora bez znajomości tzw. relacji interpersonalnych. Rolą mediatora jest również przedstawienie i 

ocenienie rozwiązań i ich realności zgodnie z literą prawa15. Mediator powinien cechować się bezstronnością i 

neutralnością. Przez bezstronność mediatora rozumiemy przede wszystkim równe traktowanie stron, co wydaje się być 

jedną z bardziej kluczowych cech mediatora w tak delikatnej sprawie jaką jest przyszłość dwojga osób. Wydaje się, że 

skoro mediator jest osobą bezstronną to nie powinien w żaden sposób pomagać stronie, która wydaje się słabsza. 

Mediator powinien dbać również o to, żeby strony miały równe procesowe traktowanie. Bezstronność samego 

                                                 
10 A. Kwaśniewska, „Plan rozwodu” jako sposób na rozstanie o potrzebie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych (on-line). 
11 A. Kwaśniewska, „Plan rozwodu” jako sposób na rozstanie o potrzebie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych (on-line). 
12 Kodeks postępowania cywilnego, red. T. Ereciński Warszawa 2012, s. 857-858.  
13 M. Andrzejewski, Rozwiązywanie rodzinnych sporów prawnych-między konyliacją a kontradyktoryjnością, [w:] Prawo XXI wieku, Księga pamiątkowa 50-
leciaInstytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, red. W Czapliński, Warszawa 2006, s. 14. 
14 A. Gójska, W. Huryn, Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, Warszawa 2007, s. 63-64. 
15 A. Kwaśniewska, „Plan rozwodu” jako sposób na rozstanie o potrzebie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych (on-line). 
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mediatora może być zaburzona jeżeli występuje związek o charakterze rodzinnym jego osoby z jedną ze stron16. 

Generalnie mediator nie powinien skłaniać się do tego, żeby faworyzować jakąś stronę. Rolą mediatora w czasie trwania 

mediacji jest skupienie się na tym, żeby obu stronom zapewnić równe uczestnictwo w mediacji, a także poświęcić 

każdej ze stron czas, który jest potrzebny na wytłumaczenie zasad mediacji oraz skutków, które będą wynikać z 

zawarcia ugody w określonym kształcie. Mediator nie może w każdym razie zabronić zawarcia ugody żadnej ze stron. 

Mediator z powodu swoich nabytych psychologicznych umiejętności dysponuje znaczącą siłą perswazji. W trakcie 

postępowania może on wpływać na strony oraz ich gotowość do ugody17. Z zasady poufności wynika, że mediator nie 

może być świadkiem odnośnie okoliczności, o których dowiedział się w trakcie prowadzenia przez siebie mediacji. 

Poufność mediacji wpływa na rozwiązywanie sporów, a właściwe na skuteczność rozwiązywana ich. Strony muszą mieć 

pewność co do tego, że informacje, które zostaną wymienione między nimi a mediatorem będą zastrzeżone do 

wiadomości mediatora i bez zgody stron mediator nie będzie tych wiadomości mógł dalej przekazać. Mediator za 

naruszenie zasady poufności mediacji odpowiada, jeżeli z tego powodu strony poniosły szkodę. Zaleca się, żeby przed 

rozpoczęciem procesu mediacyjnego zawrzeć umowę o przeprowadzeniu mediacji na piśmie między mediatorami a 

stronami. KPC zbyt obficie nie komentuje obowiązków i samej roli mediatora. Wydaje się, ze główną rolą mediatora jest 

również między innymi zadbanie o to, żeby umowa została skonstruowana w taki sposób aby mogła ona zostać 

zatwierdzona przez sąd. Rolą mediatora wydaje się nie ocenianie czy ugoda na którą strona wyraziła zgodę będzie 

korzystna dla niej18.  

Zakończenie 
Mediacja jest niejawna i dlatego bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania sądowego na składane 

propozycje ugodowe, czy też wzajemnych ustępstw. Dla sądu, który to orzeka w sprawie, w której to mediacja jest 

prowadzona ważne jedynie jest efekt mediacyjny. Celem samej mediacji jest przecież zawarcie przez strony ugody19. 

Warto zaznaczyć, że w potocznym ujęciu mediacja i negocjacja kojarzy się jako jedno i to samo zjawisko. Jednak jest 

między nimi różnica, która polega na tym, że jeżeli chodzi o negocjacje to strony negocjując ze sobą rozwiązują same ze 

sobą konflikt. Z kolei w mediacji strony proszą mediatora o pomoc. Można to ująć tak, że mediator jest jakby swojego 

rodzaju prowadzącym konflikt. Mediator będzie poszukiwał razem ze stronami możliwości do tego żeby móc ze 

stronami rozwiązać toczący spór poprzez zawarcie z nimi ugody20. Podstawową rolą mediatora jest przygotowanie i 

przeprowadzenie w taki dogodny sposób mediacje, żeby strony mogły mieć ułatwione komunikowanie się ze sobą21. Bez 

względu na to w jakiej formie zakończony będzie proces mediacyjny to mediator będzie zobowiązany do tego, żeby 

przesłać do sądu protokół z mediacji obwarowany zasadą poufności. Obowiązkiem mediatora jest szczególne 

zachowanie bezstronności oraz przygotowanie takiego projektu ugody, który będzie zgodny z ustaleniem stron22. 

 

    * * *     

 

 

Divorce is often a very emotional and multidimensional experience. Mediation is a very helpful instrument during 

the divorce.. The role of the mediator in the process of solving the conflict is priceless. mediator helps the parties to find 

a solution. during the divorce, which is an event The mediator should have adequate knowledge and know how to use 

it. The role of the mediator is to establish comfortable conditions of participation in the mediation, explain the rules of 

mediation and on the top of that its expected results. 

 

 

                                                 
16 Kodeks postępowania cywilnego, red. T. Ereciński, s. 862. 
17 A. Gójska, W. Huryn, Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, s. 296-297. 
18 Tamże, s. 298-299. 
19 M. Andrzejewski, Rozwiązywanie rodzinnych sporów prawnych-między konyliacją a kontradyktoryjnością, [w:] Prawo XXI wieku, Księga pamiątkowa 50-
leciaInstytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, red. W Czapliński, Warszawa 2006, s. 15. 
20 Kodeks postępowania cywilnego, red. A. Góra-Błaszczykowska, Warszawa 2016, s. 591. 
21 A. Kwaśniewska, „Plan rozwodu” jako sposób na rozstanie o potrzebie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych (on-line). 
22 Tamże. 
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Wstęp 
Instytucja małżeństwa przez setki lat swojego istnienia przechodziła znaczne przeobrażenia. Przez wieki 

podkreślano jej religijny charakter i boskie pochodzenie, po czym wraz z postępującą laicyzacją życia, zaczęto ją 

postrzegać często jako instytucję społeczną. Zmiany dotyczyły także czynników motywacyjnych małżeństwa – od 

społecznych, ekonomicznych i politycznych, które dominowały w kulturze zachodnioeuropejskiej do XVII wieku – do 

czynników uczuciowych, które nabrały znaczenia w związku z rozwojem sentymentalizmu1. Przemiany kulturowe XX 

i XXI wieku spowodowały tendencje „dezinstytucjonalizacji” małżeństwa. Obserwowane zmiany dotyczą spadku liczby 

zawieranych małżeństw, przy wzroście liczby rozwodów i wzroście liczby powstających związków niemałżeńskich.  

W dobie wspomnianych wyżej zmian społecznych, które negatywnie oddziałują na trwałość małżeństwa, pomoc 

ze strony instytucji państwowych i kościelnych wydaje się bardzo potrzebna. Zarówno w prawie rodzinnym, jak i 

kanonicznym instytucja małżeństwa zajmuje wyjątkowe miejsce. Oba systemy prawne dostrzegają doniosłość tej 

instytucji (por. art. 3 § 3 k.r.o.2 i kan. 1060 KPK3) i wprowadzają środki zapobiegawcze, które mają na celu m.in. 

przygotowanie nupturientów do świadomego i ważnego zawarcia małżeństwa oraz środki prawne, których celem jest 

ochrona zawartego już małżeństwa. Prawodawca kościelny ustanowił cztery sposoby świadczenia pomocy wiernym w 

przygotowaniu do małżeństwa. Pierwszy etap zaczyna się już w czasie katechezy dzieci i młodzieży, kolejne dotyczą 

przygotowania nupturientów do przyjęcia sakramentu małżeństwa oraz pomocy małżonkom w udoskonalaniu ich 

pożycia małżeńskiego (kan. 1063 KPK). Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim z 

dnia 5 września 1986 r. wyróżniła trzy etapy przygotowania do małżeństwa: przygotowanie dalsze (obejmujące 

katechezy dzieci), bliższe (dokonywane w okresie narzeczeństwa) i bezpośrednie (katecheza przedślubna)4.  

W prawie rodzinnym przepisy prawne, które zapobiegałyby pochopnemu zawarciu małżeństwa są zdecydowanie 

mniej liczne, a ich zakres jest węższy. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ustanawia granicę wieku wymaganą do zawarcia 

małżeństwa (art. 10 § 1 k.r.o.) oraz określa podstawowe wymagania dotyczące zdrowia psychicznego i zdolności 

pojmowania rzeczywistości (art. 11 § 1 k.r.o. oraz art. 12 § 1 k.r.o.) Natomiast w art. 4 k.r.o. ustawodawca wprowadził 

przepis, którego celem jest zapobieganie zawieraniu małżeństw w sposób lekkomyślny5. 

Trwałość małżeństwa, będąca przedmiotem zainteresowania prawa powszechnego i kanonicznego, jest także 

chroniona dzięki przepisom, których celem jest pojednanie małżonków (w przypadku prawa rozwodowego) oraz 

pojednanie małżonków i uważnienie małżeństwa (w przypadku prawa kanonicznego)6. W niniejszym artykule 

skoncentrowano się na tych elementach procesu o rozwód i procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa 

kanonicznego, ponieważ pojednanie małżonków i nawiązanie pożycia jest najbardziej pożądanym zakończeniem 

procesu w obu omawianych systemach prawnych. 

 

                                                 
1 J. Rostowski, Współczesne przemiany rozumienia związku małżeńskiego, [w:] Psychologia rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, 
Warszawa 2009, s. 18-26. Według J. Rostowskiego dewaluacja instytucji małżeństwa jest związana z eksponowaniem we współczesnej kulturze 
indywidualizmu w zakresie praw osobistych. 
2 Ustawa z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.). 
3 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS 75 (1983) II. Kodeks Prawa Kanonicznego, przekł. polski zatwierdzony 
przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984. 
4 Por. R. Sztychmiler, Uwagi na marginesie Instrukcji Episkopatu Polski o przygotowaniu do małżeństwa z 5 IX 1986 r., „Biuletyn” Stowarzyszenia 
Kanonistów Polskich 1992, nr 1, s. 32; P. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów 2013, s. 55-60. 
5 Na podstawie tego przepisu małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które zamierzają je zawrzeć, złożyły 
kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Artykuł ten 
zezwala kierownikowi urzędu stanu cywilnego na skrócenie miesięcznego terminu, jeżeli przemawiają za tym ważne względy (por. W. Stojanowska, 
Prawne środki zapobiegania pochopnemu zawieraniu małżeństw w świetle badań socjologicznych, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2012, nr 12.3, s. 21 i nast.; 
A. Zieliński, Rozwód. Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód, Warszawa 2013, s. 3-4; J. Sztombka, 
Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego w praktyce sądowej, „Nowe Prawo” 1973, nr 12, s. 1822; M. Fuszara, Rodzina w sądzie, Warszawa 1994, s. 
18-46). 
6 Szerzej na temat konwalidacji małżeństwa kanonicznego por. P. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła…, s. 249 i nast. 
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Możliwość pojednania małżonków podczas procesu o rozwód  
Regulacja prawna dotycząca rodziny (w tym małżeństwa) znajduje się w najwyższym akcie prawnym – Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej7. Zostały w niej sformułowane m. in.: zasada ochrony i opieki państwa nad rodziną (art. 18 

Konstytucji) oraz jej rozwinięcie w art. 71 Konstytucji (zasada dobra rodziny). Rozwinięcie podstawowych zasad 

konstytucyjnych znajduje się w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wśród licznych zasad prawa 

odnoszących się do relacji między małżonkami8 zasada trwałości małżeństwa ma wyjątkowe miejsce. Nie jest wyrażona 

bezpośrednio w przepisach prawa. Wyrazem jej realizacji są m. in. przepisy materialne prawa rodzinnego, które 

wprowadzają formalne ograniczenia dotyczące zawierania związków małżeńskich9 oraz przepisy, których celem jest 

pojednanie małżonków. 

Możliwość pojednania małżonków podczas procesu o rozwód jest bezpośrednio związana z pozytywnymi 

przesłankami rozwodowymi, na podstawie których orzeczenie rozwodu jest dopuszczalne tylko w sytuacji, w której 

rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny i trwały (obie te cechy muszą wystąpić łącznie)10. Rozkład pożycia nie ma 

charakteru statycznego, lecz jest to zjawisko dynamiczne11. Jeżeli w danym przypadku rozkład pożycia jest już zupełny, 

ale jeszcze nie trwały, to jest to ostatni moment, kiedy istnieją szanse pojednania. Dopiero przekonanie o trwałości 

rozkładu pożycia oznacza, że pojednanie małżonków nie jest możliwe. Dla rozważań o pojednaniu małżonków podczas 

procesu o rozwód niezbędne jest zatem odniesienie do stopnia rozkładu pożycia małżeńskiego12. Tylko w ten sposób sąd 

ma możliwość oceny szans na pojednanie małżonków i dostosowanie odpowiednich przepisów prawnych, aby te szanse 

wykorzystać. 

Podstawowym przepisem prawa rozwodowego, którego celem jest doprowadzenie rozwodzących się małżonków 

do pojednania jest art. 10 k.p.c. Przepis ten nakazuje sędziemu prowadzić działania zmierzające do ugodowego 

załatwienia sprawy na każdym etapie postępowania i w każdej sprawie, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, w 

szczególności przez nakłanianie do mediacji. Doprecyzowanie tej dyspozycji znajduje się w art. 233 § 1 k.p.c., którego 

treść brzmi następująco: „Przewodniczący powinien we właściwej chwili skłaniać strony do pojednania, zwłaszcza na 

pierwszym posiedzeniu, po wstępnym wyjaśnieniu stanowiska stron (…)”. Zgodnie z § 144 pkt 1 Regulaminu 

urzędowania sądów powszechnych: „W sprawach, których charakter zezwala na zawarcie ugody, protokół pisemny 

posiedzenia powinien zawierać wzmiankę o tym, czy strony były nakłaniane do ugody w szczególności w drodze 

mediacji”13. Powyższe przepisy statuują normę ogólną, na podstawie której dążenie do pojednania stron – zarówno w 

procesie cywilnym, jak i w sprawach o rozwód – powinno przyświecać sędziemu na każdym etapie postępowania. 

Warto zaznaczyć, że norma ta nabiera szczególnego znaczenia w procesie o rozwód, ze względu na chronione dobro, 

jakim jest trwałość małżeństwa.  

Jedną z instytucji prawa rozwodowego o charakterze pojednawczym jest zawieszenie postępowania na zgodny 

wniosek stron (art. 178 k.p.c.) lub na mocy postanowienia sądu z urzędu (art. 440 k.p.c.). Zawieszenie postępowania 

przez sąd w sytuacji, gdy nabierze on przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego (art. 440 § 1 

k.p.c.), jest ważnym instrumentem zapobiegającym zbyt pochopnemu orzeczeniu rozwodu14. Konstrukcja art. 440 § 1 

k.p.c. nasuwa jednak pewną wątpliwość. Może się wydawać, że zawieszenie postępowania w tym trybie stoi w kolizji z 

art. 56 § 1 k.r.o., który dotyczy pozytywnych przesłanek rozwodu, których brak uniemożliwia orzeczenie rozwodu. 

Nabranie przez sąd przekonania, że istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżonków powinno wywołać skutek w 

postaci oddalenia powództwa w związku z brakiem podstawowej przesłanki rozwodowej – zupełnego i trwałego 

                                                 
7 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483). Rozważania na temat zasad prawa por. M. Zieliński, Zasady i wartości 
konstytucyjne, [w:] Zasady naczelne Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., red. A. Bałaban, P. Mijal, Szczecin 2011, s. 21 i nast. Przegląd podawanych w 
literaturze katalogów zasad prawa rodzinnego przez doktrynę przedstawił P. Telusiewicz, Zasada wspólnoty małżeńskiej w polskim prawie rodzinnym, 
Stalowa Wola 2008, s. 77-85. 
8 Przykładowo: zasada świeckości małżeństwa, zasada monogamii, zasada egalitaryzmu małżonków.  
9 Na przykład wspomniane na wstępie niniejszego artykułu przepisy art. 4, art. 10 § 1, art. 11 §1 k.r.o., art. 12 § 1 k.r.o. 
10 Szerzej na temat zupełnego i trwałego rozkładu pożycia jako pozytywnych przesłanek rozwodowych por. przykładowo: T. Sokołowski, Pozytywne 
przesłanki dopuszczalności rozwodu, [w:] System prawa prywatnego, Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, t. 11, wyd. 2, Warszawa 2014, s. 
610 i nast.; A. Olejniczak, Materialnoprawne przesłanki udzielenia rozwodu, Poznań 1980, s. 14 i nast. Z orzecznictwa Sądu Najwyższego por. przykładowo: 
Uchwała Całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 28.05.1955 r., I Co 5/55, OSN 1955, poz. 46 (Lex Polonica nr 369053); Uchwała Pełnego Składu Izby 
Cywilnej z dnia 18.03.1968 r., III CZP 70/66, OSNC 1968, nr 5, poz. 77 (Lex Polonica nr 314673). 
11 Wyrok SN z dnia 22.10.1999 r., III CKN 386/98, LEX nr 1217913. 
12 Wyrok SN - Izba Cywilna i Administracyjna z dnia 14.12.1984 r., III CRN 272/84, OSNCP 1985 nr 9, poz. 135. 
13 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.12.2015 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Dz.U. z 2015 r., poz. 2316. Regulamin 
urzędowania sądów powszechnych z 2007 r. przewidywał dodatkowo, że w protokole powinny się znaleźć także informacje o tym, z jakiej przyczyny do 
ugody nie doszło (por. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych, tekst jednolity: Dz.U. 
z 2014 r., poz. 259). 
14 J. Rajski, Gwarancje procesowe prawidłowego rozpatrywania i rozstrzygania spraw rozwodowych, „Nowe Prawo” 1959, nr 7-8, s. 873. 
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rozkładu pożycia15. Odwołując się do ogólnych założeń proceduralnych, które nakazują zawiesić postępowanie w 

przypadku czasowej niemożności prowadzenia postępowania, J. Rajski trafnie stwierdził, że zawieszenie postępowania 

w sprawie rozwodowej powinno nastąpić w sytuacji, w której stwierdzenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia 

będzie możliwe dopiero po upływie określonego czasu16. 

Stosując wykładnię celowościową, należałoby wskazać jeszcze jedno zastosowanie zawieszenia z art. 440 k.p.c. 

Oddalenie powództwa następuje ze względów materialno-prawnych w przypadku gdy jest ono bezzasadne. 

Stwierdzenie braku zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami wymaga przeprowadzenia 

postępowania dowodowego, które może mieć negatywny wpływ na ewentualną możliwość pogodzenia się małżonków. 

Zawieszenie postępowania powinno być instytucją, która daje sędziemu możliwość przedłużenia procesu rozwodowego 

tak, aby dać stronom czas do namysłu (tempus deliberandi) i odłożyć w czasie postępowanie dowodowe17.  

Najmłodszą instytucją o charakterze pojednawczym jest w prawie rodzinnym mediacja. Nowelizacja k.p.c. z dnia 

28 lipca 2005 r.18 wprowadziła mediację do spraw cywilnych, a także do spraw rodzinnych19. H. Przybyła-Basista 

wskazuje, że mediacja w sprawach rodzinnych jest „pomocą członkom rodziny w uporządkowaniu spraw spornych i 

wypracowaniu rozwiązań akceptowanych przez wszystkie strony procesu”20. W sprawach rozwodowych mediację 

można podzielić - ze względu na przedmiot mediacji - na dwie kategorie: mediacje, których przedmiotem jest 

pojednanie małżonków (art. 436 § 1 i § 2 k.p.c.) oraz mediacje dotyczące spraw porozwodowych (art. 445 ² k.p.c.). 

Wyodrębnienie mediacji w przedmiocie pojednania małżonków wynika wprost z przepisów Kodeksu postępowania 

cywilnego. Artykuł 436 § 2 k.p.c. stanowi, że przepisy o mediacji stosuje się odpowiednio do spraw o rozwód, z tym że 

przedmiotem mediacji może być także pojednanie małżonków. 

Dobroczynny wpływ mediacji głównie na dobro dziecka jest często przywoływany w literaturze21, a najpełniej 

uwidacznia się w przypadku pojednania zwaśnionych małżonków. Mimo to, zagadnienie mediacji w przedmiocie 

pojednania małżonków jest w literaturze bagatelizowane. Mediacja rozwodowa utożsamiana jest bardziej z mediacją 

dotyczącą kwestii okołorozwodowych. Brak podjęcia przez mediatora prób pojednania małżonków i rozpoczęcie 

mediacji od negocjowania warunków rozwodu może natomiast przyczynić się do pogłębienia rozkładu pożycia 

małżonków. Jeżeli na etapie prowadzenia mediacji istnieje szansa pojednania małżonków, podjęcie rozmowy na temat 

warunków rozstania (np. podziału wspólnego majątku czy ustalenia kontaktów z dzieckiem) może zniweczyć tę szansę. 

Dlatego mediacja w przedmiocie pojednania małżonków powinna mieć charakter priorytetowy. Prowadzenie mediacji 

w sprawach okołorozwodowych powinno być prowadzone dopiero po ustaleniu przez sąd, że rozkład pożycia nosi 

cechy zupełności i trwałości22. 

Możliwość pojednania małżonków podczas procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego  
Dążenie prawodawcy kościelnego do utrzymania małżeństw ma swoje podłoże w aksjologii chrześcijańskiej. 

Małżeństwo w rozumieniu Kodeksu prawa kanonicznego jest aktem woli mężczyzny i kobiety, którzy prawnie są 

zdolni do wyrażenia zgody małżeńskiej (kan. 1057 § 1). Ponadto Kodeks określa małżeństwo jako „węzeł z natury swej 

wieczysty i wyłączny” oraz „w małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają ponadto przez specjalny sakrament 

wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności” (kan. 1134). Przymiot jedności i 

nierozerwalności małżeństwa jest w prawie kanonicznym wyrażony wprost w kan. 1056. W prawie kanonicznym 

                                                 
15 Sąd Najwyższy w Orzeczeniu z dnia 24.07.1953 r. (I C 1579/51, Nowe Prawo 1953, nr 5, s. 85) wskazał, że „obowiązek zawieszenia postępowania 
powinien mieć miejsce w przypadkach, w których pomimo istnienia ustawowych przesłanek do orzeczenia rozwodu sąd nabiera uzasadnionego 
przekonania, że istniejący stan może jeszcze ulec poprawie”.  
16 J. Rajski, Gwarancje procesowe…, s. 876. Por. także Uchwała SN z dnia 27.02.1978 r. III CZP 5/79, OSNC 1979/10, poz. 186. 
17 Por. Orzeczenie SN – Izba Cywilna z dnia 22.04.1954 r., I C 1257/53, OSNCK 1954, nr 4, poz. 95  
(Lex Polonica nr 369321). Szerzej na temat instytucji zawieszenia postępowania w procesie o rozwód por. W. Stojanowska, Zawieszenie postępowania w 
procesie o rozwód (art. 440 k.p.c.) a ochrona dobra dziecka, „Studia Prawnicze” 1997, z. 3-4, s. 161 i nast. 
18 Ustawa z dnia 28.07.2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, kodeks cywilny i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 
Dz.U. Nr 172, poz. 1438. 
19 Nowelą do k.p.c. z dnia 28 lipca 2005 r. zlikwidowano funkcjonujące od 1 stycznia 1965 r. obligatoryjne posiedzenia pojednawcze. Szerzej na temat 
posiedzeń pojednawczych w ujęciu historycznym por. K. Sawczuk-Skibińska, Próby pojednania małżonków podczas procesu o rozwód, [w:] Rozwiązywanie 
sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym, red. M. Plucińska, Poznań 2014, s. 136 i nast.  
20 H. Przybyła-Basista, Mediacje rodzinne w konflikcie rozwodowym, Katowice 2006, s. 18. 
21 K. Czayka-Chełmińska, M. Glegoła-Szczap, O specyfice mediacji rodzinnej, Kilka refleksji na marginesie rozwiązań prawnych regulujących w Polsce 
stosowanie mediacji, [w:] Mediacja, red. L. Mazowiecka, Warszawa 2009, s. 276; R. Zegadło: Mediacja jako środek osiągania porozumień rodzicielskich, 
„Mediator” 2010, nr 55, s. 12. 
22 Szerzej na temat instytucji mediacji w prawie rozwodowym por. przykładowo: A. Gójska, V. Huryn, Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, 
Warszawa 2007, s. 23 i nast.; K. Gajda-Roszczynialska, Mediacja obligatoryjna, „Polski Proces Cywilny” 2012, nr 3, s. 438 i nast.; S. Pieckowski, Mediacja 
w sprawach cywilnych, Warszawa 2006, s. 21 i nast. 
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obowiązuje zasada nierozerwalności węzła małżeńskiego, co wyrażone zostało wprost w kan. 1141 KPK: „małżeństwo 

zawarte i dopełnione nie może być rozwiązane żadną ludzką władzą i z żadnej przyczyny, oprócz śmierci”23.  

Odpowiednikiem dążenia do ugodowego załatwiania sporów z art. 10 k.p.c. jest w prawie kanonicznym kan. 1446 

KPK, którego paragraf pierwszy brzmi następująco: „Wszyscy wierni, przede wszystkim zaś biskupi, winni pilnie 

pracować, by zachowując sprawiedliwość, na ile to możliwe, wykluczyć spory w Ludzie Bożym i jak najszybciej 

pokojowo je rozwiązywać”. Paragraf drugi brzmi: „Sędzia, na początku sprawy, a także w każdym innym czasie, 

dostrzegając jakąkolwiek nadzieję dobrego wyniku, powinien zachęcić strony i dopomóc im, by szukały słusznego 

rozwiązania sporu przez wspólne porozumienie, i wskazać odpowiednie do tego drogi, korzystając także z pośrednictwa 

poważnych osób”. Obowiązek nakłaniania stron do porozumienia spoczywa na sędzim kościelnym zarówno na 

początku procesu, jak i w każdym momencie przed wydaniem wyroku24. Sędzia ma obowiązek podejmować działania 

polegające na napominaniu stron oraz udzielaniu im pomocy w celu wypracowania rozwiązania pozwalającego na 

uniknięcie procesu i rozstrzygnięcie spornej kwestii25. Środkiem do tego celu może być pomoc „osób cieszących się 

poważaniem”, czyli odpowiedników mediatorów w procesie cywilnym. Wspomniany kan. 1446 KPK znajduje się w 

pierwszej części księgi siódmej Kodeksu prawa kanonicznego, która dotyczy postępowania sądowego w ogólności. W 

części trzeciej poświęconej procesom specjalnym prawodawca kościelny uregulował ponownie kwestię dotyczącą 

pojednania stron sporu, tym razem w odniesieniu do procesów małżeńskich. Kan. 1676 KPK brzmi: „Sędzia, zanim 

przyjmie sprawę i ilekroć dostrzeże nadzieję dobrego wyniku, powinien zastosować środki pastoralne, by małżonkowie, 

jeżeli to możliwe, zostali doprowadzeni do uważnienia małżeństwa i do wznowienia wspólnego życia małżeńskiego”. 

Treść tego przepisu wyraża wolę prawodawcy kościelnego unikania wytaczania sporów i nakazuje sędziom kościelnym 

stosowanie środków duszpasterskich, które doprowadzą do pojednania stron26. Należy w tym miejscu dodać, że w tzw. 

sprawach o dobro publiczne (do których zalicza się procesy o stwierdzenie nieważności małżeństwa) prawodawca 

kościelny wykluczył możliwość stosowania ugody (kan. 1715 KPK). Pojednanie nie ma zatem na celu odstąpienie od 

procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, ale jest wyrazem dążenia do uważnienia małżeństwa (tj. zawarcia 

małżeństwa z zachowaniem wszelkich przesłanek) oraz faktycznego wznowienia pożycia małżonków27. M. Wojdała 

stwierdziła, że w procesach prawa kanonicznego mediacja bywa sposobem na pogodzenia się małżonków28. Zdaniem tej 

Autorki sędzia, adwokat, a także każdy pracownik sądu kościelnego powinien rozważyć – w pierwszej kolejności – 

możliwości pogodzenia małżonków, a gdy to nie będzie możliwe, podjąć działania mające na celu pomoc w 

przygotowaniu do procesu29. A. Romanko podkreśliła, że mediacja w prawie kanonicznym ma podstawy teologiczne w 

Piśmie Świętym, a podstawy prawne w Kodeksie prawa kanonicznego30. M. Nakielska trafnie stwierdziła, że mediacja 

stanowi środek pastoralny, za pomocą którego mogą być rozwiązywane spory członków Kościoła31.  

Problematykę relacji omówionych powyżej przepisów dotyczących pojednania stron w procesie kanonicznym 

poruszył M. Kosek. Autor słusznie wskazał, że kan. 1676 KPK, który powinien być doprecyzowaniem obowiązku 

sędziego w kwestii pojednania stron, jest w rzeczywistości sformułowany bardziej lakonicznie32. Rozwiązanie 

konfliktów małżeńskich i pojednanie małżonków jest – ze względu na skutki orzeczenia nieważności małżeństwa – 

ważniejsze, niż ugodowe załatwienie innych sporów33. Brak precyzyjnego uregulowania obowiązku sędziego dążenia do 

pojednania małżonków sprzyja niestosowaniu omawianego przepisu lub stosowaniu go jedynie w sposób formalny. 

Ponadto z treści kan. 1676 KPK wynika, że środki pojednawcze mogą być podejmowane tylko przed przyjęciem sprawy 

i tylko wtedy, gdy sędzia dostrzeże nadzieję dobrego wyniku. Przepis ten nie rozszerza obowiązku z kan. 1446 KPK, a 

wręcz przeciwnie – znacznie zawęża możliwości działania sędziego na rzecz pojednania małżonków. 

 

                                                 
23 R. Sztychmiler podkreśla, że w odróżnieniu od prawa rodzinnego, prawo kanoniczne chroni poza trwałością także nierozerwalność małżeństwa, 
ponieważ osoby rozwiedzione, które zawarły nowe małżeństwo cywilne tracą uprawnienia do udziału w życiu sakramentalnym (por. R. Sztychmiler, 
Ochrona trwałości małżeństwa w prawie kanonicznym i polskim oraz w konkordacie z 28 lipca 1993 r., „Roczniki Nauk Prawnych”, 1995, t. 5, s. 103). 
24 J. Calvo-Álvarez, Komentarz kan. 1446, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 1089; R. Sztychmiler, Ochrona praw 
człowieka w normach kanonicznego procesu spornego, Olsztyn 2003, s. 59. 
25 Tamże. 
26 L. Madero, Komentarz kan. 1676, [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, s. 1255. 
27 Tamże. 
28 M. Wojdała, Prawo kanoniczne – stwierdzenie nieważności małżeństwa, [w:] Rozwód cywilny i „rozwód kościelny”. Rozwiązywania i stwierdzanie 
nieważności małżeństwa, red. J. Pasieka, Wrocław 2014, s. 142.  
29 Tamże, s. 143. 
30 A. Romanko, Procedura mediacyjna w Kodeksie Prawa Kanonicznego, [w:] Człowiek – jego prawa i odpowiedzialność, red. R. Tabaszewski, Lublin 2013, s. 
188. 
31 M. Nakielska, Legitymacja czynna i bierna do mediacji w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, [w:] Mediacja w prawie, red. J. 
Czapska, M. Szeląg-Dylewski, Kraków 2014, s. 179. 
32 M. Kosek, Mediacja w kanonicznym procesie małżeńskim, „Opolskie Studia Administracyjno-prawne” 2007, t. 4, s. 117. 
33 Tamże, s. 117-118. 
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Szanse pojednania małżonków przed sądem rozwodowym i sądem kościelnym  
W kontekście omawianej problematyki można się zastanawiać, które z postępowań: o rozwód czy o stwierdzenie 

nieważności małżeństwa kanonicznego, stwarza większe szanse na pojednanie małżonków. W obu tych systemach 

przewidziano mediacyjne środki prawne, których głównym celem ma być pogodzenie małżonków.  

Przede wszystkim należy wskazać na chronologię prowadzonych procesów. Z reguły skargę o stwierdzenie 

nieważności małżeństwa kanonicznego wnoszą osoby, które uprzednio otrzymały wyrok rozwodowy. Rozwód cywilny 

może zostać orzeczony tylko w przypadku istnienia zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. W toku postępowania 

dowodowego sędzia jest zobowiązany do ustalenia czy w danym przypadku spełnione są pozytywne przesłanki 

rozwodowe, a to powinno być równoznaczne z przekonaniem sędziego o braku szans na ponowne podjęcie pożycia 

przez małżonków. Postępowania o rozwód prowadzone są dość szybko34, co może sugerować, że postępowanie 

dowodowe w tych sprawach nie jest obszerne. Można zatem postawić hipotezę, że w części spraw, w których został 

orzeczony rozwód, nie istniała pozytywna przesłanka rozwodowa, np. rozkład pożycia małżonków nosił cechy 

zupełności, ale nie trwałości. Gdyby zatem w krótkim czasie od rozwodu cywilnego małżonkowie wystąpili o 

stwierdzenie nieważności małżeństwa do sądu kościelnego, wówczas sędzia kościelny miałby szanse na pogodzenie 

małżonków. Jeżeli natomiast małżonkowie składają skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego po kilku 

latach od wydania prawomocnego wyroku rozwodowego, szanse na pogodzenie małżonków są znikome. Sam fakt 

prowadzenia postępowania dowodowego przed sądem powszechnym oraz otrzymanie wyroku rozwodowego 

przyczynia się na pewno do utrwalenia stopnia rozkładu pożycia. 

M. Nakielska wskazuje, że w większości przypadków zastosowanie środków pojednawczych z kan. 1676 KPK 

podczas procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego jest skazane na niepowodzenie, ponieważ z 

reguły strony procesu (albo przynajmniej jedna z nich) są zainteresowane wyłączenie stwierdzeniem nieważności 

zawartego małżeństwa35. Zdarza się również, że podczas procesu kanonicznego strona lub strony żyją już w nowych 

związkach cywilnych i można mówić o prawdopodobieństwie graniczącym z pewnością, iż do pojednania nie dojdzie. 

Zmniejszenie szans pogodzenia stron podczas procesu kanonicznego wynika również z samego charakteru tego 

procesu. Głównym przedmiotem postępowania dowodowego podczas procesu o rozwód jest stan pożycia małżonków. 

Natomiast w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa istotne są przesłanki wskazujące na nieważność 

małżeństwa w chwili jego zawierania. Przeszkody małżeńskie mają charakter rozrywający, to znaczy powodują 

nieważność małżeństwa ex tunc36. Jeżeli małżeństwo zostaje zawarte pod przymusem (kan. 1103 KPK) albo na 

podstawie fikcyjnej zgody małżeńskiej (tzw. symulacja - kan. 1101 § 2 KPK), wówczas można przyjąć, że w niektórych 

przypadkach małżonkowie w ogóle nie nawiązali pożycia małżeńskiego. Trudno wówczas mówić o możliwości 

pojednania i nawiązania zgodnego pożycia. 

W świetle powyższych uwag znaczenia nabierają przepisy, których celem jest przygotowanie młodych ludzi do 

sakramentu małżeństwa i życia w rodzinie. Działania edukacyjne przed zawarciem małżeństwa mogą zmniejszać ryzyko 

rozpadu rodzin. Należy ubolewać, że brak jest przepisów nakazujących świeckie przygotowanie do zawarcia 

małżeństwa cywilnego. Nie ma wątpliwości, że pomocna przy podjęciu ostatecznej decyzji o wstąpieniu w związek 

małżeński byłaby wiedza o psychologicznych aspektach relacji małżeńskiej, a także o najczęstszych przyczynach 

konfliktów i sposobach i rozwiązywania. Wiedza w tym zakresie, a także znajomość przepisów prawa dotycząca 

instytucji małżeństwa i ewentualnego rozwodu jest dość niewielka wśród osób zawierających małżeństwa cywilne.  

Zakończenie 
Problematyka dotycząca pojednania małżonków podczas procesu o rozwód jest niewątpliwie trudna i 

wielowątkowa. Dotyczy bowiem pojednania małżonków, którzy jeszcze formalnie są małżeństwem, lecz już w fazie 

poważnego rozkładu ich pożycia, o czym świadczy złożony do sądu pozew o rozwód. Ponadto mówi o konflikcie, który 

trwa podczas procesu rozwodowego, a którego korzenie sięgają często daleko w przeszłość. Skutki tego konfliktu 

dotykają nie tylko samych małżonków, ale także innych członków rodziny, zwłaszcza wspólnych małoletnich dzieci. 

Z punktu widzenia prawa kanonicznego pojednanie małżonków podczas procesu o stwierdzenie nieważności 

małżeństwa jest istotne ze względu na szczególną troskę Kościoła o pokojowe rozstrzyganie sporów i utrzymanie 

chrześcijańskiego ducha zgody. Unikanie sporów i polubowne ich rozstrzyganie stanowi również fundamentalną zasadę 

                                                 
34 Średni czas trwania procesów rozwodowych w latach 2010-2011 w Polsce wyniósł około 5,5 miesiąca, https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki, 
(dostęp: 20.02.2016). 
35 M. Nakielska, Legitymacja czynna…, s. 182. 
36 J. Gajda, Unieważnienie małżeństwa, [w:] System prawa prywatnego. Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, t. 11, Warszawa 2014, s. 152. 

https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/statystyki
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funkcjonowania sądów kościelnych37. Istota aspektu pojednania małżonków wynika również z fundamentalnej cechy 

małżeństwa kanonicznego, tzn. jego nierozerwalności. 

Stale utrzymująca się wysoka liczba orzekanych rozwodów oraz wyroków stwierdzających nieważność małżeństw 

kanonicznych jest okolicznością, która bez wątpienia jest dowodem na zasadność podjęcia działań mających na celu 

polepszenie sytuacji rozpadających się małżeństw. Odmowa udzielenia rozwodu, czy też wydanie wyroku przeciw 

nieważności przez sąd kościelny nie naprawi relacji między małżonkami i nie zlikwiduje istniejącego między nimi 

konfliktu. O wiele skuteczniejsza byłaby w takim przypadku metoda prewencyjna, zapobieganie pochopnemu 

zwieraniu małżeństw oraz rzeczywista pomoc w rozwiązaniu konfliktów małżeńskich38. 

 

    * * *     

 

 

The article presents the legal measures for reconciliation of the spouses at the point of divorce proceedings and 

cases to declare the nullity of marriage. On the ground o family law the author selected the following institutions: the 

obligation of the court to consensual settle the case at any stage of the proceeding, suspension of court proceeding and 

the institution of divorce mediation. In regard to the canon law the author mentioned about the obligation of judge to 

urge the parties to reconciliation and to bring to validate a marriage. The author states that the chances of reconciliation 

between spouses are greater during the divorce proceedings, because usually this procedure is preceded by cases to 

declare the nullity of marriage. The author also emphasizes the role of prevention measures in canon law which are 

used before concluding church wedding. 

                                                 
37 M. Nakielska, Mediacja i możliwość jej aplikacji w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, [w:] Problemy z sądową ochroną praw człowieka, 
t. 1, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2012, s. 105. 
38 K. Sawczuk-Skibińska, Próby pojednania…, s. 136.  



71 | S t r o n a         K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wprowadzenie 
„Małżeństwo w każdej kulturze stanowi instytucję o niezwykłej i nieporównywalnej z innymi doniosłości 

społecznej”1. Kwestię zawarcia małżeństwa regulują dwa porządki prawne: świecki i kościelny. Zarówno prawo 

świeckie, jak i kościelne uważa, że małżeństwo powstaje poprzez wyrażenie zgody małżeńskiej w odpowiedniej formie. 

Podpisanie Konkordatu przez Polskę w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) umożliwiło 

zawarcie małżeństwa konkordatowego, o czym stanowi art. 10 ust. 1 Konkordatu2, co oznacza, że małżeństwo kościelne 

po spełnieniu określonych warunków rodzi skutki w sferze cywilnej3. 

W prawie kanonicznym definicję małżeństwa spotykamy w kan. 1055 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

Małżeństwo kanoniczne stanowi formę małżeńskiego przymierza „przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą 

wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa”4. 

Małżeństwo kanoniczne jest związkiem nierozerwalnym, obowiązuje aż do śmierci małżonków. „Co Bóg złączył 

człowiek niech nie rozdziela (…)”5. Dlatego, jeśli sakramentalny związek małżeński został zawarty zgodnie z 

wymogami prawa kanonicznego to żadna ludzka władza nie jest w stanie go rozwiązać6. Doktrynie i ustawodawstwu 

Kościoła obce jest pojęcie rozwodu. Oznacza to, że małżeństwa sakramentalnego zawartego w sposób ważny i 

dopełnionego nie można ani rozwiązać ani unieważnić. Prawo kanoniczne wyznacza ogólne wymogi zawarcia 

małżeństwa, a od ich zachowania uzależnia ważność związku małżeńskiego. Istnieje ewentualność nieważnego 

zawarcia małżeństwa. Jeżeli mimo liturgicznej celebracji małżeństwa został pominięty jakiś wymóg prawa, który 

uzależnia ważność związku, to małżeństwo zostało zawarte nieważnie. Okoliczności, które powstały, po zawarciu 

ważnego małżeństwa, nie kwestionują prawnego waloru związku7. Jeżeli małżonkowie trwają w małżeństwie 

nieważnym przyjmuje się, że jest ono ważne póki nie udowodni się czegoś przeciwnego, o czym stanowi kan. 1060 

Kodeksu Prawa Kanonicznego: „małżeństwo cieszy się przychylnością prawa, dlatego w wątpliwości należy uważać je 

za ważne, dopóki nie udowodni się czegoś przeciwnego”8.  

Określona przez ustawodawstwo polskie definicja małżeństwa uregulowana została w art. 18 Konstytucji RP, jako 

związek kobiety i mężczyzny sformalizowany przez normy prawne regulujące przesłanki jego zawarcia9. Małżeństwo w 

polskim prawie stanowi legalny związek kobiety i mężczyzny, oznacza to, że małżeństwo powstaje w chwili dokonania 

czynności prawnej, jaką jest zawarcie małżeństwa przez zainteresowane strony. Kwestie dotyczące zawarcia 

małżeństwa są szczegółowo uregulowane przepisami obowiązującego prawa10. Małżeństwo nie jest zdefiniowane przez 

przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Przedstawiciele doktryny sformułowali definicję małżeństwa. Zgodnie z 

definicją T. Smyczyńskiego „małżeństwo jest trwałym (ale nie nierozerwalnym) i legalnym związkiem mężczyzny i 

                                                 
1 A. Nowicka, Warunki zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej o skutkach cywilnych przewidzianych w prawie polskim, [w:] Prace prawnicze 
administratywistyczne i historyczne, red. M. Sadowski, P. Szymaniec, Wrocław 2009, s. 199. 
2 Art. 10 ust. 1 Konkordatu stwierdza: „Od chwili zawarcia małżeństwo kanoniczne wywiera takie skutki, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa 
zgodnie z prawem polskim, jeżeli: 1) między nupturientami nie istnieją przeszkody wynikające z prawa polskiego, 2) złożą oni przy zawieraniu małżeństwa 
zgodne oświadczenie woli dotyczące wywarcia takich skutków, 3) zawarcie małżeństwa zostało wpisane w aktach stanu cywilnego na wniosek przekazany 
Urzędowi Stanu Cywilnego w terminie pięciu dni od zawarcia małżeństwa; termin ten ulega przedłużeniu, jeżeli nie został dotrzymany z powodu siły 
wyższej, do czasu ustania jej przyczyny”, Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28.07.1993 r. (Dz.U. z 
1998 r. Nr 51, poz. 318). 
3 A. Bolesta, J. Kola, Kościelny proces o nieważności małżeństwa, http://www.katolik.pl/koscielny-proces-o-niewaznosci-malzenstwa,2783,416,cz.html 
(dostęp: 29.12.2015). 
4 Codex Iuris Canonici. Auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję 
Episkopatu Polski, Poznań 1984. 
5 Mt 19, 6, [w:] Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2005. 
6 G. Jędrejek, Regulacja instytucji małżeństwa w prawie kanonicznym i świeckim, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2008, z. 2, s. 48 i n. 
7 Tamże. 
8 Por. KPK, kan. 1060. 
9 M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2010, s. 18 
10 K. Piasecki, Prawo małżeńskie, Warszawa 2011, s. 148. 
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kobiety, powstałym z ich woli, jako równoprawnych stron w celu wspólnego pożycia, realizacji dobra małżonków, 

dobra założonej rodziny i jej celów społecznych”11. 

Małżeństwo jako kontrakt świecki wywołuje pewne skutki cywilno-prawne, oparty jest na równouprawnieniu 

stron oraz może poprzedzać zawarcie małżeństwa kościelnego. Zgodnie z art. 1 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: 

„małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu 

cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński12. Najczęściej małżeństwo przez USC zawierają 

osoby obojętne religijnie. Małżeństwo zawarte w formie kanonicznej zasadniczo niezależne od cywilnej umowy jest 

zawierane dla wywołania skutków określonych przez Kościół”13. Małżeństwo uważa się za niezawarte jeśli nie zostały 

spełnione przesłanki z art. 1 § 1-2 KRO. W takiej sytuacji przysługuje powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa, 

takie powództwo wytoczyć może każdy kto ma w tym interes prawny14. Kościelne postępowanie sądowe o nieważność 

małżeństwa różni się o przyczyny i skutki od procesu cywilnego o ustalenie nieistnienia małżeństwa15 

Przyczyny nieważności małżeństwa kanonicznego 
Istnieją trzy grupy przyczyn będące podstawą wniesienia skargi o nieważność małżeństwa. Do pierwszej grupy 

należą przeszkody zrywające. W Kodeksie Prawa Kanonicznego w kan. 1083-1094 zawarte jest dwanaście przeszkód 

małżeńskich. Wśród nich znajduje się: przeszkoda wieku, przeszkoda niemocy płciowej, przeszkoda węzła 

małżeńskiego, przeszkoda różnej religii, przeszkoda święceń, przeszkoda ślubu, kanoniczna przeszkoda uprowadzenia, 

przeszkoda pokrewieństwa, występku, przeszkoda powinowactwa, przeszkoda przyzwoitości publicznej, przeszkoda 

pokrewieństwa prawnego (z adopcji), przeszkoda profesji zakonnej. Kolejną przyczyną jest brak lub wadliwe wyrażenie 

zgody małżeńskiej (kan. 1095-1103). Do wad zgody małżeńskiej zalicza się zgodę wyrażoną pod wpływem podstępu czy 

przymusu, brak rozeznania do istotnych praw i obowiązków małżeńskich, brak używania rozumu itp. Ostatnią z 

przyczyn jest niezachowanie kanonicznej formy zawarcia małżeństwa (kan. 1108-1120)16. Konsekwencją niezachowania 

formy kanonicznej jest nieważność małżeństwa. O zachowaniu formy stanowi kan. 1108 KPK zgodnie z którym: „Tylko 

te małżeństwa są ważne, które zostają zawarte wobec asystującego miejscowego ordynariusza albo proboszcza, albo 

wobec kapłana lub diakona delegowanego przez jednego z nich; a także wobec dwóch świadków, według zasad 

wyrażonych w następnych kanonach(…)”. 

Właściwość sądu i prawo do zaskarżenia małżeństwa 
Prawo do wniesienia skargi o nieważność małżeństwa przysługuje uprawnionym małżonkom i rzecznikowi 

sprawiedliwości, o czym stanowi kan. 1674 § 1 KPK17. Rzecznik sprawiedliwości ma prawo do wniesienia skargi, wtedy 

gdy nieważność została już ogłoszona a związku tego nie można lub nie wypada konwalidować. Zgodnie z kan. 1672 

KPK: „W sprawach o nieważność małżeństwa, które nie są zarezerwowane dla Stolicy Apostolskiej, właściwe są: 

trybunał miejsca, w którym małżeństwo zostało zawarte; trybunał miejsca, w którym jedna ze stron lub obie strony 

mają stałe lub tymczasowe zamieszkanie; trybunał miejsca, w którym faktycznie trzeba będzie zebrać większość 

dowodów”18. 

Skarga powodowa o stwierdzenie nieważności małżeństwa 
Sędzia nie może rozpoznać sprawy dopóki nie zostanie przedstawiona prośba – skarga powodowa (która stanowi 

warunek formalny rozpoczęcia każdego procesu), przez tego kto ma prawo zaskarżyć małżeństwo o nieważność, jest to 

element konieczny do rozpoczęcia procesu. Skarga powodowa powinna spełniać określone wymagania zawarte w kan. 

1504 KPK: „wyrażać wobec jakiego sędziego sprawa jest wnoszona, czego się żąda i od kogo; wskazywać, na jakim 

uprawnieniu opiera się powód i przynajmniej ogólnie fakty i dowody na poparcie roszczeń; być podpisana przez 

powoda lub jego pełnomocnika, ze wskazaniem dnia, miesiąca i roku jak również miejsca zamieszkania powoda lub jego 

pełnomocnika albo miejsca pobytu oznaczonego przez nich dla odbierania akt; wskazywać stałe lub tymczasowe 

                                                 
11 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001, s. 38. 
12 Art. 1 § 1 ustawy z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59). 
13 A. Bolesta, J. Kola, Kościelny proces o nieważności małżeństwa (on-line).  
14 W. Walkowski, Ustalenie nieistnienia małżeństwa, http://lexvin.com.pl/prawo-lexvin/3249/Ustalenie%20 
nieistnienia%20ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwa (dostęp: 29.12.2015). 
15 M. Baran, Orzeczenie nieważności małżeństwa w Kościele Katolickim a rozwód cywilny, http://www.opoka. 
org.pl/biblioteka/T/TA/TAI/orzeczenie_nm.html (dostęp: 29.12.2015). 
16 A. Bolesta, J. Kola, Kościelny proces o nieważności małżeństwa (on-line). 
17 KPK, kan. 1674 § 1. Do zaskarżenia małżeństwa są zdolni: małżonkowie; rzecznik sprawiedliwości, kiedy nieważność została już rozgłoszona, jeżeli 
małżeństwo nie może zostać uważnione albo nie jest to wskazane. Papież Franciszek, List apostolski Motu Proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus”, 
reformujący kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa, Tarnów 2015. 
18 KPK, kan. 1672. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wyst%C4%99pek
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zamieszkanie strony pozwanej”19. Skarga powinna być złożona w formie pisemnej. Wyjątkowo sędzia może przyjąć 

ustną prośbę, jednak i tak powinna być sporządzona w formie pisemnej. Wtedy taką skargę sporządza na polecenie 

sędziego notariusz, i zostaje odczytana zainteresowanej osobie i opatrzona jego podpisem20. Skarga powodowa ma na 

celu określić z jakiego tytułu zachodzi nieważność małżeństwa. Dlatego strona, która wnosi skargę powinna dokładnie 

określić fakty, które świadczą o nieważności małżeństwa. Gdyby przyczyną nieważności małżeństwa miałaby być np. 

pozorna zgoda to w skardze należałoby dokładnie opisać atmosferę podczas ślubu, sposób wypowiadania przysięgi 

małżeńskiej, czy towarzyszyły temu takie emocje jak smutek, przygnębienie21. Ciężar dowodzenia spoczywa na osobie, 

która wnosi skargę (kan. 1526 § 1 KPK). Przy wnoszonej skardze można przedkładać różne dowody, ważne aby były 

godziwe i pożyteczne dla sprawy. Osoba która wnosi skargę i utrzymuje że małżeństwo jest nieważne musi to 

udowodnić (kan. 1658 KPK). Na przedstawione fakty przytacza świadków, dokumenty, listy, zaświadczenia lekarskie, 

historię choroby, zdjęcia. Dowodem może być to co dotyczy przytoczonych w skardze faktów. Ważne jest żeby na 

podstawie podanych dowodów sędzia kościelny mógł uzyskać pewność moralną co do zaistniałych faktów i na ich 

podstawie orzec nieważność małżeństwa. Fakty i dowody przytaczane w skardze będą inne w zależności od tytułu 

zachodzącej nieważności22. Strona powodowa przed wniesieniem skargi, otrzymuje informacje o kosztach sądowych. 

Etapy kościelnego procesu o nieważność małżeństwa 
Papież Franciszek wprowadził reformę w procesie kanonicznym o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w kan. 

1671-1691 KPK, które zostały zreformowane w Liście Apostolskim Motu Proprio „Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus”, 

które weszły w życie 8 grudnia 2015 r. Poważniejszą reformą Papieża Franciszka, jest rezygnacja z dotychczasowego 

wymogu aby wydane orzeczenie o nieważność małżeństwa w sądzie kościelnym było potwierdzone decyzją trybunału 

apelacyjnego. Obecnie dla stwierdzenia nieważności małżeństwa nie jest już wymagane zgodne orzeczenie dwóch 

instancji sądów kościelnych, a sąd, który wydał wyrok, nie przesyła akt do trybunału II instancji. Jeżeli w terminie 15 

dni żadna ze stron nie odwoła się od wydanego wyroku, stanie się on prawomocny, a strony będą mogły zawrzeć nowe 

małżeństwa23. 

Pierwszym etapem kościelnego procesu jest wprowadzenie sprawy. Wikariusz sądowy po otrzymaniu skargi 

powodowej, dekretem ustanawia trybunał, podając do wiadomości niezwłocznie nazwiska sędziów oraz obrońcy węzła 

małżeńskiego do wiadomości powodowi. Przewodniczący trybunału ustala czy trybunał jest kompletny, oraz czy strony 

mają zdolność procesową a następnie dekretem podejmuje decyzję czy przyjmuje skargę czy ją odrzuca. Sędzia na 

początku sprawy, a także w każdym innym etapie zachęca strony do pogodzenia się. Sąd ma miesiąc na podjęcie decyzji 

o przyjęciu bądź odrzuceniu24 skargi powodowej (kan. 1506 KPK)25. Po przyjęciu skargi powodowej następuje wezwanie 

i zawiadomienie stron. Przewodniczący w dekrecie przyjmującym skargę powodową, powinien wezwać pozwanego, 

ustalając w jaki sposób ma odpowiedzieć na żądanie powoda, czy też stawić się przed trybunał dla zawiązania sporu. 

Pozwany powinien mieć możliwość zapoznania się ze skargą, ale także wypowiedzieć się na temat przedmiotu sporu. 

Przez wezwanie strony pozwanej powstaje między stronami relacja procesowa, i w ten sposób nabiera charakteru 

kontradyktoryjnego, a pozwana strona nabywa procesowe uprawnienia26. Po wysłuchaniu obu stron, następuje 

zawiązanie sporu, czyli sąd określi jaka przeszkoda i po czyjej stronie będzie w procesie udowadniana. 

Kolejnym etapem jest postępowanie dowodowe. Przedmiotem dowodzenia są fakty, które mają istotne znaczenie 

dla wyniku sprawy. Prawodawca postanowił w kan. 1527 § 1 KPK „mogą być przytoczone dowody jakiegokolwiek 

rodzaju, które wydają się pożyteczne do poznania sprawy i są godziwe. Dowodzenie w procesie polega na 

szczegółowym analizowaniu i badaniu konkretnych zjawisk i towarzyszących mu okoliczności w celu potwierdzenia 

lub wykluczenia faktu procesowego”27. Dopuszczalnymi środkami dowodowymi w procesie kanonicznym są: 

dokumenty, oświadczenia stron, zeznania świadków, opinie biegłych, oględziny sądowe i domniemania28. Oświadczenie 

                                                 
19 Por. KPK, kan. 1504. 
20 R. Sztychmiler, Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego, Olsztyn 2003, s. 46-47. 
21 Kościelny proces o nieważność małżeństwa, http://www.archidiecezja.wroc.pl/pliki/artykul.pdf (dostęp: 29.12.2015). 
22 Tamże. 
23 P. Majer, Szybciej nie znaczy pochopnie – kanonista o papieskiej reformie procesów małżeńskich, 
http://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x92162/szybciej-nie-znaczy-pochopnie-kanonista-o-papieskiej-reformie-procesow-malzenskich/ (dostęp: 
15.01.2016). 
24 KPK, kan. 1505 § 2 - „Skargę powodową można odrzucić wyłącznie: 1 jeżeli sędzia lub trybunał są niewłaściwi; 2 jeżeli na pewno wiadomo, że powód nie 
ma zdolności występowania w sądzie; 3 jeżeli nie zachowano przepisów kan. 1504, nn. 1-3; 4 jeżeli z samej skargi powodowej jasno wynika, że roszczenie 
jest pozbawione jakiejkolwiek podstawy i nie może się zdarzyć, by w trakcie procesu jakaś podstawa się ujawniła.” 
25 W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne…, s. 409-411. 
26 Tamże, s. 412-413. 
27 T. Rozkrut, Walor opinii biegłego w kanonicznym procesie małżeńskim, Tarnów 2002, s. 24. 
28 R. Sztychmiler, Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego…, s. 127. 
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stron należy do pierwszego etapu zbierania dowodów i służy sędziemu pomocą w dotarciu do prawdy obiektywnej. 

Oświadczenie stron to zeznania i odpowiedzi udzielone przez strony procesu w trakcie jego trwania, które mogą 

posiadać moc dowodową. Wyróżnia się trojakiego rodzaju oświadczenia stron: zwykłe zeznania sądowe, przyznanie 

sądowe strony (to stwierdzenie jakiegoś faktu, ustnie lub pisemnie dokonane przeciwko sobie przez którąś ze stron 

wobec sędziego, co do przedmiotu sprawy lub w odpowiedzi na pytanie sędziego), przyznanie pozasądowe (jest to 

pisemne lub ustne oświadczenie strony, złożone poza sądem, dotyczy przedmiotu sporu, i polega na tym że strona 

przyznaje to co twierdzi strona przeciwna)29. Przesłuchanie stron to ogół odpowiedzi udzielonych przez strony na 

etapie dowodzenia, ich celem jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących sporu30. Kan. 1678 § 1 KPK dopuszcza, 

obecność obrońcy węzła, obrońcy stron, a także rzecznika sprawiedliwości, jeżeli występują w procesie, maja prawo być 

obecni podczas przesłuchania stron, świadków i biegłych. Zasadniczym miejscem przesłuchania zarówno stron jak i 

świadków jest siedziba trybunału, jednak prawo kanoniczne dopuszcza sytuacje, wezwania na przesłuchanie do 

proboszcza parafii miejsca zamieszkania jako sędziego delegowanego do sprawy.  

W procesie kanonicznym dopuszczalny jest dowód z dokumentów, urzędowych i prywatnych (kan. 1539) 

stanowią one najpewniejszy dowód. Dokumentami urzędowymi są takie, które sporządziła kompetentna osoba 

urzędowa w związku z wykonywaniem przez siebie zadań z zachowaniem formalności przypisanych przez prawo. 

Dokumentami urzędowymi są nie tylko dokumenty oryginalne, ale także ich uwierzytelnione kopie. Przesłuchanie 

świadków regulują przepisy kan. 1558-1571 KPK. W zwykłym procesie kanonicznym o nieważność małżeństwa w 

odróżnieniu od procesu cywilnego, strony nie mogą być obecne podczas przesłuchania świadków. Każdy świadek 

przesłuchiwany jest osobno i pojedynczo. Podczas przesłuchania obecny jest sędzia kierujący przesłuchaniem i zadający 

pytania oraz notariusz sporządzający protokół z przesłuchania. Podczas przesłuchania „mogą natomiast być obecni ich 

adwokaci lub pełnomocnicy, chyba że sędzia, z powodu okoliczności rzeczy i osób uzna, że należy postępować z 

zachowaniem tajemnicy” (kan. 1559 KPK)31. Akta sporządzone z przesłuchania świadka podpisuje sędzia, notariusz i 

świadek. W niektórych sprawach konieczne jest skorzystanie z opinii biegłego. Biegłym jest osoba posiadająca 

odpowiednie kwalifikacje nabyte przez wieloletnie doświadczenie lub specjalistyczne studia. Zgodnie z kan. 1575 KPK 

to do sędziego należy nominacja biegłych. Wizja lokalna oraz oględziny są dopuszczalne, jeśli są pożyteczne dla 

wyjaśnienia sprawy. Zgodnie z kan. 1582 KPK - sędzia ustala dekretem, po wysłuchaniu stron co ma być przedmiotem 

oględzin, oraz co ma mu być dane do dyspozycji w czasie wizji. Z dokonanych czynności w postaci oględzin, czy wizji 

lokalnej sporządza się dokument.  

Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów następuje ogłoszenie akt. Strony mogą zapoznać się z zebranymi w 

postępowaniu dowodowym ustaleniami, zawartymi w aktach. Wgląd do akt ma również adwokat kościelny, oraz może 

on uzyskać odpisy akt. W przeciwieństwie do stron, adwokat może zapoznać się z aktami jeszcze przed ich ogłoszeniem. 

Po ogłoszeniu akt, jeżeli nie składają strony żadnych uwag, a względem sędziego zebrany materiał dowodowy jest 

wystarczający następuje zamknięcie postępowania dowodowego. Kolejnym etapem procesu jest dyskusja sprawy (sędzia 

decyduje wtedy dekretem o zamknięciu postępowania dowodowego i rozpoczyna się dyskusja sprawy) na tym etapie 

strony wyrażają uwagi i opinie, a adwokat kościelny ma wyznaczony odpowiedni termin na przedstawienie pisma 

obrończego32. Na etapie dyskusji sprawy uwagi również składa obrońca węzła małżeńskiego. Jego zadaniem jest 

przytoczenie wszystkie argumentów przemawiających za tym, że małżeństwo, którego dotyczy proces zostało jednak 

zawarte w sposób ważny. O uwagach obrońcy węzła małżeńskiego informuje się strony, mają one prawo do 

ustosunkowania się na przedstawioną argumentację obrońcy węzła33. 

Ostatnim etapem jest wydanie wyroku. Sędzia wydający wyrok musi mieć moralną pewność, że małżeństwo 

zostało zawarte nieważnie. Jest to wewnętrzne przekonanie pojedynczego sędziego (także członka kolegium 

sędziowskiego) o słuszności żądania. Wydanie wyroku obejmuje sesję wyrokową, redakcję wyroku (jednoosobowy 

sędzia ponens w trybunale kolegialnym ma obowiązek osobiście sporządzić wyrok z uzasadnieniem) oraz ogłoszenie 

wyroku (powinien zostać ogłoszony jak najszybciej, ze wskazaniem środków zaskarżenia)34. Reforma Papieża Franciszka 

wprowadziła znaczące usprawnienie dla wydania wyroku. Możliwe jest orzekanie w sprawach małżeńskich przez 

jednego tylko sędziego zamiast trzyosobowego kolegium. Przed reformą Papieża Franciszka, to konferencja episkopatu 

wyrazić zgodę by – na czas trwania przeszkody – orzekał sędzia jednoosobowy (kan. 1425 § 4 KPK). Przed reformą 

sędziami w sądzie kościelnym co do zasady mogli być tylko duchowni, jedynie konferencja Episkopatu mogła wyrazić 

zgodę, by w trzyosobowym składzie orzekającym mogła zasiadać osoba świecka – nie mająca święceń (kan. 1421 § 1 

                                                 
29 Tamże, s. 143-146. 
30 M. Baran, Orzeczenie nieważności małżeństwa cz. 4, http://www.katolik.pl/orzeczenie-niewaznosci-malze nstwa--cz--4-,774,416,cz.html (dostęp: 
15.01.2016). 
31 R. Sztychmiler, Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego…, s. 148-156. 
32 http://prawokanoniczne.org/dowodzenie-niewaznosci-malzenstwa-954/ (dostęp:15.01.2016). 
33 http://prawokanoniczne.org/dyskusja-sprawy-i-wyrokowanie-966/ (dostęp:15.01.2016). 
34 R. Sztychmiler, Ochrona praw człowieka w normach kanonicznego procesu spornego…, s. 204-209. 
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KPK). Nowe prawo dopuszcza, aby w skład trzyosobowego kolegium wchodziło dwóch sędziów świeckich dowolnej 

płci, mających odpowiednie wykształcenie i przymioty oraz mianowanych przez biskupa,. Duchownym powinien być 

jedynie przewodniczący składu orzekającego35. 

Ustalenie nieistnienia małżeństwa cywilnego 
Ustalenie nieistnienia małżeństwa, stanowi instytucję prawa świeckiego – prawa rodzinnego. Zgodnie z art. 1 § 1 

ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy „małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta, 

jednocześnie obecni, złożą przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek 

małżeński”36. Jeżeli akt małżeństwa został sporządzony mimo niezachowania przepisów z art. 1 KRO, wtedy art. 2 KRO 

stanowi: „każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa”37. 

Jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki zawarte w przepisach art. 1 § 1-2 KRO, to małżeństwo nie zostaje zawarte.  

Z małżeństwem nieistniejącym mamy do czynienia kiedy związek małżeński nie został zawarty a mimo to 

sporządzono akt małżeństwa. „W przypadku, gdy małżeństwo było zawierane przed kierownikiem Urzędu Stanu 

Cywilnego oświadczenie nupturientów nie wywołało żadnych skutków prawnych, jeżeli: 1. nupturienci nie byli różnej 

płci; 2. oświadczenie nie zostało złożone jednocześnie; 3. oświadczenia zostały złożone przed osobą niebędącą 

kierownikiem USC, ani jego zastępcą; 4. treścią oświadczenia nie było wstąpienie w związek małżeński; 5. osoba, która 

złożyła oświadczenie za kogoś innego nie była prawidłowo ustanowionym pełnomocnikiem. W przypadku, gdy 

małżeństwo było zawierane przed duchownym oprócz wyżej wskazanych przyczyn, nieistnienie małżeństwa powoduje 

ponadto niesporządzenie aktu małżeństwa, a także sytuacja, w której nie wystąpiła przesłanka samego zawarcia 

małżeństwa”38. 

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC uzależnione jest od spełnienia wymaganych przesłanek, 

niesporządzenie aktu małżeństwa nie skutkuje nie zawarciem małżeństwa. „W przypadku, gdy małżeństwo było 

zawierane przed duchownym oprócz wyżej wskazanych przyczyn, nieistnienie małżeństwa powoduje ponadto 

niesporządzenie aktu małżeństwa, a także sytuacja, w której nie wystąpiła przesłanka samego zawarcia małżeństwa”39. 

W sytuacji gdy został sporządzony akt małżeństwa, pomimo niespełnienia przesłanek koniecznych do zawarcia 

małżeństwa każdy, kto ma w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa 

(art. 2 KRO)40. Chodzi o powiązanie interesu prawnego, ze stanem faktycznym, może mieć zarówno charakter 

majątkowy, jak i niemajątkowy. Interes ma osoba, wspomniana w akcie małżeństwa wymieniona jako osoba zawierająca 

małżeństwo.41 Interes prawny o charakterze osobistym przysługuje natomiast dziecku, które objęte jest domniemaniem 

pochodzenia od męża matki. Zgodnie z art. 22 KRO, z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa wystąpić może 

również prokurator42. 

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o ustalenie nieistnienia małżeństwa, jest sąd okręgowy, w którego 

okręgu małżonkowie ostatnio wspólnie mieszkali, który rozpoznaje je w trybie procesowym w postępowaniu 

odrębnym. Kiedy nie można ustalić właściwości sądu, właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdy i 

takiego nie można podać sąd miejsca zamieszkania powoda43. Wyrok ustalający nieistnienie małżeństwa ma charakter 

deklaratywny. Skuteczny jest erga omnes, oznacza to, że małżeństwo nie istniało od początku ze wszystkimi 

konsekwencjami, a co za tym idzie dzieci zrodzone z tego związku są pozamałżeńskie, nie powstał między małżonkami 

stosunek powinowactwa, i nie ma obowiązku alimentacyjnego i nie powstała między nimi ustawowa wspólność 

majątkowa44. W przypadku spraw o ustalenie nieistnienia małżeństwa, w grę wchodzi postępowanie procesowe (art. 

425 KPC), natomiast postępowanie nieprocesowe dotyczy spraw o unieważnienie aktu małżeństwa (art. 33, 49, 52, 86 

ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego). Chodzi o rozgraniczenie spraw. W sytuacji gdy 

nupturienci nie złożyli oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński a uprzednio sporządzono akt małżeństwa, to 

właściwa jest wyłącznie droga unieważnienia tego aktu. Natomiast, gdy strony złożyły zgodne oświadczenie woli ale 

przed osobą niebędącą kierownikiem USC, wtedy jedyną drogą jest proces o ustalenie nieistnienia małżeństwa45.  

                                                 
35 P. Majer, Szybciej nie znaczy pochopnie – kanonista o papieskiej reformie procesów małżeńskich (on-line). 
36 Art. 1 § 1 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.).  
37 Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 144. 
38 W. Walkowski, Ustalenie nieistnienia małżeństwa (on-line). 
39 Tamże. 
40 Tamże. 
41 Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, s. 145. 
42 Tamże, s. 147. 
43 http://www.infor.pl/prawo/pozwy/pozwy-rodzinne/82867,Kiedy-mozna-wniesc-powodztwo-o-ustalenie-nieist nienia-malzenstwa.html (dostęp: 
15.01.2016). 
44 Prawo rodzinne i opiekuńcze, red. T. Smyczyński, s. 146. 
45 Tamże. 
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Aby unieważnić akt małżeństwa należy spełnić dwie przesłanki: akt małżeństwa musi stwierdzać zdarzenie 

niezgodne z prawdą, oraz przez uchybienia, które miały miejsce przy sporządzaniu aktu jego moc dowodowa 

zmniejszyła się (sporządzenie go przez osobę nieuprawnioną). Z wnioskiem o unieważnienie aktu małżeństwa może 

wystąpić każda zainteresowana osoba, a także prokurator oraz kierownik USC46. 

Podsumowanie 
Zarówno prawo kościelne jak i świeckie stanowi, że małżeństwo jest trwałym związkiem między kobietą a 

mężczyzną, podkreślana jest dobrowolność zawarcia małżeństwa poprzez swobodne wyrażenie przez nupturientów 

zgodnych oświadczeń woli. Zawarcie małżeństwa w sposób ważny w obu porządkach prawnych następuje po 

spełnieniu koniecznych przesłanek wymaganych przez prawo. Dopuszczalne jest zarówno w prawie świeckim jak i 

kościelnym zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika. Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, dotyczy tylko i 

wyłącznie małżeństwa kanonicznego. Zarówno małżeństwo kanoniczne jak i cywilne, zawiera przeszkody zrywające. 

Każdy z tych procesów odnosi inne skutki w prawie. Mając na myśli proces o ustalenie nieistnienia małżeństwa, 

niezachowanie chociażby jednej przesłanki zawartej w art. 1 KRO skutkuje nie zawarciem małżeństwa, oznacza to, że 

małżeństwo nie istnieje od samego początku. Papież Franciszek dokonał zasadniczej reformy w kanonicznych procesach 

o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Reformy te w zasadniczy sposób modyfikują przepisy dotyczące procesów 

małżeńskich wprowadzonych przez papieża Benedykta XIV (1740-1758). Nowe reformy papieża Franciszka ułatwiają 

orzekanie nieważności małżeństwa. Usprawniona procedura ma na celu przyśpieszenie procesów małżeńskich. 

 

    * * *     

 

 

Marriage is an institution that functions in all legal cultures. The way of marriage contract in Poland is regulated 

by two legal orders - secular and ecclesiastical. Both the secular and the ecclesiastical laws define presumptions and a 

way of the marriage conclusion, rights and responsibilities of the spouses as well as ability and mode of the marriage 

dissolution. The subject of the article is a process involving the ascertainment of canonical marriage nullity and the 

determination of civil marriage non-existence. 

 

                                                 
46 W. Walkowski, Ustalenie nieistnienia małżeństwa (on-line). 
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„Żaden powód nie jest tak ważny,  
aby uzasadniał zezwolenie na zawarcie małżeństwa społecznie niepożądanego, 

a więc takiego, które stwarzałoby niezdrową komórkę społeczną, z góry skazaną na rozkład.”1 
 

Wstęp 
W ostatnich miesiącach toczy się w Polsce dyskusja nad ewentualną zmianą obowiązującego stanu prawnego w 

kwestii wieku uprawniającego do zawarcia małżeństwa. Zasadą jest bowiem w polskim prawie rodzinnym, iż zawarcie 

małżeństwa jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy nupturienci osiągnęli pełnoletniość, tj. 18 rok życia. Jednakże w 

pewnych wyjątkowych sytuacjach, kobieta, której prawo co do zasady odmawia zdolności do wstąpienia w związek 

małżeński, może wnioskować o zezwolenie na jego zawarcie. Ustawodawca konstruując kodeksowe2 przesłanki do 

uzyskania zgody na zawarcie małżeństwa, użył zwrotów niedookreślonych. Jeden z nich stanowią „ważne powody”, 

które według części przedstawicieli doktryny stanowią tzw. klauzulą generalną, czyli środek dostosowania prawa 

ustawowego do konkretnych sytuacji życiowych, za pomocą udzielonej organowi stosującemu prawo kompetencji do 

posługiwania się w pewnych przypadkach ocenami i regułami pozaprawnymi3 - oznacza to, że daje sądowi pewien 

margines swobody sądu co do treści podejmowanej decyzji4. W doktrynie wskazuje się jednak również, że tego rodzaju 

zwroty nie mają charakteru oceniającego w ścisłym znaczeniu, gdyż odnoszą się do pewnych faktów bezpośrednio, tyle 

że „w sposób kłopotliwy wyznaczają ich desygnaty”5. Wobec tego fundamentalne i kluczowe wydaje się w tym 

wypadku przeanalizowanie przyjętych w doktrynie i orzecznictwie sądowym konkretnych rozwiązań i rozstrzygnięć, 

będących swoistym wyznacznikiem do ich pojmowania. Biorąc pod uwagę obiektywne realia, zawarta powyżej myśl 

przewodnia jest sentencją w dużej mierze wyidealizowaną, co zostanie udowodnione w dalszej części niniejszego 

opracowania, lecz z racji faktu, iż małżeństwo zmierza do utworzenia rodziny jako podstawowej komórki społecznej, 

słowa te powinny bez wątpienia towarzyszyć sądowi podczas decydowania o małżeństwie zawartym przez małoletnią. 

Sąd dodatkowo musi bowiem zadecydować o możliwości powstania rodziny, którą stworzy osoba bardzo młoda. Osoba, 

która nie osiągnęła wymaganego wieku, nie posiada takiego poziomu rozwoju, doświadczenia życiowego, aby dokonać 

realnej i dojrzałej oceny zaistniałej sytuacji, zweryfikować cechy kandydata na małżonka i podjąć optymalną dla siebie 

decyzję6.  

Rys historyczny 
Regulacje prawne w Polsce pod względem ustalania dolnej granicy wieku do zawarcia małżeństwa przeszły 

znaczną ewolucję w okresie po II wojnie światowej7. Z tego względu niezbędne jest przeanalizowanie kierunku zmian, 

które ustawodawca stopniowo wprowadzał. Zgodnie z przepisem art. 6 Prawa małżeńskiego z 1945 r.8, uprawnionymi 

do zawarcia małżeństwa byli mężczyzna i kobieta, którzy ukończyli 18 lat, przy czym z ważnych powodów władza 

opiekuńcza mogła zezwolić na wstąpienie w związek małżeński osobie, która nie ukończyła 18 roku życia. W regulacji 

tej nie występowały więc żadne inne przesłanki, poza „ważnymi powodami”. Kodeks rodzinny z 1950 r.9 utrzymał 

powyższą granicę wieku, modyfikując jednak przesłanki zezwolenia sądu na małżeństwo. W przepisie art. 10 § 1 zd. 2 

przewidziano – jak poprzednio – możliwość takiego zezwolenia z ważnych powodów, ale wyłącznie małoletniemu, 

                                                 
1 Z. Wiszniewski, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Grudziński, J. Ignatowicz, Warszawa 1966. 
2 Ustawa z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.). 
3 Zob. R. Piszko, Odesłania, klauzule generalne, luzy decyzyjne, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2001, Rok LXIII – z. 1-2, s. 223; T. Zieliński, 
Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1998, s. 34; K. Wójcik, Teoretyczne konstrukcje klauzuli generalnej, Wrocław 1987, s. 105. 
4 Z. Ziembiński, [w:] Zarys teorii prawa, red. S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Poznań 2001, s. 223. 
5 Z. Radwański, M. Zieliński, System prawa prywatnego [w:] Prawo cywilne – część ogólna, red. M. Sajfan, Warszawa 2007, s. 333. 
6 M. Domański, Względne zakazy małżeńskie, Warszawa 2013, s. 151. 
7 W. Stojanowska, Przeszkoda małżeńska ze względu na wiek w prawie polskim, „Prawo Kanoniczne” 55 (2012), Nr 3, s. 95. 
8 Dekret z dnia 25.09.1945 r. Prawo małżeńskie (Dz.U. z 1945 r. Nr 48, poz. 270). 
9
 Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny (Dz.U. z 1950 r. Nr 34, poz. 308). 



K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y                                 S t r o n a  | 78 

 
który ukończył lat 1610. Wobec tego, w ówczesnym stanie prawnym małżeństwo mogli zawrzeć zarówno kobieta, jak i 

mężczyzna, po ukończeniu lat 16, jeżeli uzyskali zezwolenie sądu11. Z czasem, w wyniku negatywnych doświadczeń 

wynikających z obserwacji związków małżeńskich zawieranych zbyt wcześnie, postulowano, by podwyższyć granicę 

wieku uprawniającego do zawarcia małżeństwa. Podkreślano, że zbyt wczesne związki stanowią często dla młodych 

małżonków przeszkodę do ukończenia szkoły i zdobyciu kwalifikacji zawodowych, a brak własnych środków 

ekonomicznych zmusza często rodziców do ich utrzymywania, co staje się niekiedy przyczyną konfliktów. Ponadto 

podnoszono, że zbyt młode małżeństwa ulegają najczęściej rozkładowi i kończą się rozwodem12. Argumenty te 

wzmacniała sytuacja mężczyzn, którzy dopiero w 21 roku życia kończyli zasadniczą służbą wojskową13. W wyniku tych 

dyskusji, kolejnym etapem stał się Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 1964 r. Akt ten podwyższył granicę wieku. Od 

tamtej pory małżeństwo mógł zawrzeć mężczyzna po ukończeniu 21 lat oraz kobieta po ukończeniu 18 lat, a uzyskanie 

zezwolenia mogło nastąpić po ukończeniu przez mężczyznę 18 lat, a przez kobietę 16 lat. Regulacja ta spowodowała 

nową falę krytyki, tym razem twierdzono, że zróżnicowanie wieku ze względu na płeć jest niespójne pod względem 

prawnym i niezgodne z przepisami prawa międzynarodowego14. Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r.15 znowelizowała przepis 

art. 10, zgodnie z którym wiek do zawarcia małżeństwa jest identyczny dla kobiet, jak i dla mężczyzn i wynosi 18 lat, 

przy czym możliwe jest zezwolenie na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat. W takim kształcie przepis 

ten obowiązuje do dziś. 

„Ważne powody” na gruncie ustawowym 
Przepis art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje dwie materialne przesłanki, które muszą być 

spełnione, aby możliwe było udzielenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16, nie 

osiągając pełnoletniości (tj. 18 lat): 

1) ważne powody 

2) zgodność zawarcia małżeństwa z dobrem założonej rodziny. 

Natomiast w doktrynie wymienia się przeważnie trzy przesłanki16, traktując ukończenie przez kobietę 16 lat jako 

pierwszą i dodając dwie kolejne, wymienione wyżej. Należy jednak przyjąć, że w tym wypadku wiek stanowi hipotezę17 

normy prawnej art. 10 KRO, a nie przesłankę. Dopiero bowiem od momentu, gdy jest wiadome, że kobieta ukończyła 

16 lat, sąd rozważa, czy są spełnione ustawowe przesłanki do wydania zezwolenia.  

Sformułowanie „ważne powody” odnaleźć można również w innych przepisach Kodeksu, w szczególności 

regulujących udzielenie zezwoleń: na zawarcie małżeństwa między powinowatymi w linii prostej18 (art. 14 § 1 zd. 2 

KRO) oraz na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika (art. 6 § 1 KRO). Wprawdzie w doktrynie pojawiły się opinie, 

że przesłankę „ważnych powodów” na gruncie wspomnianych przepisów należy rozumieć tak samo19, jednakże 

zdecydowana większość przedstawicieli doktryny zajęła stanowisko przeciwne, podkreślając, iż należy stosować 

odmienne kryteria przy ocenie tychże wniosków20. Należy przychylić się do twierdzenia, że pomimo iż ustawodawca 

we wszystkich trzech sytuacjach posłużył się tym samym niedookreślonym zwrotem, to jednak w zupełnie innych 

okolicznościach. Inne są cele i funkcje wskazanych przepisów, a zatem inne okoliczności powinny uzasadniać 

uwzględnianie wniosków. Argument leksykalno-gramatyczny nie może być w tym wypadku przesądzający21. Przesądza 

o tym również fakt, że ustawodawca zastosować w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym klauzulę „ważnych powodów” 

w wielu innych przepisach, również nie związanych z zawarciem małżeństwa22. Wymienione instytucje mają 

całkowicie różny charakter i nie ma nawet sensu rozważać możliwości odniesienia stanów faktycznych na tle jednej 

                                                 
10 K. Lipiński, Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez osobę małoletnią, „Nowe Prawo” 1953, nr 4, s. 63. 
11 W. Stojanowska, Przeszkoda…, s. 96. 
12 Tamże, s. 96. 
13 Zob. J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 104. 
14 Zob. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2012, s. 45. 
15 Ustawa z dnia 24.07.1998 r. o zmianie ustaw - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy 
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 1998 r. Nr 117, poz. 757). 
16 Patrz np. M. Domański, Orzekanie o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa kobiecie, która nie ukończyła 18 lat [w:] Stosowanie prawa, Księga 
Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011, s. 320. 
17 H. Bartecki, C. Kapkowski, Wstęp do prawoznawstwa, Katowice 2013, s. 15; W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawadzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 
1979, s. 314. 
18 Szerzej na temat przesłanek zawarcia małżeństwa między powinowatymi w linii prostej: M. Andrzejewski, H. Dolecki, J. Haberko, A. Lutkiewicz-Rucińska, 
A. Olejniczak, T. Sokołowski, A. Sylwestrzak, A. Zielonacki, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, Lex 2013, s. 40; K. Gromek, Kodeks rodziny i 
opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013, s. 75. 
19 Zob. K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 14. 
20 Zob. Z. Wiszniewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1966, s. 41; J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. 
Pietrzykowski, Warszawa 2012, s. 166. 
21 M. Domański, Zezwolenie na zawarcie małżeństwa powinowatym w linii prostej, Warszawa 2010, s. 6. 
22 Patrz m.in. art. 30, art. 40, art. 43, art. 514 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 
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instytucji do innej. Przyjęta technika legislacyjna przesądza, iż „ważne powody” należy analizować w kontekście 

poszczególnych instytucji z uwzględnieniem w szczególności ich specyfiki, indywidualnych cech oraz funkcji23. 

„Ważne powody” w świetle piśmiennictwa 
Przedstawiciele doktryny zgodnie podkreślają, że każdy przypadek należy oceniać indywidualnie, z 

uwzględnieniem całokształtu okoliczności24. Ważne jest również, że istnienie „ważnego powodu” nie przesądza jeszcze 

przyjęcia, że spełniona została również druga przesłanka, tj. „dobra założonej rodziny”. Ustawodawca wyeksponował 

„ważne powody” jako przesłankę sytuując ją na pierwszym miejscu. Sporne jest, czy taki zabieg legislacyjny jest 

przypadkowy i nie ma znaczenia25. M. Domański podnosi, iż ustawodawca, wymieniając w pierwszej kolejności 

przesłankę „ważnych powodów” i – dopiero następnie – zgodności z dobrem rodziny, wyznaczył swoisty model 

prowadzenia postępowania przez sąd26.  

W piśmiennictwie najczęściej wymienia się, jako „ważne powody”, trzy okoliczności, choć zamieszczanie w 

doktrynie zamkniętego katalogu przypadków nie byłoby właściwe, gdyż ograniczałoby to sąd w ocenie konkretnej 

sytuacji w rozpoznawanej sprawie27: 

1) dziecko urodzone ze stosunku stron zamierzonego małżeństwa, 

2) ciąża wynikła z takiego stosunku, 

3) istniejący już od dłuższego czasu między stronami trwały związek faktyczny (konkubinat), a więc poważne 

prawdopodobieństwo zajścia kobiety w ciążę28. 

Panuje zgodność co do uznania dwóch pierwszych przypadków za „ważne powody”. Rozbieżna jest ocena 

przypadku wymienionego jako ostatni. Argumentem przeciwko uznaniu tej sytuacji za „ważny powód” nie może być 

jednak twierdzenie, że w ten sposób sankcjonuje się fakty, które nie powinny się zdarzyć29.  

Doktryna wskazuje również inne powody (choć mało znaczące dla dotychczasowego orzecznictwa sądowego): 

1) zagrożenie śmierci jednej ze stron30, 

2) mobilizacja mężczyzny do wojska na wypadek wojny. 

W doktrynie przyjmuje się również, że „ważne powody” nie muszą dotyczyć nupturientów bezpośrednio, lecz 

również pośrednio i mogą odnosić się w szczególności do specyficznej sytuacji ich rodzin, np. długotrwały wyjazd 

najbliższych krewnych, czy ich choroba zagrażająca życiu, ponieważ okoliczności te mogłyby uniemożliwić im udział w 

ceremonii ślubnej w terminie późniejszym31. 

Jako „ważnego powodu” celowo nie wskazuje się samego silnego uczucia, które przecież w powszechnym 

przekonaniu wskazuje się jako decydujące dla woli zawarcia małżeństwa. Jednakże jeśli chodzi o silne uczucie łączące 

małoletnią i mężczyznę, z którym zamierza zawrzeć małżeństwo, wówczas uczucie to nie stanowi jedynej okoliczności 

mogącej być „ważnym powodem”. Jest to trafne rozwiązanie, ponieważ udzielając zgody na zawarcie małżeństwa, sąd 

powinien uwzględniać wszelkie względy przemawiające za zezwoleniem lub też przeciwko takiemu zezwoleniu. Musi 

więc brać pod uwagę zarówno względy o charakterze niemajątkowym (w tym właśnie wzajemne uczucie łączące 

strony), jak i o charakterze majątkowym i gospodarczym. Sam fakt silnego uczucia pomiędzy osobami zamierzającymi 

zawrzeć małżeństwo, wobec braku jakichkolwiek perspektyw o charakterze majątkowym, które wskazywałyby na 

istnienie gospodarczych podstaw funkcjonowania rodziny, nie powinien przesądzać o wyrażeniu zgody przez sąd na 

zawarcie małżeństwa. Ponadto przekonanie, że silne uczucie może stanowić jedyny „ważny powód” w rozumieniu art. 

10 KRO, skutkowałoby poważnymi trudnościami natury dowodowej. Sądy stawałyby przed istotnym problemem - 

kiedy i w jakich okolicznościach uznać za udowodnione silne uczucie między stronami i jakie dowody w tej mierze 

można by uznać za wiarygodne. 

 

                                                 
23 M. Domański, Zezwolenie…, s. 7. 
24 M. Lech-Chełmińska, V. Przybyła, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa 2006, s. 33.  
25 Tak twierdzi np. E. Wiśniowska, Znaczenie wieku przy zawarciu małżeństwa według kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Wrocław 1986, s. 61. 
26 M. Domański, Względne zakazy małżeńskie, Warszawa 2013, s. 152. 
27 W. Stojanowska, Prawne środki zapobiegania pochopnemu zawieraniu małżeństw w świetle badań socjologicznych, „Zeszyty Prawnicze” 2012, nr 12/3, 
21-60, s. 28. 
28 Por. J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1980, s. 60; J. Sztombka, Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego w praktyce sądowej, NP 1973, nr 12, 
s. 1821; L. Mościcka, Diagnoz i prognoza trwałości małżeństw zawieranych za zgodą sądu, Wrocław 1982; B. Walaszek, Dobro dziecka jako przesłanka 
niektórych uregulowań kodeksu rodzinnego i opiekuńczego PRL, SP 1970, nr 26-27, s. 278; K. Piasecki, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. 
K. Piasecki, Warszawa 2011, s. 104. 
29 A. Zielonacki, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. H. Doleki, T. Sokołowski, Warszawa 2013, s. 53. 
30 Tamże. 
31 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013, s. 47. 
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„Ważne powody” w świetle orzecznictwa sądowego 
„Ważne powody” w tym konkretnym przepisie mają charakter dość powtarzalny, a orzecznictwo sądowe w tym 

aspekcie może mieć znaczenie precedensu. Nie można uznać, że katalog okoliczności uznanych za „ważne powody” jest 

niezmienny, ponieważ zawsze będzie on odzwierciedleniem panujących przekonań społecznych32.  

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego istnienie „ważnego powodu” nie przesądza uznania, że spełniona jest 

również przesłanka „dobra rodziny”33. Sam „ważny powód” nie jest wystarczający, konieczna jest również pozytywna 

społeczna prognoza dla planowanego małżeństwa. Z punktu widzenia praktyki sądowej błędem jest zatem utożsamianie 

„ważnych powodów” z „dobrem zakładanej rodziny”34. Może mieć to wpływ na jakość orzecznictwa w postaci 

lekceważenia przez sądy przesłanki „dobra rodziny”, która gubi się w cieniu „ważnych powodów”35, a zasadność tego 

zastrzeżenia jest widoczna w kryteriach przyjmowanych przez sądy. W tym kontekście należy oceniać sytuację osobistą 

każdego nupturienta zamierzającego zawrzeć związek małżeński, stosunek do siebie nupturientów rokujący trwałość i 

prawidłowość małżeństwa, cechy osobiste przydatne w małżeństwie, w tym także posiadane wykształcenie i 

przygotowanie zawodowe oraz dysponowanie stosownymi środkami materialnymi36. Sąd ma obowiązek ustalić, czy 

związek, który powstanie po udzieleniu zezwolenia, ma szanse na realizowanie podstawowych funkcji małżeństwa, czy 

będzie relacją trwałą i czy wpłynie pozytywnie na rozwój nie w pełni dojrzałej kobiety i dzieci, które będą się 

wychowywały w rodzinie, która powstanie przez zawarcie małżeństwa w wyniku decyzji sądu37. Nie jest jednak 

konieczne poczynienie ustaleń dających w tym kierunku bezwzględną gwarancję, a wystarczy jedynie oparta na 

doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy zamierzone małżeństwo wspomnianych zastrzeżeń nie 

nasuwa38. 

„Ważne powody” w świetle badań empirycznych 
Niedookreśloność zwrotu „ważne powody” wymaga zastosowania metod empirycznych, tj. badań aktowych spraw 

o zezwolenie na zawarcie małżeństwa szesnastoletniej kobiecie. Badanie takie zostało przeprowadzone w 1973 r.39, 

które obejmowało sprawy jedynie z okręgu Sądu Wojewódzkiego w Łodzi, jednakże sfinalizowane zostało cennymi 

wnioskami. Autor badań krytycznie ocenił praktykę sądową w zakresie orzekania w omawianych sprawach. 

Zastrzeżenia te dotyczyły braku aktywności sądów w zbieraniu materiału mającego istotne znaczenie dla 

rozstrzygnięcia sprawy oraz zbyt częstego udzielania zezwolenia na zawarcie małżeństwa, co osłabia zasadę, że zawrzeć 

związek małżeński może tylko osoba, która osiągnęła przypisany wiek40. Problem ten pozostał aktualny do dziś, 

ponieważ wyniki badań empirycznych prowadzonych przez studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego dowodzą, że w praktyce sądy bardzo rzadko odmawiają zezwolenia na wcześniejsze 

zawarcie małżeństwa, zadowalając się niemal każdym powodem przedstawionym przez zainteresowanych41. Z kolei 

badania przeprowadzone w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości z 2009 r.42 wykazały, że prawie we wszystkich 

zbadanych sprawach „ważnym powodem” była ciąża narzeczonej lub urodzenie przez nią dziecka. Należy negatywnie 

odnieść się do tego faktu, gdyż w części z przedkładanych spraw sądy realizują stereotypowe założenia, że w przypadku 

ciąży lub urodzenia dziecka przez małoletnią, zawarcie małżeństwa jest jednoznaczne z dobrem powstającej rodziny43. 

Aspekty procesowe 
Postępowanie o udzielenie zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego odbywa się w trybie nieprocesowym44. 

Zgodnie z przepisem art. 561 § 1 KPC45, zezwolenia na zawarcie małżeństwa kobiecie, która nie ukończyła lat 18, 

udziela sąd opiekuńczy na jej wniosek. Wniosek ten powinien czynić zadość przepisom o pozwie, z tą zmianą, że 

zamiast pozwanego należy wymienić zainteresowanych w sprawie46. Postanowienie o udzieleniu zezwolenia staje się 

skuteczne z chwilą uprawomocnienia się i nie może być zmienione ani uchylone. W przepisie chodzi o prawomocność 

                                                 
32 M. Domański, Względne…, s. 154. 
33 Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 6.10.1958 r., III CO 19/58, OSNC 1960, nr 1, poz. 21. 
34 K. Pietrzykowski, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, s. 200. 
35 W. Stojanowska, Przeszkoda…, s. 26. 
36 M. Lech-Chełmińska, V. Przybyła, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa 2006, s. 33.  
37 W. Stojanowska, Prawne…, s. 28. 
38 A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2011, s. 67. 
39 J. Sztombka, Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego w praktyce sądowej, „Nowe Prawo” 1973, s. 1817. 
40 Tamże, s. 1822. 
41 J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2013, s. 90. 
42 M. Domański, Orzekanie…, s. 321. 
43 W. Stojanowska, Prawne…, s. 28. 
44 G. Jędrejek, Kodeks…, s. 75.  
45 Ustawa z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296).  
46 H. Haak, A. Haak-Trzuskawska, Pisma procesowe w sprawach rodzinnych, Warszawa 2014, s. 40. 
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formalną, co oznacza, że nie przysługuje od orzeczenia środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. 

Niedopuszczalna jest zmiana lub też uchylenie prawomocnego postanowienia sądu47. Przed wydaniem postanowienia 

rozstrzygającego wniosek, sąd wysłucha wnioskodawcę, osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte, oraz – w razie 

potrzeby – osoby bliskie przyszłych małżonków (np. rodziców osoby, z którą małżeństwo ma być zawarte)48. Sąd może 

też zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w 

jakich żyją osoby ubiegające się o udzielenie zezwolenia49.  

Zróżnicowany wiek ze względu na płeć – dyskryminacja? 
Należy zauważyć, że zgodnie z wykładnią art. 10 § 2 Kodeksu cywilnego50 małoletnia, która wstąpi w związek 

małżeński uzyskuje pełnoletniość51 i nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa52. Zastanawiające jest wobec tego 

literalne brzmienie tego przepisu: „Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletniość. Nie traci jej w razie 
unieważnienia małżeństwa”, bowiem analizując przesłanki zawarcia małżeństwa przez osobę małoletnią, brana jest pod 

uwagę wyłącznie kobieta. Okazuje się, że użycie w Kodeksie cywilnym sformułowania „małoletni”, które odnosi się do 

obu płci, kreuje kolejną płaszczyznę, na którą trzeba zwrócić uwagę. Może się zdarzyć, że małżeństwo zawrze 

mężczyzna niemający ukończonych 18 lat (bez zezwolenia sądu, gdyż sąd takiego zezwolenia – w świetle art. 10 KRO – 

wydać nie może). Ponieważ i takiego małżeństwa (podobnie jak małżeństwa zawartego przez kobietę poniżej 16 lat) nie 

można uznać za nieistniejące ani też nieważne z mocy prawa, a jego wzruszenie może nastąpić jedynie w trybie 

przewidzianym w art. 10 KRO, czyli w drodze unieważnienia, trzeba przyjąć, że również osoby, które zawrą 

małżeństwo mimo niemożności uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego, uzyskują pełnoletniość z dniem zawarcia 

małżeństwa53. 

Omawiana możliwość uzyskania zezwoleniu sądu na małżeństwo nie dotyczy mężczyzn, którzy nie mogą uzyskać 

zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed ukończeniem 18 roku życia. Coraz większe grono osób biorących udział w 

publicznych debatach, opowiada się za wprowadzeniem zmian, które nie będą różnicowały granicy wieku ze względu 

na płeć. Jest to więc sytuacja analogiczna do tych, które miały już miejsce w przeszłości co do omawianego przepisu. 

Przedstawiciele doktryny podnoszą, że utrzymanie tylko dla kobiet możliwości obniżenia wieku uprawniającego do 

zawarcia małżeństwa jest przejawem dyskryminacji wprost młodych mężczyzn i dyskryminacji pośredniej młodych 

kobiet. Twierdzą, że zezwalanie kobietom na wcześniejsze niż mężczyznom zawieranie małżeństwa zawiera w sobie 

komunikat, że dla kobiet małżeństwo i rodzina, a nie samodzielność ekonomiczna i wykształcenie są priorytetem. Jeśli 

młoda kobieta jest w ciąży, powinna wyjść za mąż, aby dać dziecku nazwisko i ojca. Mężczyzna natomiast powinien 

zdobyć pewien poziom edukacji i samodzielności, zanim będzie mógł zawrzeć związek małżeński. Młody mężczyzna, 

który nie skończył 18 lat, nie musi więc odpowiadać za dziecko, które spłodził. Prawo nie wymaga od niego, aby uznał 

dziecko i dał mu swoje nazwisko. A przecież przypadki, kiedy młodzi chłopcy przed ukończeniem 18 roku życia zostają 

ojcami, nie należą do rzadkości54. W obliczu narastania tego sporu, stanowisko zajął Rzecznik Praw Obywatelskich, 

którego zdaniem obowiązujące rozwiązanie można ocenić jako dyskryminujące ze względu na płeć, a także naruszające 

prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. 1 grudnia 2015 r. Rzecznik wystosował pismo do Ministra 

Sprawiedliwości55 z prośbą o przedstawienie stanowiska w sprawie, a ponadto rozważenie zmiany przepisów poprzez 

rozszerzenie możliwości uzyskania zezwolenia sądu na zawarcie małżeństwa w wieku szesnastu lat na mężczyzn albo 

ustanowienie jednolitego dla wszystkich wieku małżeńskiego w wysokości osiemnastu lat. Rzecznik nie wyklucza 

również w swoim stanowisku tego, czy przepisy w ogóle powinny przewidywać możliwość wyrażenia zgody przez sąd 

na zawarcie związku małżeńskiego osobom poniżej osiemnastego roku życia.  

Wnioski 
Przyjęta przez ustawodawcę dolna granica wieku jest ściśle związana z dojrzałością emocjonalną, której małoletni 

nie mają jeszcze ukształtowanej. Skoro pełna zdolność do czynności prawnych jest uzyskiwana z chwilą ukończenia 18 

lat, to tym bardziej granica taka powinna dotyczyć małżeństwa. Rozważając kwestię zróżnicowania wieku 

                                                 
47 G. Jędrejek, Kodeks…, s. 75. 
48 H. Haak, A. Haak-Trzuskawska, Pisma…, s. 40. 
49 Tamże. 
50 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
51 Zob. P. Księżak, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Osajda, Warszawa 2013, s. 345; J. Strzebinczyk, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, 
P. Machnikowski, Warszawa 2014, s. 39-40. 
52 Patrz S. Drozd, Uzyskanie pełnoletniości przez zawarcie małżeństwa, NP 1969, nr 7-8, s. 1109. 
53 P. Nazaruk, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, Warszawa 2014, s. 42. 
54 U. Nowakowska, E. Piwnik, Kobiety w rodzinie, http://www.cpk.org.pl/plik,65,kobiety-w-rodzinie-pdf.pdf (dostęp: 12.02.2016). 
55 https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do_MS_ws_zroznicowanego_wieku_uprawniajacego_do_zawarcia_malzenstwa.pdf (dostęp: 12.02.2016). 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Do_MS_ws_zroznicowanego_wieku_uprawniajacego_do_zawarcia_malzenstwa.pdf
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uprawniającego do wydania zezwolenie na zawarcie małżeństwa pod względem wieku, nie należy wysnuwać 

pochopnych wniosków. Zróżnicowanie to należy oceniać nie tylko na podstawie zgodności z wykładnią literalną 

przepisów Konstytucji RP, czy też z prawem międzynarodowym, ale również – a być może przede wszystkim – po 

przeanalizowaniu i uznaniu względów słuszności i racjonalności. Szerokie rozpatrywanie tej kwestii doprowadzi 

bowiem do przeanalizowania częstych współcześnie niezalegalizowanych związków dwojga nastolatków, którzy nie 

posiadając jeszcze pełnej zdolności do czynności prawnych, nie są w stanie sprawować pełnej opieki i pieczy nad 

własnym dzieckiem. Na przestrzeni historycznej ustawodawca starał się dostosowywać tę kwestię do aktualnych 

warunków społecznych, jednakże „ważne powody” same w sobie nie uległy znacznej zmianie. Zarówno kilkadziesiąt lat 

temu, jak i obecnie zdecydowaną większość z nich stanowi ciąża bądź już narodzone dziecko. Nie należy jednak 

zamykać się na określony katalog przypadków i starać się za każdym razem analizować konkretną, zindywidualizowaną 

sytuację. 

 

    * * *     

 

 

This article is about premise to granting allowing by the court to the marriage of the minor woman. A woman 

which is 16 years old can apply for the permission, but it must be always “important reasons”. The majority from them 

is associated with pregnancy. The marriage have to also take into account “interests of this family”. These regulations 

are not specified so it is necessary to take into account scientific literature and judicial decisions. 
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Wstęp 
Polski ustawodawca unormował zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach małżeńskich i rodzinnych w 

ustawie z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Przepisy te weszły w życie 2 marca 2006 r. 

Jednak od samego początku były one wielokrotnie nowelizowane, jednocześnie potwierdzając fakt, iż owa ustawa 

wymaga ciągłego udoskonalania. 

Co do zasady nie da się przeprowadzić postępowania cywilnego bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. Muszą one 

zostać przez kogoś pokryte. W pierwszej kolejności do ich poniesienia zobligowane jest niewątpliwie państwo. Nie 

oznacza to jednak, iż postępowanie w sprawach małżeńskich i rodzinnych powinno być całkowicie bezpłatne dla jego 

uczestników. Ze względu na skalę wydatków związanych z działalnością wymiaru sprawiedliwości przyjęcie 

bezpłatnego postępowania mogłoby prowadzić również do zakłóceń w jego funkcjonowaniu, a także do demoralizacji 

społeczeństwa i zalania sądów sprawami błahymi i niepewnymi co do rezultatu. Należy zatem dojść do wniosku, iż 

nieodzownym elementem procesu cywilnego jest obciążanie stron pewnym ryzykiem finansowym, by traktować 

rozpatrywane sprawy z pełną rozwagą. Toteż koszty sądowe w doktrynie noszą miano jako sprawiedliwie istniejące „zło 

konieczne”. Obecnie zasada odpłatności wyrażona jest w art. 2 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych. Zgodnie z tym przepisem do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest osoba, która wnosi do sądu 

pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej. Owa zasada nie jest jednak 

obligatoryjna. Wyjątkiem od niej jest możliwość zwolnienia od kosztów sądowych, którego celem jest przede 

wszystkim zapewnienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości osobom ubogim. 

Zwolnienie z kosztów sądowych na podstawie Konstytucji RP 
Kluczowymi przepisami stanowiącymi etyczny fundament regulacji zwolnienia od kosztów sądowych w sprawach 

małżeńskich są bez wątpienia przepisy art. 45 ust. 1 oraz art. 77 ust. 2 Konstytucji RP. Zgodnie z pierwszym z tych 

przepisów: „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez 

właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd”. Wobec tego nikt nie może zostać pozbawiony tego prawa – bez 

względu na to, czy posiada określoną kwotę na pokrycie kosztów sądowych, czy też nie. Regulacja art. 77 ust. 2 

Konstytucji RP zakazuje ustawodawcy zamykanie drogi sądowej do dochodzenia naruszonych wolności i praw. A więc 

jeżeli koszty sądowe utrudniają dostęp do wymiaru sprawiedliwości tym, którzy owych kosztów nie są w stanie ponieść, 

naruszane jest uregulowanie w Konstytucji RP prawo do sądu. 

Przedmiotowe zwolnienie od kosztów sądowych 
Aktem rangi ustawowej regulującym przedmiotowe zwolnienia od kosztów sądowych w sprawach małżeńskich i 

rodzinnych o największej doniosłości funkcjonalnej jest art. 95 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Na 

podstawie tego przepisu nie inkasuje się opłat sądowych od następujących pism procesowych:  

- wniosku o udzielenie zabezpieczenia zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie, nadto wolne od 

opłat będą zatem wnioski o udzielenie zabezpieczenia zgłoszone w pozwie, pozwie wzajemnym, czy wniosku o 

wszczęcie postępowania nieprocesowego; 

- wniosku o przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o 

odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Opłatom sądowym podlegają natomiast 

środki odwoławcze od orzeczeń sądowych wydanych po rozpatrzeniu wniosków wymienionych w art. 95 ust. 1 pkt 2 

u.k.s.c.; 

- wniosków będących podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism składanych sądowi 

opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy albo nałożonego przez ten sąd, tj.: pisemne wyjaśnienie 

złożone przez opiekuna na żądanie sądu opiekuńczego (art. 165 § 2 k.r.o.), pismo zawiadamiające sąd opiekuńczy o 

zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu (art. 572 § 1 k.p.c.), a także pisemne sprawozdanie 
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opiekuna składane sądowi opiekuńczemu dotyczące osoby pozostającej pod opieką i zarządu majątkiem tej osoby (art. 

595 k.p.c.). 

- wniosku, zażalenia i apelacji nieletniego w postępowaniu w sprawach nieletnich – jest to swoiste odwołanie do 

art. 59 § 2 ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

Ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych 
Następny krąg ustawowych zwolnień od kosztów sądowych o odmiennych formach zawiera art. 96 ust. 1 ustawy o 

kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wobec tego całkowite zwolnienie od uiszczania kosztów sądowych 

przysługuje: 

- stronie dochodzącej ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa oraz roszczeń z tym związanych; 

- stronie dochodzącej roszczeń alimentacyjnych oraz stronie pozwanej w sprawie o obniżenie alimentów; 

- kuratorowi wyznaczonemu przez sąd orzekający lub sąd opiekuńczy dla danej sprawy. 

Ustalenia ojcostwa dziecka dochodzi najczęściej matka, ale mogą z nim występować także na podstawie kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego: dziecko i domniemany ojciec. Dziecko lub matka wytaczają powództwo o ustalenie 

ojcostwa przeciwko domniemanemu ojcu dziecka, a gdy ten nie żyje, przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd 

opiekuńczy. Każdy z wymienionych powyżej podmiotów korzysta ze zwolnienia od kosztów sądowych. Natomiast 

roszczenie dotyczące ustalenia ojcostwa przynależy matce dziecka lub samemu dziecku. Najczęściej spotykanym 

przykładem w praktyce jest sytuacja, gdy matka dochodzi ich od ojca dziecka niebędącego jej mężem. Nadto, w związku 

z art. 141 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, istotne jest, iż roszczenie te obejmują zwrot kosztów utrzymania matki w 

okresie porodu lub też pokrycia innych koniecznych wydatków lub strat majątkowych, jakich doznała w związku z 

ciążą i porodem. Ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych nie ma związku z dochodzeniem roszczeń regresowych 

przeciwko osobie zobligowanej do łożenia alimentów na dziecko. Znajduje to potwierdzenie w art. 140 kodeksu 

rodzinnego i opiekuńczego.  

Zwolnienie powyższe ma charakter całkowity, a więc matka dziecka nie ma powinności opłacenia jakiejkolwiek 

kwoty pieniężnej z tytułu kosztów badań kodu genetycznego. 

Zwolnienie od kosztów sądowych dla strony dochodzącej ojcostwa oraz roszczeń z tym związanych dotyczy także 

art. 96 ust. 4 u.k.s.c. Zgodnie z tym przepisem, jeśli powództwo o ustalenie ojcostwa stanie się bezpodstawne, sąd w 

końcowym orzeczeniu może obciążyć nieziszczonymi kosztami powoda, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności 

sprawy. Zatem w tym przypadku obarczanie należnościami stricte sądowymi ma charakter fakultatywny.  

Natomiast zwolnienie strony dochodzącej roszczeń alimentacyjnych oraz strony pozwanej w sprawie o obniżenie 

alimentów zostało dokładnie wyrażone w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Orzecznictwo to zakłada, iż przez 

roszczenia alimentacyjne należy rozumieć nie tylko żądania dotyczące realizacji obowiązku alimentacyjnego 

określonego w art. 128 i n. k.r.o., ale wszelkie żądania skierowane na wykonanie obowiązku dostarczenia środków 

utrzymania i wychowania – bez względu na indywidualną sytuację, podstawę prawną oraz tytuł z jakiego wynikają. Sąd 

Najwyższy słusznie uznał, iż w sprawie o obniżenie renty alimentacyjnej także stronie pozwanej przysługuje ustawowe 

zwolnienie od kosztów sądowych. A więc ustawowe zwolnienie od kosztów sądowych należy konsekwentnie stosować 

do wszystkich procesów sądowych z zakresu roszczeń alimentacyjnych, w której pozwany broni swoich praw 

nabytych. 

Kolejno wydatki za kuratora ponosi tymczasowo strona, dla której kurator został ustanowiony, a gdyby to nie było 

możliwe – strona, która swym wnioskiem lub swą czynnością spowodowała ustanowienie kuratora, chyba że przepis 

szczególny stanowi inaczej. Jeśli natomiast obie te możliwości w danej sprawie nie istnieją, koszty sądowe ponosi Skarb 

Państwa. Należy przyjąć, że owe rozumowanie dedukcyjne stanowi logiczne rozwiązanie, mając na celu określone 

przesłanki w konkretnej sytuacji. 

Koszty sądowe w sprawach o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa 
Następnie zwolnienie z kosztów sądowych przysługuje w sprawach o rozwód, separację oraz unieważnienie 

małżeństwa. Stosowny wniosek o zwolnieniu od kosztów sądowych w tej sprawie należy zgłosić już w momencie 

składania do sądu danego pozwu – może on być zawarty w samym pozwie. Należy jednak pamiętać, by załączyć do 

niego wniosek o stanie rodzinnym majątku dochodach i źródłach utrzymania. Takowy wniosek o zwolnieniu od 

kosztów sądowych sąd może rozpatrzyć na kilka sposobów: 

- Sąd może całkowicie zwolnić z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu wpisu sądowego w wysokości odpowiednio 

- 600zł za pozew o rozwód bądź separację oraz 200zł za pozew o unieważnienie małżeństwa; 

- Sąd może częściowo zwolnić z obowiązku uiszczania opłaty z tytułu wpisu sądowego, przykładowo: zredukować 

opłatę o połowę; 

- Sąd ma prawo odrzucić wniosek w całości, nakazując zapłatę całej należnej sumy pieniężnej. 
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Podmioty uprawnione do zwolnienia z kosztów sądowych 
W rzeczywistości zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach małżeńskich i rodzinnych może przyznać stronie 

nie tylko sąd, ale – zgodnie z art. 118 u.k.s.c. – również referendarz sądowy. W celu uzyskania zwolnienia należy 

wystąpić z wnioskiem, który po rozpatrzeniu przez sąd lub referendarza sądowego może spowodować zwolnienie 

wnioskodawcy od kosztów sądowych w całości lub w części. Jednak wątpliwości natury konstytucyjnej sprzeciwiają się 

orzekaniu przez referendarza sądowego o oddaleniu wniosku o zwolnienie kosztów sądowych w razie oczywistej 

bezzasadności dochodzonego roszczenia lub obrony praw. Czynności podejmowane przez referendarza sądowego mogą 

mieć wyłącznie charakter techniczny, nie zaś merytoryczny. Nie sposób bowiem uznać, aby referendarz sądowy mógł 

dokonać oceny zgłoszonego wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych pod względem oczywistej bezzasadności 

dochodzonego roszczenia lub obrony praw. Czyniąc to, wkraczałby bowiem w sferę sprawowania wymiaru 

sprawiedliwości, gdyż decydowałby o zasadności żądania zgłoszonego w pozwie czy też wniosku o wszczęcie 

postępowania nieprocesowego. 

Warunki formalne, dopuszczalności oraz zasadności wniosku 
Aby wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych został uwzględniony w całości lub w części, muszą być spełnione 

pewne warunki określone przez ustawodawcę. Warunki te można podzielić na trzy grupy, tj.: warunki formalne, 

warunki dopuszczalności i warunki zasadności wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. 

Do pierwszej grupy należy zaliczyć w razie zgłoszenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych na piśmie – 

warunki pisma procesowego uregulowane w art. 126 kodeksu postępowania cywilnego niezależnie od formy 

organizacyjno-prawnej wnioskodawcy oraz załączenie do wniosku oświadczenia obejmującego szczegółowe dane o 

stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Możliwe 

jest również ustne zgłoszenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Jeżeli warunki formalnie nie zostaną 

zachowane albo załączone do wniosku oświadczenie nie zawiera wszystkich wymaganych danych – przewodniczący 

wzywa wnioskodawcę w terminie 7 dni do uzupełnienia braków formalnych wniosku pod rygorem zwrotu wniosku. 

Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba fizyczna reprezentowana jest przez ustanowionego pełnomocnika – w tym 

przypadku przewodniczący w razie jakichkolwiek braków formalnych zwraca wniosek o zwolnienie od kosztów 

sądowych bez jakiejkolwiek prośby o poprawkę – wymaga się bowiem w tej sytuacji pełnego profesjonalizmu i 

rzetelnego podejścia do sprawy. 

Drugą grupę wymagań stanowią warunki dopuszczalności, tj.: legitymacje danego podmiotu do złożenia wniosku o 

zwolnienie od kosztów sądowych w danej sprawie. Chodzi tutaj o legitymacje w znaczeniu materialnym, czyli 

posiadanie przez dany podmiot prawa podmiotowego lub interesu prawnego mogącego podlegać ochronie sądowej. Bez 

posiadania owej legitymacji czynność ta podlega pominięciu lub odrzuceniu. Poza tym istnienie po stronie 

wnioskodawcy obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Co więcej, w razie wcześniejszego oddalenia wniosku o 

zwolnienie od kosztów sądowych, oparcie kolejnego wniosku na innych okolicznościach.  

Warunki zasadności wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych będą natomiast: 

-brak oczywistej bezzasadności dochodzonego roszczenia lub obrony praw (art. 109 ust. 2 u.k.s.c.); 

- istnienie u wnioskodawcy, osoby fizycznej sytuacji, w której nie jest on w stanie ponieść kosztów sądowych bez 

uszczerbku dla koniecznego utrzymania siebie i rodziny (art. 102 ust. 1 u.k.s.c.); 

- istnienie u wnioskodawcy sytuacji, w której nie ma on dostatecznych środków na uiszczenie kosztów sądowych i 

przedstawienie odpowiednich dokumentów, które brak środków udowadniają (art. 103 u.k.s.c.). 

Właściwość sądu 
Zgodnie z art. 105 u.k.s.c. wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych należy zgłosić w sądzie, w którym sprawa 

ma być wytoczona lub się toczy. Zatem strona może zgłosić wniosek w każdym stadium postępowania cywilnego, czyli 

w sądzie rozpatrującym apelację lub nawet skargę kasacyjną. 

 

Forma wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych w sprawach małżeńskich i rodzinnych  
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wniesiony w formie pisma procesowego, powinien zawierać: 

1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowany, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i 

pełnomocników, 

2) oznaczenie rodzaju pisma, 

3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, 

4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, 

5) wymienienie załączników, 
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6) jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest pierwszym pismem w sprawie, powinien zawierać oznaczenie 

miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, jeśli 

zaś kolejnym pismem procesowym – sygnaturę akt, 

7) jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych wnosi pełnomocnik, powinien dołączyć pełnomocnictwo, 

8) jeżeli wnioskodawca nie może się podpisać, wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych powinna podpisać osoba 

przez wnioskodawcę upoważniona, z wymienieniem przyczyn, dla której strona sama się nie podpisała, 

9) jeżeli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych jest pierwszym pismem w sprawie, powinien zawierać także 

wartość przedmiotu sporu, jeżeli od niej zależy właściwość rzeczowa sądu w danej sprawie. 

Po weryfikacji warunków zasadności wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach małżeńskich i 

rodzinnych postępowanie wkracza w fazę rozstrzygnięcia. Może ono przybrać następującą postać: 

1) postanowienie sądu lub referendarza sądowego o zwolnieniu wnioskodawcy od kosztów sądowych (art. 100 ust. 

2 u.k.s.c.), 

2) postanowienie sądu lub referendarza sądowego o częściowym zwolnieniu wnioskodawcy od kosztów sądowych 

i częściowym oddaleniu wniosku (art. 101 u.k.s.c.), 

3) postanowienie sądu lub referendarza sądowego o oddaleniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. 

Postanowienie o oddaleniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych może zostać bowiem zaskarżone tylko 

przez wnioskodawcę w całości lub w części. Może on również zaskarżyć postanowienie o częściowym oddaleniu 

wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Nie jest natomiast dopuszczalne zaskarżenie postanowienia o 

uwzględnieniu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, jak i postanowienie o częściowym zwolnieniu od kosztów 

sądowych, gdy wnioskodawca ubiegał się tylko o zwolnienie częściowe. 

Jeżeli zwolnienia od kosztów sądowych odmawia sąd, środkiem zaskarżenia postanowienia będzie zażalenie. Jego 

dopuszczalność reguluje kodeks postępowania cywilnego. Zażalenie wnosi się w terminie tygodniowym od doręczenia 

postanowienia w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych albo od jego ogłoszenia na rozprawie. Zażalenie 

wnoszone jest do sądu drugiej instancji za pośrednictwem sądu pierwszej instancji i jest rozpoznawane na posiedzeniu 

niejawnym. 

Jeżeli natomiast zaskarżalne postanowienie w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych wyda referendarz 

sądowy, strona kwestionująca zasadność postanowienia może wnieść skargę. Skargę wnosi się do sądu w terminie 

tygodniowym od dnia doręczenia stronie postanowienia referendarza, do sądu pierwszej instancji, w którym działa 

referendarz sądowy. 

Wnioski 
Obecny polski stan prawny w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawach małżeńskich i rodzinnych 

należy oceniać pod względem pragmatycznym, czyli głównie z punktu widzenia celów, jakie są stawiane każdej 

regulacji zwolnienia od kosztów sądowych, jak również ze względu na funkcje kosztów postępowania cywilnego. W 

doktrynie wymienia się najczęściej trzy funkcje kosztów postępowania cywilnego: fiskalną, społeczną oraz procesowo-

wychowawczą. Z pierwszej można wywnioskować, iż wszelkie koszty sądowe wpłacane są na rzecz Skarbu Państwa. 

Funkcja społeczna jest ściśle związana z zasadą równouprawnienia stron i uczestników postępowania. Natomiast trzecia 

funkcja, a mianowicie funkcja procesowo-wychowawcza odpowiedzialna jest za powiązanie kosztów postępowania z 

ryzykiem przegrania sprawy. Zaś pryncypialnym celem całej regulacji jest bez wątpienia zapewnienie każdemu dostępu 

do drogi sądowej, nawet osobom, których nie stać na finansowanie postępowania. Często zdarza się, że owa instytucja 

wykorzystywana jest wyłącznie w celu opóźnienia rozstrzygnięcia oczywistych spraw. Świadczyć to może o 

konieczności doprecyzowania obecnego unormowania zwolnienia od kosztów sądowych w taki sposób, aby 

uniemożliwić wykorzystywania tej instytucji do świadomego przedłużania postępowania sądowego. Ponadto warto 

pochylić się nad kwestią wprowadzenia dopuszczalności rozłożenia płatności kosztów sądowych na raty, która jest 

aprobowana w orzecznictwie Europejskiego Trybunały Praw Człowieka. Reasumując, w moim przekonaniu zasady 

zwolnienia od kosztów sądowych w sprawach małżeńskich i rodzinnych wymagają nowelizacji oraz ciągłego 

przystosowywania się do potrzeb polskiego społeczeństwa. 

 

  * * *       

 

 

Legal costs in matrimonial and family are an inseparable part of the whole procedural civil proceedings. They 

perform the most common functions: fiscal, social, and process and educational. However, it is possible to be free from 

coercion to pay the charges through appropriate premises. In this research work has been analyzed step by step 
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procedure for exemption from court fees, together with the subjective assessment as to the complexity of the Act of 28 

July 2005. on court fees in civil cases. The whole work is crowned with a rich case law of the Supreme Court and the 

views of the doctrine on the matter. 
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Wprowadzenie 
Prawidłowy rozwój dziecka i zapewnienie przysługujących mu praw najszerzej może zostać zrealizowane w 

przypadku, gdy wychowuje się ono w pełnej, zdrowej moralnie rodzinie. Fundamentalną zasadą polskiego prawa 

rodzinnego w kształtowaniu praw dziecka jest zasada dobra dziecka, która oddziałuje na rozstrzygnięcia odnośnie 

władzy rodzicielskiej w wyroku rozwodowym1. W postanowieniu SN z dnia 11 lutego 1997 r. zawarto, że „pojęcie 

dobra dziecka z jednej strony obejmuje całość jego spraw osobistych, m.in. rozwój fizyczny i duchowy, kształcenie i 

wychowanie, z drugiej zaś ma on charakter materialny. Polega na konieczności zapewnienia dziecku środków do życia i 

realizacji celów o charakterze osobistym, a w wypadku gdy ma ono swój majątek, także dbałości o jego interes”2. 

Rozstrzyganie o kwestiach władzy rodzicielskiej w wyrokach rozwodowych ma na celu realizację prawa dziecka do 

normalnego i w miarę możliwości szczęśliwego dzieciństwa a także prawidłowego rozwoju psychicznego. W przypadku 

orzekania o alimentacji dochodzi do jednoczesnego zapewnienia dziecku stabilizacji materialnej, która pozwoli mu 

harmonijnie funkcjonować i zaspokajać najbardziej podstawowe potrzeby.  

Prawa dziecka 
W rozumieniu Konwencji o prawach dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dziecko oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej 18 lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka 

uzyska ono wcześniej pełnoletniość3. Pojęcie dziecka w rozumieniu ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka brzmi: 

„dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności”4. 

Przywołana Konwencja o prawach dziecka jest międzynarodowym aktem prawnym, którego głównym celem jest 

działanie na rzecz dziecka. Prawa dziecka wynikające z Konwencji to m.in. prawo do życia (art. 6), prawo do 

zachowania obywatelstwa, tożsamości (art. 8), prawo do troski (art. 18 ust. 1), i inne5. Na szczególną uwagę zasługuje 

art. 27 Konwencji, który reguluje prawo dziecka do odpowiedniego poziomu życia, który będzie odpowiadał rozwojowi 

zarówno psychicznemu, jak i fizycznemu6. 

Ochrona praw dziecka przewidziana jest wprost w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 72 Konstytucji 

gwarantuje dziecku ochronę przed wyzyskiem, okrucieństwem, przemocą i demoralizacją7. Na straży praw dziecka stoi 

Rzecznik Praw Dziecka, który szczególną uwagę przywiązuje do tego, że naturalnym środowiskiem rozwoju dziecka 

jest rodzina8. 

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że dziecku przysługuje szeroki wachlarz praw, który można podzielić na 

kategorie, a mianowicie: 

a) praw osobistych - do których należą m.in. prawo do życia, do poznania rodziców; 

b) praw publicznych (obywatelskich) - wolność wypowiedzi, otrzymywania informacji; 

c) praw socjalnych - prawo do odpowiedniego poziomu życia, godziwych warunków socjalnych, utrzymania 

dziecka przez rodziców; 

d) praw edukacyjnych - prawo do nauki; 

e) praw kulturalnych - uczestnictwo w kulturze; 

f) praw specjalnych - „tworzą szeroką grupę praw z uwagi na specjalną sytuację dziecka, która wynika z jego 

niedojrzałości”, są to m.in. prawo do wychowania się w rodzinie, prawo do pomocy ze strony państwa w sytuacji 

niewydolności rodziny, prawo do ochrony przed licznymi nadużyciami i przemocą, prawo do ochrony przed 

wyzyskiem ekonomicznym9. 

                                                 
1 A. Zieliński, Rozwód. Materialnoprawne podstawy rozwodu oraz postępowanie odrębne w sprawie o rozwód,  
 Warszawa 2013, s. 65. 
2 Postanowienie SN z dnia 11.02.1997 r., sygn. akt II CKN 90/96 (Legalis). 
3 Konwencja o prawach dziecka z dnia 20.11.1989 r., ratyfikowana przez Sejm RP 7.06.1991 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526), art. 1. 
4 Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka z dnia 6.01.2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 6, poz. 69), art. 2. 
5 Konwencja o prawach dziecka, art. 6, art. 8, art. 18. 
6 M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej, Kraków 2003, s. 48. 
7 Konstytucja RP z dnia 2.04.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483), art. 72.  
8 Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka, art. 1. 
9 A. Kwak, A. Mościskier, Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie, Warszawa 2002, s. 60-61. 
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Z uwagi na podjętą w temacie pracy problematykę praw dziecka ograniczoną do kwestii podejmowanych w 

wyrokach rozwodowych, dalsze rozważania dotyczyć będą w szczególności praw dziecka do normalnego, szczęśliwego 

dzieciństwa, prawa do pozostania pod opieką rodziców, uprawnienia dziecka do poziomu życia, który będzie 

odpowiadał rozwojowi psychicznemu, godziwych warunków socjalnych, prawa do miłości i troski, a także do 

stabilizacji materialnej. Jak zauważył Janusz Korczak nazywany „prawdziwym rzecznikiem praw dziecka”, dziecko ma 

prawo do miłości przejawiające się troskliwością, atmosferą ciepła10. W przypadku rozwodu, dochodzi do rozpadu 

rodziny, zatem zachodzi realne niebezpieczeństwo naruszenia praw dziecka. O tym, jak będzie wyglądała realizacja 

przysługujących dziecku uprawnień sąd rozstrzyga w wyroku ingerując we władzę rodzicielską.  

Władza rodzicielska 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy ukształtował polski proces rozwodowy w ten sposób, by orzeczenie o rozwiązaniu 

małżeństwa rozstrzygało o wszystkich sprawach rodzinnych11. W wyroku orzekającym rozwód sąd z urzędu powinien 

zamieścić rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem lub dziećmi, kontaktach z nimi, 

a także o obowiązku alimentacyjnym wobec nich12. Celem takiego rozwiązania jest przede wszystkim zapewnienie 

prawa do stabilności i bezpieczeństwa rozwojowego dziecka, by ograniczyć w jak największym stopniu jego udział w 

niewygodnych sprawach rodziców. W przypadku rozwodu ogromne znaczenie dla dalszego działania rodziny, a przy 

tym realnego przestrzegania praw dziecka ma przede wszystkim ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej. 

Sąd przy rozstrzyganiu musi kierować się przede wszystkim „zasadą dobra dziecka”.  

W literaturze przedmiotu wymienia się trzy elementy składające się na ukształtowanie władzy rodzicielskiej, tj.: 

piecza nad osobą dziecka, zarząd majątkiem i reprezentowanie dziecka13. Rodzice wykonując właściwie powyższe 

zadania, realizują prawa dziecka do miłości, wychowania, bezpieczeństwa, a także prawa do spokoju i szczęścia. Pojęcie 

pieczy nad dzieckiem oznacza zespół obowiązków i uprawnień rodziców obejmujących stałą troską osobę dziecka, w 

tym dbałość o to, aby było należycie wychowane, aby nie stała mu się krzywda i aby jego dziecinne lata upłynęły w 

warunkach rodzinnego szczęścia14. Zarząd majątkiem to załatwianie codziennych spraw, które odnoszą się do 

korzystania z przedmiotów należących do majątku dziecka15. Przykładem realizacji tego obowiązku będzie np. 

lokowanie środków pieniężnych w banku, przez co rodzice działają na rzecz stabilnej sytuacji finansowej dziecka czy 

zabezpieczenia majątku należącego do dziecka. Trzeci element sprowadza się do reprezentacji, rodzice są 

przedstawicielami ustawowymi, tj. dokonują czynności prawnych i sądowych w imieniu i na rzecz swojego dziecka16. 

W przypadku reprezentacji realizuje się np. prawo dziecka do opieki zdrowotnej (gdy wymagana jest zgoda na operację, 

decyzję podejmują rodzice). 

Instytucja porozumienia rodzicielskiego a sytuacja dziecka po rozwodzie 
Jednym z narzędzi stosowanych przez mediatorów rodzinnych w Polsce od początku XXI w. jest instytucja 

porozumienia rodzicielskiego, która dotyczy sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie17. W 

uzasadnieniu projektu nowelizacji KRO, stwierdzono, że „Koncepcja porozumienia rodziców nawiązuje do 

amerykańskiego wzorca tzw. planu wychowawczego, który jest wynikiem negocjacji między rodzicami i dobrowolnego 

zobowiązania się przez nich przed sądem do określonego sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej i utrzymywania 

kontaktów z dzieckiem”18. Sąd Okręgowy w Słupsku w uzasadnieniu postanowienia z dnia 29 maja 2015 r. stwierdził, że 

powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom jest możliwe pod warunkiem przedstawienia zgodnego z dobrem 

dziecka porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem19. Mimo 

zawartego między rodzicami porozumienia, sąd ma obowiązek orzekania w kwestii władzy rodzicielskiej w wyroku 

rozwodowym20. Sąd nie jest ściśle związany z planem rodzicielskim, pozostaje niezależny w swych działaniach, może 

lecz nie musi rozstrzygnąć, że pieczę nad dzieckiem sprawować będą oboje rodzice. Bierze pod uwagę przede wszystkim 

                                                 
10 K. Być, Janusz Korczak – prawdziwy rzecznik praw dziecka, [w:] Prawa dziecka wybrane aspekty, Rzeszów 2006, s. 29.  
11 Wyrok SN z dnia 26.11.1999 r., sygn. akt III CKN 468/98. 
12 Ustawa z dnia 25.02.1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.), art. 58. 
13 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2012, s. 345, 351, 353. 
14 Tamże. 
15 Tamże. 
16 Tamże. 
17 P. Gluza, Z. Kołakowska-Halbersztadt, M. Tański, Dziecko w rozstaniu rodziców, Warszawa 2013, s. 169 
18 Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, dostępne na stronie: 
http://ww2.senat.pl/k7/dok/sejm/022/888.pdf, druk 888, s. 14. 
19 Postanowienie z uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 29.05.2015 r., sygn. akt IV Ca221/15. 
20 Uchwała SN 7 sędziów z dnia 5.06.2012 r., III CZP 72,11. 
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dobro dziecka. Ważnym czynnikiem jest by istniało przypuszczenie, że rodzice będą zgodnie współdziałać w sprawach 

dziecka i wypełniać wspólnie przysługujące dziecku prawa.  

Ograniczenie władzy rodzicielskiej 
Sąd w wyroku rozwodowym może rozstrzygnąć, iż władza rodzicielska zostanie w rękach jednego z rodziców a 

drugiemu to prawo ograniczy, tylko do określonych obowiązków i uprawnień, jeśli przemawia za tym dobro dziecka21. 

Ograniczając prawa rodzicielskie, sąd musi określić dokładnie obowiązki, które spoczywać będą na rodzicu 

ograniczonym. Ograniczenie władzy rodzicielskiej jednego z rodziców ma często miejsce w przypadku, gdy sąd ma 

zastrzeżenia co do tego, że rodzice nie będą zdolni do wykonywania wspólnie władzy rodzicielskiej (brak 

porozumienia). Sąd podejmuje takie rozstrzygnięcia, kierując się przede wszystkim zasadą dobra dziecka, a także ma na 

względzie jego prawa w postaci prawa do spokojnego dzieciństwa, miłości, prawa do kontaktów z rodzicami.  

Obraz linii orzeczniczej odnoszącej się do takich rozstrzygnięć jest bardzo szeroki. Za przykład posłuży wyrok z 

dnia 9 grudnia 1997 r., w którym SN przyznał władzę rodzicielską matce, zaś ojcu prawo to ograniczono do 

podejmowania decyzji dotyczących wychowania dziecka i jego kształcenia, a także do utrzymywania kontaktów w 

terminach ustalonych przez strony (realizacja prawa do kontaktów z ojcem). Sąd wziął pod uwagę silną więź łączącą 

dziecko z matką, wskazując, że inne rozstrzygnięcie mogłoby być krzywdzące dla dziecka. Zdaniem sądu takie 

rozwiązanie daje możliwość najlepszego rozwoju dziecka, zarówno fizycznego, jak i psychicznego22. Z kolei w wyroku 

SA w Białymstoku z dnia 28 października 2010 r., sąd ograniczył we władzę rodzicielską oboje z rodziców i zarządził 

umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej. Powodami przyjętego rozwiązania były przede wszystkim: konflikty w 

rodzinie, interwencje Policji, zaniedbania w obowiązkach szkolnych dzieci, nadużywanie alkoholu przez rodziców23. 

Sąd podejmując rozstrzygnięcie, w wyniku którego dziecko nie będzie dalej wychowywać się w rodzinie naturalnej, 

bierze pod uwagę realizację jego innych praw na przykład prawo do nauki, które nie było realizowane. 

Jak zauważono w niniejszej pracy, sąd w wyroku rozwodowym musi uregulować sytuację rodzinną i kierować się 

zasadą dobra dziecka. W przywołanych wyrokach sytuacja rodzinna (patologiczny sposób życia rodziców) - 

uniemożliwiająca realizację podstawowych praw dziecka w postaci prawa do spokoju, do wychowania, do nauki, do 

miłości, prawa do bezpieczeństwa, troski - stanowiła podstawę umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej. Warto 

zauważyć, że ograniczenie władzy rodzicielskiej nie ma cech związanych z karą, nie ma pełnić funkcji represyjnej, lecz 

spełniać rolę ochronną względem dzieci24. 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej 
Pozbawienie władzy rodzicielskiej jest najbardziej represyjnym środkiem orzekanym wobec rodziców, nie jest 

jednak rozstrzygnięciem ostatecznym. Cechą charakterystyczną jest, że jego zastosowanie powoduje utratę wszelkich 

atrybutów jakie wchodzą w prawa rodzica do dziecka. Sąd może go zastosować w przypadku, gdy środki łagodniejszego 

rodzaju nie dają żadnego rezultatu, bądź „ze względu na drastyczne okoliczności, stosowanie środków łagodniejszych 

byłoby niecelowe”25. 

W wyroku orzekającym rozwód pozbawienie władzy rodzicielskiej następuje obligatoryjnie jeżeli zostaną 

spełnione przesłanki z Art. 111 KRO, tj.: władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody 

albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem 

dziecka, a także gdy wcześniejsza pomoc rodzicom nie przyniosła rezultatu i trwale nie interesują się dzieckiem26. 

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie ma charakteru generalnego, oznacza to że może dotyczyć tylko jednego dziecka, 

co do którego wystąpiła jakaś z powyższych przesłanek27. 

Mając na uwadze prawa dziecka do godnego i spokojnego życia, do bezpieczeństwa, prawo do odpowiedniego 

poziomu życia, sąd powinien pozbawić rodzica lub oboje rodziców władzy rodzicielskiej w przypadku, gdy rażąco 

naruszają swoje obowiązki względem dziecka28. W związku z powyższym warto przywołać postanowienie SN, w treści, 

którego wskazano, że trwałą przeszkodą jest choroba psychiczna matki w postaci schizofrenii paranoidalnej i 

                                                 
21 KRO, art. 58 § 1a. 
22 Wyrok SN z dnia 9.12.1997 r., sygn. akt II CKN 506/97 (Legalis); Wyrok SN z dnia 8.09.2004 r., sygn.akt IV CK 615/03, w którym sąd ograniczył ojcu 
władzę rodzicielską do współdecydowania w sprawach leczenia i wychowania a za decydujący czynnik przyjął emocjonalną więź z matką; Wyrok SN z dnia 
25.08.1981 r., sygn. akt III CRN 155/81, w którym sąd rozstrzygając o władzy rodzicielskiej, miał na uwadze szczególną konfliktowość rodziców, dlatego też 
powierzając władzę rodzicielską matce a ograniczając w nią ojca ustalił kontakty przy obecności kuratora sądowego, by dziecko w jak najmniejszym 
stopniu odczuło sytuację między rodzicami, sąd miał na uwadze szczególnie dobro dziecka a nie dobro rodziców (Lex). 
23 Wyrok SA w Białymstoku z dnia 28.10.2010 r., sygn. akt I ACa 458/10 (Legalis). 
24 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo…, s. 361. 
25 Tamże, s. 359. 
26 KRO, art. 111. 
27 A. Zieliński, Rozwód…, s. 74. 
28 Tamże, s.75 
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umieszczenie jej w zakładzie psychiatrycznym, a odnośnie ojca za przesłankę obligatoryjną uznano utrzymywanie się z 

działalności przestępczej29. Z kolei w wyroku SN z dnia 3 kwietnia 2004 r. wskazano, iż na mocy wyroku rozwodowego 

pozwany utracił władzę rodzicielską względem swoich dzieci, ponieważ zachowanie pozwanego było nacechowane 

nadużywaniem alkoholu i brutalnością wobec dzieci i żony30.  

Regulacja prawna odnosząca się do praw dziecka ma na celu ochronę tych praw, sąd pozbawia władzy 

rodzicielskiej rodziców (czy jednego w rodziców) z perspektywy dobra dziecka i jego praw. Dziecko nie może 

wychowywać się przy rodzicu, który nadużywa alkoholu, jest agresywny, czy też używa wobec dziecka jakiejkolwiek 

formy przemocy fizycznej i psychicznej. Dziecko na podstawie szerokiej regulacji ma prawo do ochrony przed 

przemocą, do pomocy ze strony państwa, gdy oboje z rodziców są pozbawieni władzy rodzicielskiej. Sąd rozstrzygając w 

ten sposób przede wszystkim decyduje o zapewnieniu praw dziecku, które wcześniej były naruszane lub nie 

wykonywane, bo przecież „sprawowanie władzy rodzicielskiej winno zapewnić należytą pieczę i ochronę interesów 

dziecka”31. 

Zawieszenie władzy rodzicielskiej 
W wyroku rozwodowym można także zawiesić władzę rodzicielską, należy jednak zauważyć, że nie powoduje to 

jej pozbawienia, ponieważ rodzic władzę posiada, lecz czasowo nie może jej wykonywać. W sytuacji zawieszenia 

władzy nad dzieckiem obojgu rodzicom należy ustanowić nad nim opiekę. Zawieszenie jest możliwe, gdy rodzice chcą 

wykonywać obowiązki i uprawnienia względem dziecka, ale istnieją przeszkody, które im na to nie pozwalają32. W myśl 

art. 110 § 1 KRO „w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd może orzec jej 

zawieszenie”33. 

Na uwagę zasługuje tzw. przemijająca przeszkoda, której przykładem może być przejściowa choroba (pewien opór, 

który napotyka rodzic, nie jest długotrwały, lecz czasowy, w razie odpadnięcia przyczyny dochodzi do uchylenia 

zawieszenia). Kształtowanie tego typu ingerencji we władzę rodzicielską przedstawił SN z wyroku z dnia 29 listopada 

1999 r., wskazując jako przyczynę zawieszenia władzy rodzicielskiej ojcu dzieci długi zagraniczny wyjazd (w celach 

zarobkowych), powodujący zerwanie lub poważne ograniczenie kontaktów z drugim z rodziców lub dziećmi. 

Dodatkowo ojciec deklarował założenie nowej rodziny i zapowiadał brak przyjazdu do kraju. SN stwierdził, że skoro 

władza przysługuje obojgu rodzicom, to decyzje odnoszące się dziecka powinny być podejmowane bezsprzecznie, co w 

przywołanym przypadku nie jest możliwe, ponieważ „współdziałanie rodziców przy wykonywaniu władzy 

rodzicielskiej staje się wtedy iluzją”. Zawieszenie jednemu z rodziców władzy rodzicielskiej umożliwia rodzicowi, który 

sprawuje ciągle opiekę nad dzieckiem, jej normalne, stabilne wykonywanie34. SN opowiedział się za zasadą dobra 

dziecka, jego harmonijnego rozwoju, Ponadto zaznaczył, że nie byłoby możliwe normalne wykonywanie władzy przez 

oboje rodziców, a także zapewnienie dziecku spokojnego dzieciństwa, skoro ojciec przebywa zagranicą i buduje nowe 

relacje. 

Kontakty  
W świetle art. 113 KRO ,,niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek 

utrzymywania ze sobą kontaktów”35. Prawo do kontaktów obejmuje m.in. spotkania, utrzymywanie korespondencji. 

Realizacja tego prawa służy pielęgnowaniu wzajemnej miłości rodzica i dziecka”36. Obecnie uważa się, że w sytuacji 

rozwodu rodziców, dla dziecka nie jest najważniejsze osiągnięcie spokoju i stabilizacji, ale o wiele ważniejsze jest, by 

rozwód nie pociągał za sobą również utraty jednego z rodziców”37. 

Sąd w wyroku rozwodowym obligatoryjnie orzeka o kontaktach z dzieckiem. Sąd określając szczegółowo kontakty 

z rodzicem ma na względzie przede wszystkim zasadę dobra dziecko i to by dziecko miało możliwość realizowania 

przysługującego mu prawa do wychowania przez rodziców.  

Możliwych jest wiele sposobów ustalenia kontaktów. Tytułem przykładu można przywołać wyrok SA w Krakowie 

z dnia 11 września 2002 r., zgodnie z którym ograniczony we władzę rodzicielską ojciec „miał prawo do kontaktów z 

                                                 
29 Postanowienie SN z dnia 12.01.2000 r., sygn. akt III CKN 834/99 (Legalis). 
30 Wyrok SN z dnia 3.04.2004 r., sygn. akt I CKN 564/98 (Legalis); Wyrok SN z dnia 19.01.1999 r., sygn. akt II CKN744/98, w którym sąd pozbawił władzy 
rodzicielskiej ojca ze względu na chorobę psychiczną w postaci „zespołu urojeniowego”, uznając, że nie jest on zdolny do opieki nad dziećmi (Lex). 
31 M. Bielecki, Prawa dziecka na tle praw rodzicielskich. Wybrane zagadnienia, [w:] Ochrona dziecka w prawie publicznym, Lublin 2008, s. 40. 
32 A. Zieliński, Rozwód…, s.76 
33 KRO, art. 111 § 1. 
34 Wyrok SN z dnia 29.11.1999 r. sygn. akt IIICKN 483/98 (Legalis). 
35 KRO, art. 113. 
36 T. Justyński, Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, Warszawa 2011, s. 36. 
37 Tamże, s. 37. 
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synem w każdy poniedziałek i środę od godz. 15 do 18.30, w każdy weekend miesiąca począwszy od soboty od godz. 9 

nieprzerwanie do niedzieli do godz. 19 i w każdy drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych od godz. 

9 do 19 poza miejscem zamieszkania dziecka i bez obecności matki”38.  

Obowiązek alimentacyjny  
W wyroku orzekającym rozwód obligatoryjnym elementem jest określenie w jakiej wysokości każdy z małżonków 

będzie finansowo pokrywał wychowanie i utrzymanie wspólnego dziecka39. Jest to bardzo ważny element 

rozstrzygnięcia, który powoduje pewnego rodzaju pewność odnoszącą się do w miarę stabilnego życia finansowego w 

przypadku rozpadu rodziny, a także powoduje współdziałanie na rzecz dobra dziecka mimo rozwodu. Obowiązek 

alimentacyjny polega na realizacji prawa dziecka do godziwych warunków życia oraz zaspokajanie ekonomicznych 

potrzeb dziecka40. 

Obowiązek alimentacyjny rodziców kształtuje art. 133 § 1 KRO, zgodnie z którym rodzice są zobowiązani do 

świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z 

majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania41. Zasądzone alimenty są wypłacane 

dopiero po rozwodzie42. Sposób kształtowania zasądzania alimentów w orzecznictwie rysuje się bardzo szeroko43. 

Zasadniczo, w kontekście art. 135 KRO, rozstrzygając o obowiązku alimentacji sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione 

potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe możliwości zobowiązanego ( …)44. 

Alimenty nałożone na rodzica ograniczonego we władzę rodzicielską są określane kwotowo (np. 500 zł, 200 zł) co 

miesiąc do konkretnego dnia np. do każdego 10. dnia miesiąca, ale jeśli chodzi o drugą stronę, której zostało powierzone 

wykonywanie władzy rodzicielskiej, „nie może mieć formy liczbowej, w takim przypadku zakres obowiązków tego z 

rodziców powinien być określony opisowo, np. zasądzić od jednego z rodziców określoną kwotę miesięcznie i drugiego 

zobowiązać do ponoszenia pozostałych kosztów utrzymania i wychowania dziecka”45. 

Podsumowanie 
Prawa dziecka to szeroko uregulowana materia, o której rozstrzyga się m.in. w przypadku rozwodu. Sąd ma 

obowiązek w wyroku rozwodowym orzec o władzy rodzicielskiej, kontaktach z dzieckiem i o alimentach. 

Rozstrzygnięcia te realizują podstawowe prawa dziecka do funkcjonowania w warunkach jak najbardziej możliwej 

szczęśliwości i miłości, prawa do stabilizacji materialnej, prawa do wychowania przez rodziców, prawa do spokoju i 

bezpieczeństwa. W wyniku analizy powyższych wyroków można stwierdzić, że polskie prawo rodzinne stoi na straży 

jak najmniejszego pokrzywdzenia dziecka w trudnych sytuacjach rodzinnych. Zasada dobra dziecka, którą kieruje się 

sąd przy rozstrzyganiu o władzy rodzicielskiej prowadzi do rozstrzygnięć najbardziej korzystnych dla rozwoju 

psychicznego i fizycznego dziecka przede wszystkim bierze pod uwagę więź emocjonalną jaka łączy dziecko z rodzicem, 

a ograniczając we władzę drugiego z rodziców nie odsuwa go na dalszy plan, ale szczegółowo określa sposób kontaktów 

z dzieckiem. Sąd orzekając o alimentach ma na względzie przede wszystkim potrzeby dziecka, by zapewnić mu godne 

warunki życia i stabilność materialną.  

 

  * * *       

 

 

In the article they dealt with issues of children's rights shaped based on divorce sentences. A wide catalogue of 

children's rights was described among others right to education, law to worth living conditions, right to the safety and 

bringing up in the family which are protected of Convention on children's rights or the Constitution of the Republic of 

Poland. Family and Guardianship Code regulated a divorce trial in this way about all matrimonial causes, bearing in 

mind for children's rights to be stated. Court resolving on children's rights based on divorce sentences is guided by a 

principle of the good of the child. Because of the problems limited to the judgments of divorce reflection mainly relate 

                                                 
38 Wyrok SA w Krakowie z dnia 11.09.2012 r., sygn. akt. I ACa759/12. 
39 J. Grzelińska, Obowiązek alimentacyjny oraz opieka nad małoletnim dzieckiem. Aspekty prawne i procedury przyznawania świadczeń, Warszawa 2010, s. 
43. 
40 M. Andrzejewski, Ochrona praw dziecka w rodzinie dysfunkcyjnej, s. 99.  
41 KRO, art. 133 §1. 
42 A. Zieliński, Rozwód…, s. 79. 
43 Por. wyrok SA w Katowicach z dnia 17.12.2015 r., sygn. akt I ACa 671/15, w którym sąd zasądził od pozwanego w kwocie po 500 złotych miesięcznie na 
każde dziecko. 
44 KRO, art. 135. 
45 A. Zieliński, Rozwód…, s. 79. 
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to the right to children the appropriate standard of living, the right to child support or to raise the obligatory elements 

concluded in the judgments of divorce in the form of resolving of the parental responsibility, alimony and contacts with 

children. Explains how to interference of the court in parental responsibility were presented in the form of limiting in 

parental responsibility for her depriving and the suspension, simultaneously pointing at the forming oneself of 

children's rights based on analysis of the case law. It also presents the contacts and the maintenance obligation, resting 

with parents were also presented. Should be noted that the Polish family law is standing on guard of children's rights. 

As a result of analysis of sentences, it is possible to state, that directing judgements oneself with principle of the good of 

the child are aimed at providing for the child of the greatest psychological comfort in difficult family circumstances.  
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Wstęp 
Stosowanie przemocy wobec kobiet jest naruszeniem podstawowych praw człowieka oraz zasad prawidłowego 

funkcjonowania społeczeństwa. Poprzez zjawisko przemocy naruszone zostają chociażby takie prawa jak prawa do życia 

i zdrowia, do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Stanowi to naruszenie zakazu nieludzkiego i poniżającego 

traktowania. Polski ustrojodawca zawarł w art. 30 Konstytucji1 obowiązek poszanowania i ochrony godności człowieka. 

Należy zatem w przepisach prawa zagwarantować kobietom, żeby ich prawa nie były naruszane. Taki stan rzeczy mogą 

tylko zapewnić regulacje, które są w pełni skuteczne2. Pamiętać należy, że godność uznaje się za najważniejszą wartość 

ze względu na to, że stanowi źródło i fundament wszelkich praw i wolności jednostki.  

Temat ochrony kobiet przed przemocą jest cały czas aktualny w debacie publicznej, wywołanej podpisaniem przez 

prezydenta 14 marca 2015 r. Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy 

domowej3. Celem Konwencji jest zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Zawarte jest 

w niej, że zachowanie zgodnej z prawem i rzeczywistej równości między kobietami i mężczyznami stanowi kluczowy 

element zapobiegania przemocy wobec kobiet. Wskazane zostaje także w Konwencji, że przemoc skierowana wobec 

kobiet ma charakter strukturalny i jest ona jednym z głównych mechanizmów społecznych wykorzystywanych do 

zmuszania kobiet do podległości wobec mężczyzn. Kobiety i dziewczęta są bardzo często narażone na formy przemocy 

takie jak przemoc domowa, molestowanie seksualne, gwałt, małżeństwo przymusowe, okaleczenia narządów 

płciowych, co stanowi niewątpliwie poważne naruszenie praw człowieka. Na mocy art. 9 Konstytucja stanowi, że 

Rzeczpospolita Polska zobowiązana jest przestrzegać wiążącego ją prawa międzynarodowego. W powyższym artykule 

zagwarantowana została generalna zasada przychylności polskiego prawa wobec norm prawa międzynarodowego. Jest 

to potwierdzenie fundamentalnej zasady prawa międzynarodowego pacta sunt servanda4. Polska ratyfikując wyżej 

przytoczoną Konwencję zobowiązała się do wypełnienia zawartych w niej postulatów. Obowiązkiem ustawodawcy 

będzie wprowadzenie przepisów gwarantujących w pełni skuteczne i efektywne egzekwowanie praw przysługujących 

kobietom.  

Definicja „przemocy” 
Definicja, którą przyjęła Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization) określa przemoc jako: 

„celowe użycie siły fizycznej lub władzy, sformułowane jako groźba lub rzeczywiście użyte, skierowane przeciwko 

samemu sobie, innej osobie, grupie lub społeczności, które albo prowadzi do, albo z którym wiąże się wysokie 

prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń cielesnych, śmierci, szkód psychologicznych, wad rozwoju lub braku 

elementów niezbędnych do normalnego życia i zdrowia”5. Natomiast według słownika języka polskiego6 przemoc to 

„fizyczna przewaga wykorzystywana do celów bezprawnych dokonywanych na kimś; narzucona bezprawnie władza, 

panowanie; czyny bezprawne dokonane z użyciem siły, gwałt”. 

Warto zwrócić uwagę na definicję ustawową zawartą w art. 2 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie7, na podstawie której można wyinterpretować pojęcie przemocy, czyli jednorazowego albo powtarzającego się 

umyślnego działania lub zaniechania naruszającego prawa lub dobra osobiste kobiety, w szczególności narażające ją na 

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, 

powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u 

kobiety dotkniętej przemocą. 

                                                 
1 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483). 
2 B. Banaszak, Konstytucja RP. Komentarz, Warszawa 2009, s. 220. 
3 Ustawa z dnia 6.02.2015 r. o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w 
Stambule dnia 11.05.2011 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 398). 
4 W. Skrzydło, Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2010, s. 178. 
5 World report on violence and health, World Health Organization Geneva 2002, Chapter 1 - VIOLENCE - A GLOBAL HEALTH PROBLEM, p.5, pol. sens 
tytułu: WHO - Sprawozdanie na temat przemocy i zdrowia na świecie, Rozdział 1 - Przemoc - globalny problem zdrowotny, 
http://www.who.int/publications/en/ (dostęp: 12.02.2016). 
6 E. Soból, Słownik Języka Polskiego PWN, Warszawa 2006. 
7 Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.). 
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W praktyce wyróżnia się następujące formy przemocy8: 

 fizyczna - może polegać między innymi na zadawani fizycznych ran, rzucaniu przedmiotami, głodzeniu, 

odmawianiu pożywienia czy napojów, zmuszaniu do przebywania na zimnie, poleceniu wykonywania upokarzających 

czynności, wyrzucaniu z domu, wyrywaniu włosów, przypalaniu papierosem, policzkowaniu, drapaniu, gryzieniu i 

wszelkich innych przejawach agresji, które stanowią źródło bólu i cierpienia. Zwykle sfrustrowani ojcowie biją swoje 

dzieci, gdy te są rozdrażnione, płaczą, przeszkadzają lub czegoś się domagają. 

 psychiczna - może wchodzić w grę między innymi w przypadku: lżenia, wyszydzania, upokarzania, 

znieważania, straszenia, gróźb bezprawnych, sprowadzania do mieszkania osób nieakceptowanych przez 

domowników9. 

Przemoc psychiczna będzie powodować powstanie poczucia niższości, samotności, wpływać będzie na niską 

samoocenę kobiety, co w konsekwencji doprowadzić może do myśli samobójczych, a następnie do targnięcia się na 

własne życie10. Nie ma wątpliwości co do tego, że znęcanie się (zarówno fizyczne, jak i psychiczne) może być 

popełnione zarówno przez działanie, jak i zaniechanie. Dla jego istnienia nie jest wymagane spowodowanie skutku11.  

Przestępstwo znęcania się wobec kobiety 
Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu karnego12, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną 

osobą pozostającą w stałym, bądź przemijającym stosunku zależności od sprawcy, albo nad małoletnim lub osobą 

nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Jeżeli czyn określony powyżej połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze 

pozbawienia wolności od roku do lat 10. Natomiast jeśli następstwem czynu określonego w poprzednich paragrafach 

jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.  

Znęcanie się ścigane jest z urzędu (a więc bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków przez osoby 

pokrzywdzone), jednak ze względu na jego szczególny charakter wyrażający się m.in. w fakcie, że sprawca i ofiara 

pozostają w stałym kontakcie, ochrona ofiary napotyka wielkie trudności w jego ściganiu. W znamionach znęcania się 

zawiera się przemoc zarówno psychiczna, jak i fizyczna. Ustawodawca zostawia tutaj katalog otwarty zachowań, które 

będą stanowić przejawy znęcania się13. W orzecznictwie podkreśla się, że powyższe przestępstwo można popełnić 

jedynie z zamiarem bezpośrednim, gdyż „znęcanie się, ze swej istoty, oznacza chęć zadawania cierpień, a nie jedynie 

godzenie się sprawcy na taki charakter swego zachowania”14.  

Wątpliwości w doktrynie powstają czy znęcanie dotyczy już jednorazowego zachowania i jakie są jego ramy 

czasowe. Większość autorów aprobuje stanowisko Sądu Najwyższego (dalej: SN), że znęcanie się może być 

zachowaniem jednorazowym, lecz intensywnym i rozciągniętym w czasie15. Rzadko jednak znęcanie się zostaje uznane 

jako zachowanie powstałe podczas jednego zdarzenia zwartego czasowo i miejscowo, ale odznaczającego się 

intensywnością w zadawaniu dolegliwości fizycznych bądź psychicznych16. Poparciem tej tezy jest pogląd wyrażony 

przez SN, że znęcanie się jest działaniem złożonym zazwyczaj z wielu fragmentów wykonawczych zachowania 

przestępnego, ale nie wyklucza działania jednorazowego, jeżeli intensywnością swą i zadawaniem cierpień realizuje stan 

faktyczny powszechnie rozumiany jako znęcanie się17.  

SN uznał w jednym z wyroków, że znęcaniem będzie już wyrwanie pęku włosów z głowy i obrzucenie 

wulgarnymi słowami18. Zwrócić należy uwagę także na pogląd SN, że „o uznaniu za znęcanie się zachowania 

sprawiającego ból fizyczny lub dotkliwe cierpienie moralne ofiary, powinna decydować ocena obiektywna, a nie 

subiektywne odczucie ofiary”19. Ocenny charakter przestępstwa znęcania się wymaga od organu, który prowadzi 

postępowanie, by dokonał analizy na podstawie całokształtu okoliczności sprawy, czy z obiektywnego punktu widzenia 

                                                 
8 M. Mozgawa, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Kraków 2015, s. 564 i n. 
9 K. Krocz, Znęcanie się nad rodziną, „ABC zdrowie” 2015, https://portal.abczdrowie.pl/znecanie-sie-nad-rodzina (dostęp: 09.01.2016). 
10 Tamże. 
11 M. Bojarski, J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2015, s. 506, zob. także: M. Szewczyk, Komentarz do 
art. 207 Kodeksu karnego, [w:] Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. A. Zoll, Kraków 2006. 
12 Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny, (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.). 
13 D. Sosnowska, Przestępstwo znęcania się, PiP 2008, nr 3, s. 61-70. 
14 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3.01.1986 r., Rw 1180/85, OSP 1987, nr 3, poz. 67. 
15 Uchwała Sądu Najwyższego z 9.06.1976 r., VI KZP 13/75, OSNKW 1976, nr 7-8, poz. 86, lub zbliżony pogląd, wyrażony w postanowieniu Sądu 
Najwyższego, I KO 52/57, NP 1958, nr 2, poz. 13. 
16 M. Jachimowicz, Przestępstwo znęcania (art. 207 k.k.), „Kwartalnik Prawno-Kryminologiczny” 2010, nr 3, s. 42. 
17 M. Fleming, B. Michalski, W. Radecki, R. Stefański, J. Warylewski, J. Wojciechowska, A. Wąsek, J. Wojciechowski, Kodeks karny, Część szczególna, 
Komentarz, Tom I, Warszawa 2010. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11.12.2003 r., IV KK 49/03, LEX nr 108048. 
18 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30.08.1971 r., I KR 149/71, OSNPG 1971, nr 13, poz. 238. 
19 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6.08.1996 r., WR 102/96, LEX 135637. 
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zachowanie sprawcy nosi cechy znęcania się, przy uwzględnieniu norm etycznych i kulturowych20. Trzeba podkreślić, 

że wyżej przytoczone przestępstwo zawiera w sobie istnienie przewagi sprawcy nad osobą pokrzywdzoną, której ta nie 

jest w stanie się przeciwstawić lub może to uczynić w niewielkim stopniu21. 

Przez "szczególne okrucieństwo" (stanowi przestępstwo, o którym mowa w § 2) należy rozumieć świadome 

wyrządzanie ofierze dolegliwości fizycznych lub psychicznych, znacznie większych od tych, które są właściwe typowi 

określonemu w § 1. Różnica pomiędzy znęcaniem się fizycznym i psychicznym, o którym mowa w § 1, a szczególnym 

okrucieństwem, o którym mowa w § 2, tkwi w szczególnym natężeniu dolegliwości zadawanych konkretnej ofierze22. 

W 2014 r. 72 786 kobiet stało się ofiarami swoich mężów. Pokazuje to jak wielka jest skala tego zjawiska 

przyjmując tylko kobiety będące w związku, co nie przekłada się na całościową skalę tego zjawiska. Należy wziąć pod 

uwagę, że są to osoby, które zgłosiły się i założona została rodzinie „Niebieska Karta”. Jest to tylko jakaś część 

wszystkich popełnionych przestępstw znęcania się w rodzinie. W 2014 r. wszczęto 30 901 postępowań, z czego w 

17 523 przypadkach stwierdzono popełnienie przestępstwa23 z art. 207 k.k. 

Przestępstwa związane z przemocą seksualną 
Należy zwrócić uwagę, że przejawem przemocy fizycznej i psychicznej24 jest przemoc seksualna. Może ona być 

definiowana wąsko jako działania ukierunkowane na cel, którym jest zaangażowanie drugiej osoby/osób w aktywność 

seksualną, wbrew jej/ich woli25, czyli dotyczyć będzie sytuacji, w których kontakt seksualny jest w różnorodny sposób 

wymuszany zaczynając od presji werbalnej. Definicje prawnicze mają większy zakres, gdyż nastawione są na ochronę w 

sposób bardziej rozszerzony. Dowodem tego jest poszerzenie listy czynów uważanych za przemoc seksualną. Za 

przykład służyć może nowelizacja kodeksu karnego z 5 listopada 2009 r., która wprowadziła do kodeksu karnego nowe 

przestępstwa związane z przemocą seksualną tzn. przestępstwo zgwałcenia pedofilskiego, child groomingu i 

propagowania pedofilii. Powyższa przemoc może także być definiowana szeroko jako wszelkie działania ofensywne 

nakierowane na sferę seksualności drugiego człowieka26. Będzie to dotyczyć okazywania jakiejkolwiek formy 

zainteresowania seksualnego wbrew woli drugiej osoby, nękania czy obrażania, poniżania w kontekście seksualności27. 

O przestępstwie zgwałcenia w typie podstawowym mowa jest w art. 197 § 1 k.k., który penalizuje doprowadzenie 

przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem drugiej osoby do obcowania płciowego. Natomiast w § 2 k.k. określa postać 

zgwałcenia polegającą na doprowadzeniu przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem do poddania się lub wykonania 

innej czynności seksualnej. Typy kwalifikowane zgwałcenia tworzą art. 197 § 3 (zgwałcenie zbiorowe, zgwałcenie 

pedofilskie i zgwałcenie kazirodcze) i art. 197 § 4 k.k. (zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem). Jest to 

przestępstwo, które w szczególny sposób odnosi się do kobiet. Mężczyźni jako ofiary, stanowią rzadkie sytuacje w 

praktyce orzeczniczej.  

Gwałt zazwyczaj kojarzy się ze zmuszeniem do kontaktu seksualnego przy użyciu siły fizycznej. Mało kto wie, że 

polskie prawo dość szeroko zdefiniowało przestępstwo zgwałcenia, a oprócz tego przewidziało karalność nadużyć 

seksualnych w wielu innych formach28. Jedną z postaci zgwałcenia jest doprowadzenie do czynności seksualnej za 

pomocą podstępu. Jak stwierdził Sąd Najwyższy: „Istotą podstępu w rozumieniu art. 168 § 1 k.k. jest podjęcie takich 

oszukańczych zabiegów, które zdolne są doprowadzić nawet rozważną, przestrzegającą zasad obyczajowości kobietę do 

poddania się czynowi nierządnemu. Nie stanowi przeto takiego podstępu nakłanianie pełnoletniej, znającej działanie 

alkoholu kobiety do picia napojów alkoholowych, chociażby nakłaniający miał na celu odbycie z odurzoną alkoholem 

stosunku płciowego”29. Później organ ten dodał jeszcze, że gdyby chodziło o młodą dziewczynę (np. piętnastoletnią), 

która nie uświadamia sobie, jaki wpływ na organizm ludzki ma nadmierne spożycie alkoholu, możemy przyjąć podstęp 

po stronie sprawcy30. 

                                                 
20 Wyrok Sądu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 18.10.1993 r., V Kr 548/93, „Biuletyn Sądu Wojewódzkiego w Łodzi” 1994, nr 1, poz. 3. 
21 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4.06.1990 r., V KRN 96/60, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 1993, nr 1-2, s. 56-60. 
22 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13.04.1978 r., II KR 52/78, OSNKW 1978, nr 12, poz. 145, wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 20.07.1995 r., II 
AKr 191/95, Prokuratura i Prawo dodatek „Orzecznictwo” 1996, nr 2-3, poz. 17; A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 
k.k., Warszawa 2012, s. 874 i n. 
23 Statystyki Policji, http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-7/63507,Znecanie-sie-art-207.html (dostęp: 09.01.2016). 
24 Jak trafnie stwierdza J. Bafia, z reguły znęcanie fizyczne jest jednocześnie znęcaniem psychicznym, ale nie odwrotnie; J. Bafia, M. Siewierski, K. 
Miodulski, Kodeks karny, Komentarz, Warszawa 1987, s. 176. 
25 B. Krahe, E. Waizenhofer, I. Moller, Women’s Sexual Aggression Against Men, Prevalence and Predictor, “Sex Roles” 2003, nr 49 (5/6), s. 219-232. 
26 S. Mielnik, Mężczyzna jako ofiara przemocy domowej, „Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich” 2010, 
nr 3, s. 129-134. 
27 M. Beisert, Agresja seksualna kobiet, „Nauka” 2013, nr 2, s. 96. 
28 M. Łojkowska, Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym, „Niebieska Linia” 2009, nr 6. 
29 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26.09.1974 r., sygn. III KR 105/74, LEX nr 18894. 
30 H. Myśliwiec, Podstęp jako znamię przestępstwa zgwałcenia, „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 11, s. 67; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8.07.1983 r., 
sygn. IV KR 124/83, LEX nr 19896. 
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Doprowadzenie kobiety do stosunku seksualnego lub innych czynności seksualnych za pomocą tzw. „tabletki 

gwałtu” również będzie zawierać się w znamionach przestępstwa, nawet gdy nie zachowała szczególnej ostrożności. Jak 

słusznie zauważył SN: „Wykorzystanie nierozwagi osoby pokrzywdzonej, będącej wynikiem braku doświadczenia 

życiowego nawet wówczas, gdyby ofiara przy dołożeniu staranności wymaganej w danych okolicznościach mogła 

uniknąć błędu co do rodzaju podawanego jej środka i skutków jakie jego zażycie może wywołać, jedynie ułatwiło 

oskarżonemu wprowadzenie jej w błąd, co jeszcze nie oznacza, że stosowane metody działania i środki nie były w tej 

sytuacji „podstępne” w rozumieniu art. 197 § 1 k.k.”31.  

Inną postacią zgwałcenia jest obcowanie płciowe lub inna czynność seksualna spowodowana groźbą. Przepis ten 

obejmuje groźbę popełnienia przestępstwa, groźbę spowodowania postępowania karnego oraz groźbę rozgłoszenia 

wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego najbliższych. Groźbą będzie więc zagrożenie zabiciem, pobiciem, 

okaleczeniem. Sprawca może także grozić spreparowaniem dowodów przestępstwa i zawiadomieniem policji. Sprawca 

może grozić także skrzywdzeniem innej osoby. Obawa przed spełnieniem groźby jest interpretowana subiektywnie, ale 

sąd musi wziąć także pod uwagę, czy jest to racjonalne - to znaczy, czy każdy człowiek o podobnej do ofiary osobowości 

i w podobnej sytuacji również odczuwałby obawę przed taką groźbą32. 

Do zgwałcenia dochodzi także wtedy, kiedy ofiara wyraża zgodę na współżycie, ale nie akceptuje jego formy, 

natomiast sprawca tę formę wymusza (ofiara wyraża zgodę na seks, ale nie godzi się na określone zachowania)33. 

Niebieska Karta 
Jedną z form ochrony kobiety przed przemocą jest procedura „Niebieskiej Karty”. Stanowi ona ogół czynności 

podejmowanych i prowadzonych przez zespół osób, które należą do grona przedstawicieli jednostek organizacyjnych 

pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, osób związanych z oświatą, 

bądź ochroną zdrowia, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie występowania przemocy domowej34. Sama Karta jest to 

dokument służbowy, który wypełnia funkcjonariusz Policji w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie. Służy ona 

dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej rodzinie, ocenie zagrożenia dalszą przemocą. Stanowi także 

dowód w postępowaniu sądowym. Samo wypełnienie Karty nie oznacza złożenia zawiadomienia o popełnieniu 

przestępstwa, zatem nie stanowi podstawy do wszczęcia postępowania karnego35.  

Stworzenie Karty dla określonej rodziny jest dla Policji informacją, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. 

Dzielnicowy ma obowiązek nie później niż w ciągu 7 dni skontaktować się z daną rodziną. Jest zobligowany do 

rozpoznania sytuacji i jej systematycznego monitorowania, a także do udzielania pomocy w trakcie comiesięcznych 

wizyt. Również dla komisji rozwiązywania problemów alkoholowych Karta jest zapisem informacji powziętych przez 

przedstawicieli tych służb podczas wykonywania swoich obowiązków36. 

Zakończenie procedury następuje, gdy nie istnieją przesłanki przemocy domowej i zostanie zrealizowany 

indywidualny plan pomocy oraz gdy grupa robocza rozstrzygnie o braku zasadności podejmowania działań. O 

zakończeniu procedury powiadamia się podmioty, które w niej uczestniczyły37. 

Podsumowanie 
Głównym i najważniejszym obowiązkiem państwa jest ochrona życia i zdrowia oraz zapewnienia bezpieczeństwa 

swoich obywateli. Kobiecie w obronie przed przemocą przysługują środki, które ustawodawca ma obowiązek 

wprowadzić, żeby w pełni i skutecznie osoba pokrzywdzona mogła dochodzić swoich praw. Wydaje się, że środki 

zagwarantowane w ustawach są dość liczne, jednak w praktyce nie spełniają one swojej roli w pełni. W Polsce w 

rodzinach dochodzi do bicia i maltretowania kobiet-żon, jednak nie są one w stanie odejść od oprawcy, gdyż obawiają 

się, że same z dziećmi sobie nie poradzą. Państwo polskie nie posiada odpowiednich procedur, które chroniłby dzieci i 

żonę od męża, który się nad nimi znęca. Jeżeli kobieta chce się odizolować od oprawcy, musi po prostu uciekać z 

własnego domu i „błąkać się” po ośrodkach, które po jakimś czasie jest zmuszona i tak opuścić. Przed ustawodawcą 

powstaje zadanie, ażeby przystosować rozwiązania i procedury prawne, aby stały się skuteczne i w pełni gwarantowały 

                                                 
31 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 17.10.2002 r., sygn. II AKa 96/02, r., http://www.lexlege.pl/ orzeczenie/57234/ii-aka-96-02-wyrok-sadu-
apelacyjnego-w-rzeszowie/ (dostęp: 12.02.2016). 
32 Wyrok Sądu Najwyższego z 9.12.2002 r., sygn. IV KKN 508/99; M. Łojkowska, Przestępstwo…, dz. cyt. 
33 Wyrok Sądu Najwyższego z 9.04.2001 r., sygn. II KKN 349/98. 
34 D. Brulińska, E. Truskolska, Procedura niebieskiej karty jako narzędzie ochrony praw rodziny [w:] Ochrona małżeństwa i rodziny w Polsce. Zagadnienia 
prawne, red. J. Krzynówek, J. Krzywkowska, Olsztyn 2015, s. 346 i n. 
35 Tamże. 
36 A. Kalinka, Przemoc w rodzinie w świetle polskiego ustawodawstwa, [w:] Rodzina podstawy prawno-teologiczne, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2015, s. 
562.  
37 D. Brulińska, E. Truskolska, Procedura niebieskiej…, s. 348 i n. 
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prawa kobietom. Nawet procedura, która miała być innowacyjna, a mianowicie „Niebieska Karta” nie spełniła 

pokładanych w niej oczekiwań, gdyż tylko niewielka część przemocy domowej uzyskuje w niej oparcie. Procedura nie 

gwarantuje kompleksowej pomocy.  

Polska ratyfikując konwencję będzie musiała w większym zakresie skupić się na ochronie kobiet przed przemocą 

wprowadzając odpowiednie procedury. Oczywiście nie wystarczą same regulacje, ale należy również uświadamiać 

społeczeństwo, że jakikolwiek przejaw przemocy należy potępiać. Nie może być aprobaty dla nierównego traktowania 

kobiet i mężczyzn, a w szczególności, gdy dochodzi do sytuacji, które należy traktować jako przejawy przemocy 

psychicznej. Należy zatem podkreślać, że oprócz przemocy fizycznej występuje ta psychiczna, która jest chociażby 

kwalifikowana jako przestępstwo znęcania się. 

 Warto zauważyć, że orzecznictwo sądów w Polsce jest przychylne ochronie praw kobiet. Wyroki wydawane 

przez sądy dążą do zapewnienia stosowania ochrony w jak najszerszym zakresie, nawet w sytuacjach, gdy kobieta nie 

zachowała szczególnej ostrożności. Jest to prawidłowy kierunek, w jakim zmierzać powinno państwo XXI w., w którym 

przestrzegane są prawa człowieka.  

 

  * * *       

 

 

Violence against women, in the modern sense, is a social phenomenon accompanied humanity since its inception. 

The concept of violence despite the current transformations in the history of meaning has always been linked with 

relations between the sexes, and therefore of what it means in a given society to be a man and a woman, and the fact 

that depending on economic, social and psychological attributed to these categories. The author analyzes the provisions 

of the Constitution and the Polish penal code. A woman in defense against violence are entitled to the measures which 

the legislature is required to make to fully and effectively the injured person should be able to claim their rights. It 

seems that the funds guaranteed by the laws are quite numerous, but in practice they do not fulfill their role fully. In 

Poland, the family comes to beatings and ill-treatment of women-wives, but they are not able to go away from 

torturers, because they fear that the same children need not apply. The author also assesses the procedure "Blue Card". 

He indicates the direction for further legislation in this area . In publication he interprets the Council of Europe 

Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence. 
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Wprowadzenie 
Wiadomo, że rodzina i małżeństwo stanowią przedmiot prawnokarnej ochrony na gruncie prawa polskiego. 

Istnieje wiele instytucji, które mają na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, do których zaliczyć 

można chociażby system pomocy społecznej. W tym celu przyjęto w Polsce Deklarację w Sprawie Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, zgodnie z którą „każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od 

przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych”1. 

W niniejszym artykule posłużono się analizą piśmiennictwa, jako wybraną metodą badawczą2. Natomiast za 

definicję problemu badawczego, przyjęto tłumaczenie Mieczysława Łobockiego. Na pytanie co to jest problem 

badawczy, odpowiedział on bowiem, iż „na ogół jest nim takie pytanie, które w miarę precyzyjnie określa cel 

zamierzonych badań i jednocześnie ujawnia braki w dotychczasowej wiedzy na interesujący nas temat. Problem 

badawczy jest zwykle uszczegółowieniem celu badań; umożliwia bowiem dokładniejsze poznanie tego, co rzeczywiście 

zmierzamy zbadać”3. Jako problem badawczy autorka stawia pytanie: Jakie znaczenie ma poszlaka w sprawach karnych, 

rodzinnych i małżeńskich? 
  

Definicja pojęcia poszlaki 
W literaturze przedmiotu prawa karnego pojęcie poszlaki nie jest rozumiane jednoznacznie. Profesor Marian 

Cieślak zdefiniował poszlakę, jako fakt, który stanowi bezpośredni przedmiot dowodu i który pozwala na 

wywnioskowanie o istnieniu lub nieistnieniu faktu głównego, będącego ostatecznym przedmiotem procesu4. Z kolei Jan 

Nelken uznał za poszlakę fakt uboczny w stosunku do faktu głównego, który rozpatrywany pojedynczo stwarza tylko 

prawdopodobieństwo co do sprawcy przestępstwa. Fakt ten, dopiero łącznie z innymi faktami, stwarza podstawę 

pewności dotyczącą sprawcy przestępstwa5. W teorii dowodów pojęcie poszlaki traktuje się jako synonim ustalenia 

faktu ubocznego, z którego z kolei można wyprowadzać wnioski odnośnie do faktu głównego, jakim jest popełnienie 

przez oskarżonego zarzucanego mu czynu6. W potocznym znaczeniu poszlakę stanowi dowód obciążający, jednak nie 

przeświadczający jednoznacznie o winie. Poszlaki nie dotyczą bezpośrednio znamion przestępstwa, ale innych 

okoliczności, dlatego też pełnią funkcję pomocniczą dla ustalenia tych znamion. Ich charakter jest incydentalny7.  

W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy zdefiniował proces poszlakowy jako „proces, w którym nie ma 

bezpośrednich dowodów winy, gdyż poszlaki są dowodami niepełnymi, okolicznościami, na podstawie których można 

jedynie wnioskować o winie (...)”8. Według autorki istotne jest jednoczesne spełnienie kilku warunków, aby proces 

poszlakowy przebiegał prawidłowo i prowadził do ustalenia rzeczywistej wersji zdarzenia, wykluczającej przyjęcie 

innych wersji (art. 2 § 2 k.p.k.). Zgodnie z artykułem 7 k.p.k., ocena materiału dowodowego powinna przebiegać 

zgodnie z zasadami prawidłowego rozumowania oraz uwzględniać wskazania wiedzy i doświadczenia życiowego 

organów postępowania9. Każda poszlaka powinna być należycie udowodniona10. Ponadto, poszlaka może stać się faktem 

dowodzącym, jeżeli została ustalona w wyniku procesu dowodzenia11. Według orzecznictwa Sądu Najwyższego, istotne 

                                                 
1 Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z 1995 r. – przyjęta na II Ogólnopolskiej Konferencji na temat „Przeciwdziałanie 
Przemocy w Rodzinie”. Por: Poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie. Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
„Niebieska Linia”, Warszawa 2008. 
2 J. Apanowicz, Metodologia nauk, Toruń 2003, s. 86. Zob. także J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Warszawa 1984, s. 46. 
3 M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2003, s. 21. 
4 M. Cieślak, Zagadnienia dowodowe w procesie karnym, Warszawa, 1955, s. 82.  
5 J. Nelken, Dowód poszlakowy w procesie karnym, Warszawa, 1970, s. 15. 
6 A. Gaberle, Dowody w sądowym procesie karnym. Teoria i praktyka, LEX, 2010. 
7 http://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/ciekawostki/87797,Czym-jest-proces-poszlakowy.html (dostęp: 02.03.2016).  
8 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24.04.1975 r., OSNKW 1975, nr 8, poz. 111.  
9 Art. 7 ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.). 
10 http://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/ciekawostki/87797,Czym-jest-proces-poszlakowy.html (dostęp: 02.03.2016). 
11 J. Nelken, Dowód poszlakowy w procesie karnym, Warszawa, 1970, s. 101. 
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jest również zamknięcie łańcucha poszlak, co przejawia się tym, że wszystkie poszlaki tworzą spójny łańcuch faktów i 

nie wykluczają się wzajemnie. Całokształt materiału dowodowego powinien pozwalać na stwierdzenie, iż odrębna 

interpretacja przyjętych poszlak jest niemożliwa12. Zdaniem Józefa Gurgula, „konieczną przesłanką prawidłowości 

szczególnie pośredniego dowodzenia jest absolutnie jednoznaczne wykluczenie konkurencyjnych hipotez. W sprawie 

poszlakowej każdy drobiazg sprawdza się bez niedoróbek”13. Trudno nie zgodzić się z przedstawionym stanowiskiem. Z 

uwagi na swój złożony charakter, proces poszlakowy wymaga wykazania się szczególną starannością w weryfikowaniu 

dowodów. 

Poszlaki w postępowaniu przygotowawczym  
Analizując decyzje kończące postępowanie przygotowawcze, zarówno w postaci umorzenia postępowania, jak 

również w formie wniesienia aktu oskarżenia, można zauważyć, iż zawarta w nich ocena materiału dowodowego 

odbywa się w drodze swobodnych analiz i syntezy. Analiza materiału dowodowego polega na rozszczepianiu dowodu 

na elementy podstawowe, natomiast synteza ma na celu scalenie, porównanie i wartościowanie pojedynczych środków 

dowodowych14. Według artykułu 297 § 5 k.p.k., celem postępowania przygotowawczego jest między innymi zebranie, 

zabezpieczenie i utrwalenie dowodów w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zasadności wniesienia aktu oskarżenia 

albo innego zakończenia postępowania, jak również do przedstawienia wniosku o dopuszczenie tych dowodów i 

przeprowadzenie ich przed sądem15. Aby proces ten przebiegał bez pomyłek, w praktyce funkcjonują generalne reguły 

oceniania, do których zaliczyć można między innymi zasadę swobodnej oceny dowodów (art. 7 k.p.k.)16. Zastosowanie 

tej zasady w procesie poszlakowym potwierdza również Sąd Najwyższy w tezie wyroku z dnia 15 października 2002r.17 

Z uwagi na złożony charakter spraw poszlakowych, w orzecznictwie wypracowano kryteria implementacji tej zasady. 

Przede wszystkim na poprawność dowodzenia pośredniego ma wpływ wyłączenie innej wersji, która stanowi 

konkurencyjną hipotezę przebiegu zdarzenia, będącego przedmiotem rozpoznania. Dokonując ustaleń faktycznych na 

niekorzyść oskarżonego, a więc wbrew zasadzie in dubio pro reo (art. 5 § 2 k.p.k.), należy upewnić się, iż całokształt 

materiału dowodowego dostatecznie uzasadnia ustalenie faktu głównego, jakim jest wina oskarżonego. Owe ustalenia 

powinny w sposób bezsporny wyłączać wątpliwości w tym względzie. W każdym przypadku konkluzja powinna być 

poprzedzona wnikliwą i obiektywną analizą każdej poszlaki18. 

Poszlaki jako środek dowodowy  
Według Jarosława Polanowskiego, gromadzenie dowodów stanowi ważne zadanie w procesie pracy z ofiarą 

przemocy. Porównuje on znaczenie procesu zbierania i utrwalania dowodów przez ofiarę, do pomocy terapeutycznej, 

materialnej czy chociażby faktu zabezpieczenia jej bezpieczeństwa osobistego. Należy zaznaczyć, iż kwestia utrwalania 

dowodów, świadczących o sposobie działania sprawcy jest niezależna od kwestii ich późniejszego wykorzystania w 

procesie sądowym. Aby możliwe było skuteczne pomaganie ofierze za pomocą prawa, należy zebrać dowody na 

zaistnienie danych okoliczności, mających znaczenie prawne19. Według autorki, znacznie częściej niż z poszlakami, 

spotykamy się z osobowymi środkami dowodowymi w postaci protokołów z przesłuchań świadków. Często stosowane 

są również dowody z wyjaśnień podejrzanego oraz z rzeczowe środki dowodowe w postaci zdjęć, dokumentów, czy 

nagrań. Zdaniem Piotra Hofmańskiego, „poszlaka ma walor dowodowy jedynie wtedy, gdy zostanie ustalona w sposób 

niewątpliwy”. Stąd też wskazany autor podkreśla, jak ważne jest wykorzystanie wszelkich możliwości procesowych, 

jakie przewiduje ustawa. Należą do nich między innymi opinie specjalistyczne, potwierdzające bądź wykluczające daną 

tezę dowodową. Wpływają one na wartościowanie poszlak w celu ustalenia faktu głównego20. 

Proces Katarzyny W. z Sosnowca 
Przykładem procesu, który początkowo oparty był na poszlakach, jest sprawa zabójstwa półrocznej Madzi przez jej 

matkę Katarzynę W. Według doniesień medialnych, prokurator w akcie oskarżenia przeciwko Katarzynie W., nie oparł 

się tylko na dowodach pośrednich, ale również na opinii biegłych z sekcji zwłok dziewczynki. Zgromadzone w toku 

                                                 
12 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.10.2002 r., III KKN 68/00. 
13 J. Gurgul, Ocena dowodów w postępowaniu przygotowawczym, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 9, s. 129. 
14 J. Gurgul, Ocena dowodów w postępowaniu przygotowawczym, „Prokuratura i Prawo” 2001, nr 9, s. 127. 
15 Art. 297 § 5 ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 ze zm.). 
16 J. Gurgul, Ocena dowodów w postępowaniu przygotowawczym, s. 130. 
17 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.10.2002 r., III KKN 68/00. 
18 P. Hofmański, Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Zakamycze 2006. 
19 J. Polanowski, Dowody w sprawie o znęcanie, http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/131-przemoc/1468-dowody-w-sprawie-o-znecanie-jaroslaw-
polanowski.html (dostęp: 02.03.2016). 
20 P. Hofmański, Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych, Zakamycze 2006.  
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postępowania poszlaki dopełniły tę opinię, wskazując na przyczyny śmierci dziecka21. Media zaznaczają, jak wynika z 

przeprowadzonej sekcji zwłok, że dziewczynka doznała rozległych obrażeń, które biegli jednoznacznie powiązali z 

upadkiem z wysokości. Z tego faktu prokurator wywnioskował, że oskarżona rzuciła dzieckiem o podłogę. Według 

prasy, opinia biegłych stanowi, iż śmierć dziecka miała charakter nagły i gwałtowny. Zdaniem Bronisława 

Młodziejowskiego, specjalisty medycyny kryminalistycznej, określenie "gwałtowny" w medycynie sądowej oznacza 

celowe i zbrodnicze działanie. Na podstawie badań histopatologicznych, stwierdzono, iż u dziewczynki doszło do 

dwóch urazów, które nastąpiły w odstępie kilku sekund. Pierwszym z nich było uszkodzenie rdzenia przedłużonego, 

zlokalizowanego w obrębie stawów kręgosłupa szyjnego i podstawy czaszki. W przypadku takiego urazu śmierć jest 

natychmiastowa, ponieważ następuje porażenie układu oddechowego, nerwowego i krwionośnego. Stwierdzono 

również uraz mechaniczny głowy między oponami mózgowymi miękką a twardą22. Według doniesień medialnych, 

zdaniem prokuratury, Katarzyna W. działała ze szczególnym okrucieństwem, dlatego też prokurator wnioskował o 

wymierzenie jej kary dożywotniego pozbawienia wolności za zabójstwo kwalifikowane23. W akcie oskarżenia 

prokurator wykorzystał dane z komputera i pamiętnika oskarżonej. Były to wpisy dotyczące złych relacji w jej 

małżeństwie, złego stosunku oskarżonej do dziecka oraz historia przeglądanych stron internetowych. Poszlaki te mogły 

świadczyć o planowaniu zabójstwa. Przykładowo Katarzyna W. poszukiwała w internecie informacji, odnośnie 

popełnienia zabójstwa bez pozostawienia śladów. Szukała również wiadomości na temat śmierci przez zaczadzenie. Z 

tych poszlak prokurator wywnioskował, że wcześniej Katarzyna W. próbowała zatruć córkę czadem24.  

Prokurator Adam Roch przed sądem twierdził, iż w pierwszej kolejności to właśnie matka jest osobą, która 

powinna zapewnić dziecku opiekę i rozwój, tymczasem Katarzyna W. zabiła z premedytacją własną córkę25. Według 

autorki publikacji w powyższym przypadku naruszone zostały podstawowe zasady, zarówno etyczne i moralne, jak i 

prawne. Zgodnie z artykułem 95 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, władza rodzicielska powinna być 

wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny26. Według artykułu 95 § 1 tego kodeksu, władza 

rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą dziecka oraz do 

wychowywania go z poszanowaniem jego godności i praw27.  

Autorka publikacji rozważa, w jaki inny sposób mogłaby zakończyć się ta sprawa, gdyby w odpowiednim czasie 

zareagowano i poinformowano odpowiednie instytucje o stosunku Katarzyny W. do jej córki. Zdaniem autorki, 

dziewczynka mogłaby nadal żyć, gdyby wcześniej prawidłowo zinterpretowano poszlaki, dzięki którym skazano później 

oskarżoną. Jak wynika z www.wiadomosci.dziennik.pl, w swoim pamiętniku, jeszcze będąc w ciąży, Katarzyna W. 

pisała, że nie chce mieć dziecka, że nie może ono przyjść na świat, że jest kolejnym przypadkiem w jej życiu, podobnie 

jak jej małżeństwo. Z kolei według www.fakt.pl, kobieta wyliczyła również dwadzieścia dwa powody, dla których nie 

powinna mieć dzieci28. Wśród nich znalazły się między innymi trudności finansowe, rozstępy, możliwe pogorszenie 

stanu zdrowia, wiele obowiązków29. Zdaniem autorki niniejszego artykułu, owe zapiski mogłyby stanowić środek 

dowodowy, w sprawie przeciwko Katarzynie W. o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Zachowanie Katarzyny W. oraz 

jej przemyślenia zapisane w pamiętniku świadczyłyby o tym, że nie była ona w stanie sprawować opieki nad córką. 

Niemożność ta stanowiła trwałą przeszkodę w wykonywaniu władzy rodzicielskiej. Jeśli udałoby się wcześniej wykazać, 

że Katarzyna W. nadużywa władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbywała swoje obowiązki względem 

dziecka, sąd opiekuńczy pozbawiłby ją władzy rodzicielskiej nad córką30. Sąd mógłby również pozbawić Katarzynę W. 

władzy rodzicielskiej w wyroku orzekającym rozwód lub separację31, a wyżej opisane poszlaki mogłyby posłużyć jako 

dowód w ewentualnej sprawie rozwodowej. Niestety, użyto ich dopiero jako środek dowodowy w wyżej opisanej 

sprawie o zabójstwo.  

                                                 
21 http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/767131,proces-katarzyny-w-same-poszlaki-alez-skad-twarde-dowo dy,id,t.html (dostęp: 02.03.2016). 
22 http://www.se.pl/wiadomosci/polska/wyniki-badan-ktore-pograzyly-katarzyne-w-madzia-z-sosnowca-umara-w-kilka-sekund_268628.html (dostęp: 
02.03.2016). 
23 http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Wyrok-sadu-apelacyjnego-ws-smierci-Madzi-z-Sosnowca-17-pazdziernika,wid,16947395,wiadomosc.html 
(dostęp: 02.03.2016). 
24 http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/767131,proces-katarzyny-w-same-poszlaki-alez-skad-twarde-dowo dy,id,t.html (dostęp: 02.03.2016). 
25http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Wyrok-sadu-apelacyjnego-ws-smierci-Madzi-z-Sosnowca-17-pazdziernika,wid,16947395,wiadomosc.html 
(dostęp: 02.03.2016). 
26 Art. 95 § 3 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 ze zm.). 
27 Tamże, art. 95 § 1. 
28 http://www.fakt.pl/Katarzyna-Wasniewska-Pamietniki-Katarzyny-Wasniewskiej,artykuly,194969,1.html (dostęp: 02.03.2016). 
29 http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/415739,pamietniki-katarzyny-w-juz-wczesniej-probowala-zaczadzic-magde.html (dostęp: 
02.03.2016). 
30 Art. 111 § 1 KRO. 
31 Art. 112 KRO.  

http://www.fakt.pl/
http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Wyrok-sadu-apelacyjnego-ws-smierci-Madzi-z-Sosnowca-17-pazdziernika
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Podsumowanie 
Zdaniem autorki w postępowaniu w sprawach rodzinnych i małżeńskich spotyka się z pojęciem poszlak 

stosunkowo rzadziej, niż w sprawach karnych. Aczkolwiek w każdej sprawie poszlaki mają taki sam walor dowodowy, 

jak pozostałe środki dowodowe. Wszelkie procesy poszlakowe są niezwykle ryzykowne. Akt oskarżenia, który 

przedstawia prokurator, pozew rozwodowy wnoszony przez małżonka, czy chociażby wniosek o pozbawienie władzy 

rodzicielskiej, przedstawiają jedynie jedną z wielu prawdopodobnych wersji zdarzeń. Do trudnych zadań sądu należy 

ocena wiarygodności przedstawianych przez strony wersji. Według Sądu Najwyższego „w procesie poszlakowym, 

konieczne jest szczególnie wnikliwe rozważenie wszystkich zgromadzonych dowodów i ich wzajemnego powiązania, a 

przypisanie sprawstwa powinno być poprzedzone wykazaniem braku możliwości odmiennego przebiegu zdarzeń”32. 

Dlatego w każdej sprawie poszlakowej podstawę stanowi właściwe udokumentowanie wszelkich ustaleń i faktów. 

Należy zgromadzić i skrupulatnie zweryfikować wszystkie uzasadnione wersje w postaci poszlak, w tym wersje 

osobowe, jak również te dotyczące samego przebiegu zdarzenia. Każdy fakt powinien być potwierdzony poprzez 

przeprowadzenie innego dowodu33. Reasumując, prawidłowe orzekanie we wszystkich procesach poszlakowych 

zachodzi wówczas, gdy każda z poszlak została udowodniona, w sprawie nie pojawiły inne dowody, podważające 

niekorzystną dla oskarżonego wersję zdarzeń, a ponadto wszystkie poszlaki zazębiają się w spójny łańcuch zdarzeń. 

Zdaniem autorki, są to uniwersalne dyrektywy dowodowe, które obowiązują w procesach karnych poszlakowych, ale 

również mają wpływ na przebieg postępowania w sprawach rodzinnych i małżeńskich.  

 

  * * *       

 

 

The subject of this article presents the issues related to the interpretation of presumptive evidence as an evidence 

in criminal and family processes. The article aims to draw attention to the issues related to protection of family values 

in criminal processes circumstantial. This publication explains the concept of presumptive evidence, citing some of the 

definitions given in the literature, and explains the concept of the circumstantial process, which was defined in the 

judgments of the Supreme Court. The article describes the legal nature of presumptive evidence as measures of inquiry. 

This publication discusses the evidence in criminal proceedings and the preparatory process of analysis and synthesis of 

evidence. Attention was also drawn to the circumstantial as evidence and how their valuation in order to determine the 

main fact. Then, as an example of the circumstantial process which was quoted trial for the murder of a six-month 

daughter by Catherine W. and describes the possible alternative, hypothetical version of the end of the matter, if used 

circumstantial discussed in a separate process from the point of view of family law. In summary the article describes the 

circumstantial process as extremely difficult to implement and indicated some directive evidence, which should be 

followed in deciding cases based on circumstantial evidence. 

 

                                                 
32 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10.09.2009 r., V KK 360/07.  
33 J. Wojtasik, Poszlaka, http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=36&ida=2846 (dostęp: 02.03.2016). 
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Prawa człowieka zaczynają się od praw dziecka. Ta oczywista prawda uświadamia nam wagę potrzeby ochrony 

praw małoletnich. Szczególną rolę w zapewnieniu prawnych gwarancji najmłodszym, a przez to i najsłabszym, mają do 

odegrania sądy rodzinne, sędziowie rodzinni oraz procedury, które możemy także nazwać rodzinnymi. Działania 

prawne podejmowane w ramach postępowania opiekuńczego powinny zmierzać do zabezpieczenia dobra dziecka z 

pełnym poszanowaniem jego praw. Osiągnięcie tego celu możliwe jest tylko przy zachowaniu podmiotowości dziecka1. 

Konstytucyjna ochrona praw rodziny 
Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. w art. 72 ust. 1 podkreśla, że Polska zapewnia ochronę praw dzieci i przyznaje 

każdemu prawo żądania od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, 

demoralizacją2. Wskazany przepis z jednej strony sugeruje istnienie ciążącego na każdym obowiązku troski o dobro i 

realizację praw dziecka z drugiej strony każdemu przyznaje prawo do domagania się zapewnienia ochrony praw dziecka 

przez organy publiczne. Warto w tym miejscu przytoczyć dyrektywę postępowania organów publicznych w sprawach 

dotyczących dzieci zawartą w art. 72 ust. 3 Konstytucji. Przepis ten przewiduje obowiązek - nałożony na organy władzy 

publicznej oraz osoby odpowiedzialne za dziecko - polegający na wysłuchaniu dziecka i w miarę możliwości 

uwzględnieniu jego zdania. Regulacja ta jest odzwierciedleniem art. 12 Konwencji o Prawach Dziecka3, w którym mowa 

o prawie dziecka zdolnego do kształtowania swych własnych poglądów, do ich wyrażania we wszystkich sprawach 

dotyczących jego sytuacji. Istotne znaczenie dla realizacji ochrony praw dziecka ma także art. 18 Konstytucji 

obejmujący ochronę i opiekę przez Rzeczpospolitą całej rodziny i rodzicielstwo oraz art. 48 Konstytucji przyznający 

pierwszeństwo rodziców w wychowywaniu dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, ale z uwzględnieniem stopnia 

dojrzałości dziecka, wolności jego sumienia i wyznania oraz jego przekonań. Konstytucja wskazuje organom państwa 

pewne sfery działań, w których pomoc państwa udzielana dziecku i rodzinie ma szczególne znaczenie. Należy do nich 

przede wszystkim zapewnienie opieki zdrowotnej (art. 68 Konstytucji) oraz dostępu do nauki (art. 70 Konstytucji), 

także polityka społeczna i gospodarcza państwa uwzględnić powinna dobro rodziny (art. 71 Konstytucji)4.  

Zasada dobra dziecka 
Dzieckiem jest każda osoba, która nie ukończyła 18 lat (Kodeks Prawa Kanonicznego rozróżnia dziecko do 

ukończenia 7 roku życia, małoletni pomiędzy 7 a 18 rokiem życia)5. Dziecko pozostaje aż do uzyskania pełnoletniości 

pod władzą rodziców, od chwili urodzenia ma zdolność prawną („zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków”), 

ale nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych. Kwestie te uregulowane są przepisami Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego. Po ukończeniu 13 roku życia dziecko w pełnym stopniu „wyzwala się spod pełnej władzy rodzicielskiej, 

bowiem uzyskuje częściową zdolność do czynności prawnych”6.  

Przez dobro dziecka rozumie się sytuację dziecka, przy czym chodzi tu o sytuację postulowaną w świetle 

dominującej w naszym społeczeństwie doktryny moralnej, a bliżej określoną w przepisach prawnych i ustalonej 

judykaturze sądowej. Jest to model idealizacyjny. Zakłada on, że dziecko wychowuje się najlepiej w rodzinie naturalnej, 

w każdym razie w ustalonej sytuacji prawnorodzinnej, w atmosferze miłości, w warunkach pozwalających zaspokoić 

rozsądnie rozumiane jego potrzeby i najpełniej rozwijać jego talenty i zdolność samodzielnego i twórczego działania 

oraz kształtować charakter w duchu określonych ideałów7. Model ten zakłada równocześnie, że będzie zagwarantowana 

należyta troska o majątek dziecka. Jest to model zorientowany nie tylko na aktualną sytuację dziecka, ale także 

                                                 
1 J. Ignaczewski, Komentarz do spraw o kontakty z dzieckiem, Warszawa 2011, s. 9. 
2 Konstytucja RP z dnia 2.04.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483). 
3 Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm. 
4 M. Łączkowska, Instytucjonalna ochrona praw dziecka w Polsce, [w:] Prawa dziecka. Konteksty prawne i pedagogiczne, red. M. Jędrzejewski, Poznań 
2012, s. 94-95. 
5 L. Adamowicz, M. Dyjakowska, Kodeks Prawa Kanonicznego, Lublin 2002, s. 120. 
6 Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z późn. zm.  
7 H. Haak, Władza rodzicielska. Komentarz, Toruń 1995, s. 49. 
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zwrócony ku jego przyszłości i raczej owa dalsza perspektywa ideału dojrzałego człowieka zyskuje preferencje w razie 

kolizji z wartościami rozpatrywanymi jedynie z punktu widzenia aktualnych potrzeb dziecka8. 

Małoletni jako pokrzywdzony  
Osoba małoletnia może też w postępowaniu karnym znaleźć się w pozycji pokrzywdzonego. W tej sytuacji dziecko 

nie ma zdolności procesowej, może działać tylko przez przedstawiciela ustawowego (przesądza o tym art. 51 § 2 Kodeks 

postępowania karnego9, zgodnie z którym, jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni albo ubezwłasnowolniony całkowicie 

lub pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje). Jeżeli jednak w tej samej sprawie oskarżonym jest rodzic dziecka 

lub jego małżonek, to – jak się wydaje – zastosowanie powinien znaleźć art. 98 § 2 Kodeks rodzinny i opiekuńczy 10 

wyłączający reprezentację rodzica11. 

Podjęcie przez organy ścigania działań zmierzających do ujęcia sprawcy czynu zabronionego dokonanego na 

szkodę małoletniego, następuje z urzędu lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie, jeżeli zachodzi uzasadnione 

podejrzenie jego popełnienia. Z tego wynika, że do ujawnienia takiego przestępstwa może dojść w drodze własnych 

działań organów ścigania. W większości wypadków źródłem informacji jest jednak osoba składająca zawiadomienie o 

przestępstwie. Reguła ta znajduje potwierdzenie także w sprawach, w których pokrzywdzony jest małoletni. Policja, 

Żandarmeria Wojskowa, powszechne lub wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury najczęściej są zawiadamiane o 

przestępstwie przez członków rodziny, innych świadków zdarzenia, pracowników szkoły, do której uczęszcza 

pokrzywdzony, pracowników służby zdrowia, z rąk których uzyskał pomoc medyczną, a czasem także przez niego 

samego. Zawiadomienie o przestępstwie popełnionym na szkodę małoletniego, w większości wypadków następuje więc 

w drodze wykonania obowiązku społecznego12.  

Zarówno regulacje prawa karnego, jak i cywilnego wskazują na obowiązek zawiadomienia odpowiednich instytucji 

o krzywdzie dziecka. Należy pamiętać, że dzieci nie mogą same składać zawiadomień o przestępstwie. Ten obowiązek 

spoczywa na rodzicach, opiekunach, profesjonalistach stykających się z dziećmi np. nauczycielach, pedagogach, i 

innych osobach13. Przekazanie informacji właściwym organom może nastąpić zarówno pisemnie, jak i ustnie, np. 

telefonicznie lub osobiście. Nie ma znaczenia miejsce, z którego osoba zawiadamiająca o zdarzeniu udostępnia określone 

informacje ani czas, oczywiście pod warunkiem, że nie przekracza on terminów karalności popełnionego na szkodę 

małoletniego czynu w sposób wskazany w art. 101 § 1-3 Kodeksu karnego14, a zwłaszcza w art. 101 § 4 tego Kodeksu. 

Charakter spraw z udziałem małoletniego pokrzywdzonego powoduje bowiem, że uzyskanie informacji o przestępstwie 

przez organy ścigania następuje albo bezpośrednio po jego popełnieniu (np. zgwałcenie) albo nawet kilka lat po 

pierwszym zdarzeniu zaliczanym do jednego z jego znamion (np. przemoc domowa)15. Organ przyjmujący 

zawiadomienie w pierwszej kolejności jest obowiązany do jego właściwego udokumentowania. Dlatego też, właściwy 

funkcjonariusz Policji lub Żandarmerii Wojskowej wzywa osobę, od której informacja pochodzi i sporządza protokół z 

czynności zawiadomienia o przestępstwie oraz przesłuchania osoby składającej takie zawiadomienie. Niestety, w 

przepisach Kodeksu postępowania karnego nie jest określone czy zawiadomienie o przestępstwie popełnionym na 

szkodę małoletniego przez osobę trzecią powinno nakładać na organ prowadzący postępowania obowiązek 

informowania o tym przedstawicieli ustawowych albo opiekunów faktycznych, którzy często o tym fakcie 

zawiadamiani są dopiero po wydaniu postanowienia o wszczęciu postępowania karnego trybie art. 305 Kodeksu 

postępowania karnego. Mogłoby to przyspieszyć nawiązanie odpowiedniej współpracy, zwłaszcza w wykonaniu 

czynności procesowych bezpośrednio z udziałem małoletniego pokrzywdzonego16. 

Zawiadomienie o przestępstwie pozwala organom ścigania wstępnie ocenić charakter popełnionego czynu. Ma to 

istotne znaczenie, gdyż decyduje o trybie dalszych działań podejmowanych przez Policję, Żandarmerię Wojskową lub 

Prokuraturę. Jeżeli małoletnim został pokrzywdzony na przykład przestępstwem zniesławienia (art. 212 § 1 Kodeks 

karnego)17, to czynności organów w postępowaniu przygotowawczym zakończą się na prawidłowym zabezpieczeniu 

dowodów. Następnie zgodnie z art. 60 § 1 Kodeksu postępowania karnego w sprawach o przestępstwa ścigane z 

oskarżenia prywatnego prokurator wszczyna postępowanie albo wstępuje do postępowania już wszczętego, jeżeli 

wymaga tego interes społeczny. Postępowanie toczy się wówczas z urzędu, a pokrzywdzony, który przedtem wniósł 

                                                 
8 Z. Radwański, Pojęcia i funkcja ,,dobra dziecka” w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym, „Studia cywilistyczne” 1981, t. XXXI, s.19. 
9 Dz.U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm. 
10 Dz.U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59 z poźn. zm. 
11 R. Zegadło, Władza rodzicielska, [w:] Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem, red J. Ignaczewski, Warszawa 2015, s. 117 .  
12 A.Z. Krawiec, Małoletni pokrzywdzony w polskim procesie karnym, Toruń 2012, s. 161-162. 
13 Fundacja Zły dotyk, Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie, [w:] http://zlydotyk.pl/tl_files/Broszury/ Pomoc%20dzieciom-OST.pdf (dostęp: 
05.01.2016). 
14 Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 
15 A.Z. Krawiec, Małoletni…, s. 162. 
16 Tamże, s. 162-163. 
17 Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm. 
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oskarżenie prywatne, korzysta z praw oskarżyciela posiłkowego (art. 60 § 2 Kodeksu postępowania karnego). Do 

pokrzywdzonego, który przedtem nie wniósł oskarżenia prywatnego, stosuje się art. 54, 55 § 3 i art. 58 § 3. Jeżeli 

prokurator, który wszczął postępowanie, odstąpił potem od oskarżenia, pokrzywdzony powraca w dalszym 

postępowaniu do praw oskarżyciela prywatnego. Pokrzywdzony, który nie wniósł oskarżenia, może w terminie 

zawitym 14 dni od daty powiadomienia go o odstąpieniu prokuratora od oskarżenia złożyć akt oskarżenia lub 

oświadczenie, że podtrzymuje oskarżenie jako prywatne, a jeżeli takiego oświadczenia nie złoży, sąd lub referendarz 

sądowy umarza postępowanie (art. 60 § 4 Kodeksu postępowania karnego). Z wyżej przytoczonego artykułu wynika, iż 

złożenie i popieranie aktu oskarżenia w postępowaniu sądowym leży w gestii odpowiedniego podmiotu18. Inaczej 

sytuacja przedstawia się w wypadku przestępstwa ściganego z urzędu. To właśnie wtedy efektywna współpraca między 

organami prowadzącymi postępowanie i podmiotami działającymi na rzecz małoletniego pokrzywdzonego jest 

najbardziej pożądana. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy podjęcie dalszych czynności procesowych uzależnione jest od 

złożenia wniosku o ściganie. W sprawach z udziałem małoletniego pokrzywdzonego, takie żądanie, przedstawia 

zazwyczaj osoba zaliczania do kręgu podmiotów określonych w art. 51 § 2 Kodeksu postępowania karnego19. Do 

zarejestrowania tych czynności w sprawie z udziałem małoletniego pokrzywdzonego powinien służyć odpowiedni 

formularz zawierający nie tylko treść wypowiedzi zawiadamiającego, jego dane osobowe, ale także, o ile to możliwe, 

informacje dotyczące małoletniego pokrzywdzonego, co pozwala na poczynienie pierwszych ustaleń mających wpływ 

na przebieg przyszłych czynności procesowych (np. ustalenie, że małoletni nie ukończył jeszcze 15 lat, przyspieszy to 

organizację przesłuchania w trybie art. 185a Kodeksu postępowania karnego20. 

Wyjątkowo, gdy przedstawiciel ustawowy albo osoba, pod której stałą pieczą małoletni pokrzywdzony pozostaje, 

nie składa – z naruszenia dobra małoletniego – takiego wniosku, sąd opiekuńczy wydaje odpowiednie zarządzenie (art. 

109, 147, 168 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Wykluczony jest wniosek o ściganie pochodzący od przedstawiciela 

ustawowego albo opiekuna faktycznego, który sam jest sprawcą czynu popełnionego na szkodę małoletniego. Zadanie to 

powierza się wówczas kuratorowi21. Tak samo będzie w wypadku bliskich relacji podmiotów określonych w art. 51 § 2 

Kodeksu postępowania karnego z podejrzanym, szczególnie gdy jest oparta na pokrewieństwie albo związku 

uczuciowym22. 

Niestety, w praktyce wnioskowy tryb ścigania niektórych przestępstw, zwłaszcza przeciwko wolności seksualnej i 

obyczajności powoduje, że często ich sprawcy pozostają bezkarni. Małoletni pokrzywdzeni nie decydują się na 

ujawnienie przestępstwa z uwagi na wstyd, obawę przed postępowaniem, a przedstawiciele ustawowi w obawie przed 

wtórną wiktymizacją małoletniego lub przed ukaraniem osoby najbliższej czy znajomej. Małoletni jako podmiot 

pozbawiony prawa do złożenia wniosku o ściganie, może jedynie skorzystać z uprawnienia określonego w art. 572 § 1 

Kodeksu postępowania cywilnego i zgłosić zdarzenie do sądu opiekuńczego23. 

Zawiadomienie o przestępstwie oraz podjęcie przez organy ścigania czynności pozwalających na pierwszą ocenę 

przebiegu zdarzenia umożliwia - celem kontynuowania postępowania karnego - wydanie przez funkcjonariusza Policji, 

Żandarmerii Wojskowej lub prokuratora postanowienia o wszczęciu dochodzenia lub śledztwa, o czym w sprawach 

dotyczących małoletnich pokrzywdzonych powinni być informowani na piśmie zawiadamiający o przestępstwie, osoba 

wykonująca prawa i obowiązki małoletniego pokrzywdzonego oraz sam małoletni pokrzywdzony za pośrednictwem 

swojego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego. Wówczas, zawiadomienie o miejscu i czasie każdej z 

czynności podejmowanych w toku postępowania przygotowawczego powinno następować właśnie w ten sposób. 

Pozwoli to na udział tych osób w czynnościach podejmowanych nie tylko gdy dotyczą ich bezpośrednio, ale i w tych 

czynnościach, które mogą mieć wpływ na sytuację procesową małoletnich (np. posiedzenie w przedmiocie zastosowania 

tymczasowego aresztowania wobec sprawcy przestępstwa popełnionego na szkodę małoletniego)24.  

Niebieska Karta 
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się na podstawie procedury 

Niebieskiej Karty, której wszczęcie nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą. Podmiotami uprawnionymi do 

zainicjowania działań mających pomóc osobom pokrzywdzonym na skutek przemocy domowej oraz zobowiązanymi do 

                                                 
18 Tamże. 
19 K. Dudka, Udział pokrzywdzonego w czynnościach postępowania przygotowawczego, [w:] Problemy znowelizowanej procedury karnej, red. Z Sobolewski, 
G. Artymiak, C.P. Kłak, Kraków 2004, s. 342-343. 
20 A.Z. Krawiec, Małoletni…, s. 164. 
21 W. Hazuk, Wykonywanie praw pokrzywdzonego małoletniego, gdy sprawcą przestępstwa jest jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun, Probl. Praw. 
1972, nr 10, s. 39; W Sych, Wpływy pokrzywdzonego na tok postępowania przygotowawczego w polskim procesie karnym, Kraków 2006, s. 58-59 
22 Uchwała SN z dnia 30.09.2010 r., I KZP 10/10, OSNKW 2010, z.10, poz. 84. 
23 A.Z. Krawiec, Małoletni…, s. 165. 
24 Tamże. 
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interwencji wobec sprawców tej przemocy w myśl art. 9d ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie są 

przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia25. 

Niebieska Karta jest dokumentem służbowym wypełnianym przez funkcjonariusza policji w przypadku 

stwierdzenia przemocy w rodzinie. Niebieska Karta służy dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danej 

rodzinie, ocenie zagrożenia dalszą przemocą. Jest także dowodem w sprawach sądowych26. Zarządzenie Niebieska Karta 

Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r. określa, że procedura Niebieskiej Karty to ogół czynności 

podejmowanych i realizowanych przez policjantów, zgodnie z przepisami zarządzenia, w związku z uzasadnionym 

podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, rozumianej w sposób określony w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie27.  

W ramach procedury Niebieskiej Karty członkowie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej: udzielają 

pomocy osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową, podejmują działania w stosunku 

do osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc domową, aby zaprzestała tego rodzaju zachowań, 

zapraszają osobę, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą domową, na spotkania zespołu 

interdyscyplinarnego lub grupy roboczej, opracowują indywidualny plan pomocy dla osoby, co do której istnieje 

podejrzenie że jest dotknięta przemocą w rodzinie i jej rodziny, który zawiera propozycje działań pomocowych, 

rozstrzygają o braku zasadności podejmowanych działań28.  

Podstawą pomocy w każdym przypadku jest przede wszystkim diagnoza problemu, dlatego tak ważne jest 

wykrycie zjawiska przemocy we wczesnym stadium. Gdy przemoc domowa dotyka dzieci, osobami które jako pierwsze 

mogą zaobserwować niepokojące zachowania małoletniego są wychowawcy i nauczyciele szkolni29. O tym że dziecko 

jest krzywdzone lub zaniedbywane może świadczyć między innymi: widoczne obrażenia ciała (poparzenia, ugryzienia, 

siniaki, złamania kości), których pochodzenie trudno jest wyjaśnić, zwłaszcza gdy dziecko podaje nieprawdopodobne 

okoliczności powstania; widoczna obawa dziecka przejawiana wobec rodziców lub opiekunów; lęk dziecka, gdy zbliża 

się do niego osoba dorosła.  

Do podstawowych zadań szkoły mających pomóc krzywdzonym uczniom, należy przede wszystkim zauważenie 

sygnałów krzywdzenia dziecka oraz zainicjowanie działań interwencyjnych i prawnych. Chodzi przede wszystkim o 

ochronę życia i zdrowia krzywdzonego dziecka, a także o niedopuszczenie do dalszych działań mogących mieć dla 

niego negatywne skutki. Przeciwdziałanie dalszemu narażaniu dziecka na akty przemocy może wiązać się z 

koniecznością zawiadomienia innych organów uprawnionych do wszczęcia postępowania przeciwko sprawcom 

przemocy, a zatem Policji, prokuratury, Sądu opiekuńczego, np. w sytuacji w której niezbędne jest rozstrzygnięcie o 

dalszym przebywaniu dziecka w rodzinie30. 

Władza rodzicielska 
Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje pojęcia władzy rodzicielskiej. Możemy jedynie pokusić się o 

skonkretyzowanie jej elementów i na tej podstawie wyznaczyć jej zakres. Można więc przyjąć, że władza rodzicielska to 

ogół praw i obowiązków rodziców względem dziecka. Są to obowiązki, których wypełnianie pozwoli przede wszystkim 

na prawidłowe sprawowanie pieczy nad dzieckiem oraz jego majątkiem31. Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską od 

chwili narodzin do ukończenia pełnoletniości.  

Podstawowe założenie, że rodzice gwarantują optymalną staranność o dziecko i jego sprawy legło u podstaw 

instytucji władzy rodzicielskiej, okazuje się niekiedy chybionym tak dalece, że zmusza do odjęcia im władzy 

rodzicielskiej32.  

Przesłanką zakazania rodzicom osobistej styczności z dzieckiem oraz jej ograniczenia jest dobro dziecka. 

Orzeczenie takie może być wydane tylko w interesie dziecka. Przesłanka ta jest spełniona w szczególności, gdy osobista 

styczność rodzica z dzieckiem może zagrażać jego życiu, zdrowiu, prawidłowemu rozwojowi, bezpieczeństwu. 

Prowadzi do jego demoralizacji, kształtowania u niego postaw aspołecznych, a także postawy wrogości względem 

                                                 
25 M. Zając, Procedura Niebieskiej Karty. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Wrocław 2012, s. 75. 
26 Ż. Urawska, Czym jest Niebieska Karta?, [w:] http://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/przemoc-w-rodzi nie/254357,Czym-jest-Niebieska-
Karta.html (dostęp: 05.01.2016). 
27 Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245 z późn. zm. 
28 M. Zając, Procedura…, s. 75. 
29 Tamże, s. 76. 
30 M. Zając, Procedura…, s. 84.  
31 J. Grzelińska, Obowiązek alimentacyjny oraz opieka nad małoletnim dzieckiem, aspekty prawne i procedury przyznawania świadczeń, Warszawa 2010, s. 
88. 
32 J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2013, s. 284. 
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drugiego rodzica. Powyższy pogląd dominował także przed zmianami wprowadzonymi w treści Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego, dokonanymi nowelizacją z 6 listopada 2008 r.33  

W prawie polskim aktualne pozostają dwa bardziej szczegółowe pytania związane z dopuszczalnością orzeczenia 

zakazu styczności oraz ograniczeniem kontaktów. Chodzi po pierwsze o to, czy możliwe jest pozbawienie prawa do 

styczności rodzica, któremu władza rodzicielska przysługuje, a więc zakazanie utrzymywania kontaktów? Po drugie, 

czy ograniczenie kontaktów wymaga uprzednio rozstrzygnięcia w zakresie władzy rodzicielskiej. Pierwsza kwestia, 

wbrew pozorom, nie jest oczywista. W dawniejszym stanie prawnym, przed nowelizacją z 2008 r. sprawa była wyraźnie 

uregulowana w art. 113 KRO; bowiem expressis verbis przesądzał on, że zakazanie osobistej styczności może dotyczyć 

jedynie rodzica pozbawionego władzy rodzicielskiej34.  

Tymczasem w praktyce sądowej tamtego czasu dostrzegano potrzebę wstrzymania kontaktów rodziców jeszcze 

przed dokonaniem modyfikacji w zakresie władzy rodzicielskiej, przynajmniej na czas postępowania sądowego. Wobec 

niejednolitości judykatury w tym zakresie Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął 8 marca 2006 r. uchwałę 

zawierającą ważną wskazówkę interpretacyjną. Otóż zdaniem Sądu, przepis art. 113 § 1 Kodeks rodzinnego i 

opiekuńczego - w jego dawnym brzmieniu - nie wyłączał udzielenia zabezpieczenia na podstawie art. 755 § 1 Kodeksu 

postępowania cywilnego przez zakazanie rodzicom niepozbawionym władzy rodzicielskiej osobistej styczności z 

dzieckiem35.  

Procedura postępowania instytucji niezobowiązanych do wszczynania procedury Niebieskiej Karty - osoba 

przyjmuje zawiadomienie i sporządza notatkę służbową. Ocenia czy zagrożone jest życie i zdrowie dziecka. Jeśli 

stwierdzi, że zagrożenie takie występuje zawiadamia pogotowanie ratunkowe i policję. Powinna także postępować 

zgodne z zaleceniami służb. Następnie wszczynana zostaje procedura postępowania policji albo procedura postępowania 

pogotowia ratunkowego. W sytuacji kiedy osoba nie stwierdza występowania zagrożenia życia i zdrowia dziecka 

powinna zdiagnozować sytuację rodziny w szczególności dziecka w zakresie swoich kompetencji zebrać wszelkie 

informacje do których ma dostęp, znaleźć w rodzinie lub otoczeniu sojusznika dziecka. Do jego obowiązku należy 

również ocena czy zagrożone jest dobro dziecka. Jeśli zagrożenie istnieje musi zawiadomić pracownika socjalnego 

pomocy społecznej i postępować zgodnie z zaleceniami służby, współpracować działać zespołowo i interdyscyplinarnie. 

Po tych czynnościach zostaje wszczynana procedura postępowania pracownika socjalnego pomocy społecznej. Jeśli nie 

stwierdzi sytuacji zagrożenia dobra dziecka zbiera wszystkie informacje i zachowuje dokumentację działań. Sprawa 

zostaje zamknięta, aczkolwiek pracownicy obowiązani są zachować czujność36.  

Procedura postępowania instytucji działających w obszarze wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej 

zobowiązanych do wszczynania procedury Niebieskiej Karty - pracownik instytucji gdy przyjmie zawiadomienie i 

sporządzi notatkę służbową oraz zauważy niepokojące symptomy musi rozpocząć ocenę, czy zagrożone jest życie i 

zdrowie dziecka. Jeśli stwierdzi że zagrożenie występuje zawiadamia pogotowie ratunkowe oraz policję i postępuje 

zgodnie z zaleceniami służb. W tym momencie rozpoczyna się procedura postępowania policji i pogotowia. Niezależnie 

od trwania tamtych postępowań pracownik rozpoczyna i realizuje procedurę Niebieskiej Karty. W sytuacji kiedy nie 

stwierdzi zagrożenia życia i zdrowia dziecka powinien zdiagnozować sytuację rodziny, w szczególności dziecka w 

zakresie swoich kompetencji. Zebrać wszystkie informacje do których ma dostęp. Następnie pracownik musi rozważyć, 

czy występują podejrzenia lub fakty przemocy na podstawie których może wdrożyć procedurę Niebieskiej Karty.  

Inną procedurą jest procedura postępowania służb podejmujących interwencję w sytuacji krzywdzenia dziecka 

zobowiązanych do wszczynania i realizacji procedury Niebieskiej Karty oraz upoważnionych do odebrania dziecka 

rodzinie. Jeśli w czasie wykonywania obowiązków służbowych pracownik pomocy społecznej stanie się świadkiem 

przemocy wobec dziecka i w jego ocenie życie i zdrowie dziecka jest bezpośrednio zagrożone wzywa on policję i 

pogotowie ratunkowe. W razie konieczności udziela dziecku pierwszej pomocy. Wspólnie z funkcjonariuszami policji i 

lekarzem/ratownikiem medycznym ocenia stopień zagrożenia życia i zdrowia dziecka, podejmuje decyzje o 

ewentualnym odebraniu dziecka rodzinie. W sytuacji, gdy zapadnie decyzja o odebraniu dziecka rodzinie rodzice 

otrzymują pisemne pouczenie o prawie złożenia do sądu zażalenia. Pracownik pomocy społecznej ma za zadanie 

zapewnić dziecku bezpieczeństwo u najbliższej osobno zamieszkującej rodziny, która przejmie opiekę do czasu wydania 

postanowienia sądu, lub w rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego (dzieci poniżej 10 roku życia) lub w 

placówce interwencyjnej (dzieci powyżej 10 roku życia). W ciągu 24 h powinien powiadomić sąd o odebraniu dziecka 

                                                 
33 Z. Kołakowska-Halbersztadt, Instytucja prawne regulujące sytucję dzieka w rodzinie, [w:] Dziecko w rozstaniu rodziców, red J. Pastuszka, Warszawa 2013, 
s. 57-58. 
34 T. Justyński, Prawo do kontaktów z dzieckiem w prawie polskim i obcym, Warszawa 2001, s. 113-114. 
35 III CZP 98/05, OSNC 2006, nr 10, poz. 158. 
36 Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245 z późn. zm. 
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rodzinie i sposobie zapewnienia mu bezpieczeństwa, w celu wydania postanowienia przez sądu zabezpieczającego 

dziecko w trybie pilnym. 

Ostatnią procedurą jest interwencja funkcjonariusza policji. Policjant przyjmuje zgłoszenie od pracownika 

socjalnego prowadzącego interwencję w rodzinie. Na miejscu interwencji musi wylegitymować pracownika socjalnego, 

ustalić tożsamość odbieranego dziecka rodziców/ opiekunów, a w razie potrzeby wylegitymować lekarza pielęgniarki i 

innych członków postępowania. Następnie ma dokonać oceny zagrożenia życia i zdrowia dziecka oraz wspólnie z 

innymi podjąć decyzję o ewentualnym odebraniu dziecka rodzinie. Zgodnie z § 6 ustęp 1 Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu 

czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z 

przemocą w rodzinie sporządza notatkę urzędową z przeprowadzonych czynności, a kopię notatki przekazuje do Sądu 

opiekuńczego oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie37.  

 

    * * *     

 

 

Title of a science article „Procedure In case notification of child harming” is very important. Children's rights are 

well protected in the Polish law. Everyone have a duty of reporting of the harming of the child. Polish law have a 

detailed procedure and institutions for the protection of children's rights. The Police, teachers, social assistance, doktor 

and more, that's the organs which are protected children's rights. The Polish law created the institution of the blue 

card. The blue card is protecting families where is a lot of permanent violence against the children.  

                                                 
37 Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm. 
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Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zagadnień związanych z sytuacją wystąpienia dziecka w roli 

świadka w procesie karnym. Dywagacje obejmować będą aspekty psychologiczne oraz uregulowania zawarte w 

Kodeksie postępowania karnego1. Dziecko będące świadkiem przestępstwa jest narażone na traumatyczne przeżycia, są 

one tym intensywniej odczuwane, im bardziej bliskich mu osób dotyczą np. rodziców czy rodzeństwa. Konieczność 

występowania w procesie karnym w tym charakterze dodatkowo powoduje przymus odtwarzania i powracania do 

drastycznych momentów związanych ze zdarzeniem przestępnym. Jednak, nie zawsze zetknięcie się małoletniego 

z przestępstwem będzie powodowało wstrząsające wspomnienia, gdyż dziecko często nie jest w stanie ocenić 

doniosłości czynów, jakich było świadkiem. Przed przesłuchaniem ważne jest, aby uświadomić małoletniemu w jakim 

celu będzie zeznawał i przedstawić powagę sytuacji, po to żeby zeznania wiernie oddawały rzeczywistość. Dlatego też, 

cel publikacji to ukazanie doniosłości i wyjątkowości przesłuchania małoletniego świadka. 

Zagadnienia wstępne 
Zgodnie z metodologią nauk, w niniejszym artykule jako metodę badawczą przyjęto analizę piśmiennictwa2. 

Problem naukowy niniejszego badania to poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego istotne jest przesłuchanie 

dziecka? Zakłada się, że większość małoletnich świadków nie uświadamia sobie jak ważną pełnić będą funkcję w 

postępowaniu karnym i w jakim celu mają składać zeznania. Z tej racji informowaniem o powinnościach zajmują się nie 

tylko organy procesowe, ale także w bardzo dużym stopniu Fundacja Dzieci Niczyje3, która tworzy różne łatwo 

przyswajalne zestawienia informacji ułatwiających dzieciom zrozumienie czynności zachodzących podczas procesu 

karnego. 

Małoletni świadek 
W ustawodawstwie polskim brak jest definicji świadka, jednak jak słusznie zauważa Violetta Kwiatkowska-Darul4 

na podstawie art. 177 § 1 k.p.k. można dojść do wniosku, iż jest nim każda osoba wezwana przez organ procesowy, w 

tym charakterze, która ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. W literaturze przeważa pogląd, iż za świadka uważa 

się uczestnika postępowania, który w założeniu dostarcza środka dowodowego w postaci zeznań5. Świadkiem jest więc 

osoba wzywana przez organ procesowy do składnia zeznań, która posiada wiedzę na temat faktów, które mogą mieć 

wpływ na postępowanie, jest ona osobowym źródłem dowodowym. W Kodeksie karnym nie odnajdziemy również 

pojęcia, które stricte definiuje osobę „małoletniego”, gdyż należy ono do dziedziny prawa cywilnego. Zgodnie z art. 10 § 

1 KC6 małoletnim jest osoba poniżej 18 roku życia, dodatkowo art. 10 § 2 KC stanowi, że przez zawarcie małżeństwa 

małoletni uzyskuje pełnoletniość, której nie traci, chociażby małżeństwo zostało unieważnione7. Uregulowanie zawarte 

w art. 10 § 2 Kodeksu cywilnego wskazuje, iż kobieta która zawarła małżeństwo w wieku 16 lat uzyskuje pełnoletniość i 

nie traci jej mimo przyczyn rozwiązujących związek małżeński. W tym momencie należy również wspomnieć o dwóch 

ważnych źródłach prawa powszechnie obowiązującego, które ustawowo regulują definicję dziecka. Pierwszym źródłem 

jest Konwencja o prawach dziecka8, której art. 1 stanowi, iż „dziecko oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej 

osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletniość”. Drugim z 

nich jest ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka9, art. 2 ust. 1 definiuje, iż „[…] dzieckiem jest każda istota ludzka od 

                                                 
1 Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.). 
2 J. Apanowicz, Metodologia nauk, Toruń 2003, s. 86-88. 
3 Fundacja Dzieci Niczyje – jest organizacją pozarządową non-profit, której głównym celem jest zapewnienie dzieciom bezpiecznego dzieciństwa, ochrony 
przed krzywdą i zapewnieniem pomocy tym dzieciom, które doświadczyły przemocy. Na temat Fundacji Dzieci Niczyje, zob. http://fdn.pl/o-fundacji 
(dostęp: 21.02.2016). 
4 V. Kwiatkowska-Darul, Przesłuchanie małoletniego świadka w polskim procesie karnym, Toruń 2007, s. 133. 
5 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014, s. 487. 
6 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
7 P. Czarnecki, M. Czerwińska, Katalog dowodów w postępowaniu karnym, Warszawa 2014, s. 83. 
8 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 1989 r., przez Polskę ratyfikowana 30.09.1991 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 
120, poz. 526 z późn. zm.). 
9 Ustawa z dnia 6.01.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. z 2000 r. Nr 6, poz.69). 
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momentu poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości”. Z powyższego wynika, że w ustawodawstwie granicę dzieciństwa 

wyznacza moment zyskania pełnoletniości. Pozostaje więc skonsolidować definicje określające osobę świadka i 

małoletniego. Dziecko jako świadek jest osobą małoletnią, która nie ukończyła 18 roku życia, chyba że uzyskała 

pełnoletniość przed ukończeniem wskazanego wieku i jest świadkiem dlatego, że posiada informacje, które mogą mieć 

wpływ na prowadzone postępowanie. 

Aspekty psychologiczne 
Człowiek jest jednostką indywidualną i mimo odgrywania określonych ról w społeczeństwie, w stosunku do każdej 

istoty wymagane jest szczególne podejście – nie można utożsamiać pełnionych w społeczeństwie funkcji z 

zachowaniami i uwarunkowaniami osobistymi, gdyż każdy człowiek w inny sposób odbiera świat. Dla zobrazowania 

danej tezy, według autorki, doskonałym wydaje się być przykład nauczyciela akademickiego – każdy nauczyciel 

powinien posiadać kwalifikacje do wykonywania zawodu i stosować się do regulaminów i zaleceń jednak sposób, w jaki 

przekazuje wiedzę i to na jakie umiejętności kładzie największy nacisk oraz w to jak przebiega zaliczenie przedmiotu 

zależy od jego osobistych upodobań. Doświadczenie i wiedza życiowa budują w człowieku system jego własnych 

wartości, a powtarzalność zdarzeń pozwala wzmocnić psychiczną odporność na pewne anormalne sytuacje związane 

między innymi z czynami niezgodnymi z prawem. John Locke i Jean-Jacques Rousseau stworzyli koncepcje odnoszące 

się do psychiki dziecka. J. Locke skonstruował ideę empiryzmu, której głównym założeniem był fakt, iż umysł dziecka 

to tabula rasa, czyli czysta tablica, która może być wypełniana jedynie przez doświadczenia, a umysł jest pozbawiony 

doświadczeń, a co za tym idzie „niezapisany”. J.J. Rousseau zaś, doszedł do meritum teorii naturalizmu. Filozof założył, 

iż dziecko do 12. roku życia nie potrafi rozumować – najpierw kieruje się impulsami i uczuciami, a dopiero później 

rozwija umysł i wolę10. Ludzie dorośli często nie pamiętają wielu sytuacji z okresu swojego dzieciństwa, a w związku z 

tym nieraz nie dostrzegają pomiędzy tymi okresami różnicy. Jak słusznie zauważa Magdalena Kornak jest to mylące 

podejście, gdyż psychika dziecka funkcjonuje na zupełnie innych zasadach11. Nieukształtowana doświadczeniami 

życiowymi psychika małego człowieka jest narażona na stres w zdecydowanie większym stopniu niż psychika osoby 

dorosłej, ponieważ często odnosi się do zdarzeń, które dziecko doznało po raz pierwszy w życiu12. 

Wiek dziecka 
Violetta Kwiatkowska-Darul wyróżnia różne fazy rozwoju dziecka, które należy podzielić na dzieciństwo: średnie 

i późne oraz dorastanie: wczesne i późne13. Dzieciństwo średnie jest to czas wieku przedszkolnego - od 3 do 6 lat, gdzie 

dzieci otaczającą rzeczywistość poznają za pomocą zabawy i wyróżniają tylko te wiadomości, które są dla nich łatwo 

uchwytne i przyciągają ich uwagę mimo woli14. Natomiast dzieciństwo późne obejmuje wiek od 7 do 11-12 lat, wpływ 

na rozwój dziecka obok środowiska rodzinnego ma zarówno szkoła, nauczyciele i grupy rówieśnicze, następuje zmiana 

dotychczasowego życia dziecka15. Kolejną fazą rozwoju jest dorastanie, które następuje w okresie 12-18 lat i jest 

okresem podczas, którego dziecko przeistacza się w osobę dorosłą, a obok dojrzewania fizycznego, fizjologicznego i 

umysłowego, następuje przede wszystkim rozwój emocjonalny i społeczny16. W zależności od etapu dojrzewania 

dziecko zwraca uwagę na inne fakty, które następnie utrwala, jego myśli skupiają się na różnorakich uwarunkowaniach 

oraz zmienny jest sposób wyrażania emocji. Wszystkie te czynniki mają istotny wpływ na informacje przekazywane na 

zewnątrz, organowi procesowemu, podczas składania zeznań. Wątpliwości pojawiają się w przypadku możliwości 

dopuszczenia do przesłuchania w charakterze świadka dzieci w przedziale wiekowym od 1 do 3 lat, gdyż w tym wieku 

rozpoczyna się dopiero kształtowanie procesów poznawczych, zdolności spostrzegania, myślenia oraz umiejętności 

posługiwania się mową są słabo rozwinięte17. Zasada swobodnej oceny dowodów przyjęta przez polską procedurę karną 

umożliwiła przesłuchiwanie dzieci niezależnie od wieku, jeżeli są one w stanie dostarczyć istotnych informacji do 

oceny winy oskarżonego18. W art. 189 pkt 1 k.p.k. zawarte zostało ograniczenie tej zasady, które stanowi, iż sąd nie 

może zaprzysięgać dzieci lub odbierać od nich przyrzeczenia do ukończenia przez nie 17 lat19. Mimo nieodbierania 

przyrzeczenia zaleca się, aby przed przesłuchaniem pouczyć o konsekwencjach zeznawania w sposób rażąco 

                                                 
10 M. Przetacznik-Gierowska, M. Tyszkowa, Psychologia rozwoju człowieka. Zagadnienia ogólne, t. 1, Warszawa 1996, s. 10. 
11 M. Kornak, Małoletni jako świadek w procesie karnym, Warszawa 2009, s. 15-17. 
12 Tamże. 
13 V. Kwiatkowska-Darul, Przesłuchanie małoletniego świadka…, s. 90 (zob. także E. Gruza, Psychologia sądowa dla prawników, wyd. 2. Warszawa 2012). 
14 Tamże, s. 90. 
15 Tamże, s. 100. 
16 Tamże, s. 103. 
17 M. Kornak, Małoletni jako świadek w procesie karnym, Warszawa 2009, s. 18. 
18 Tamże. 
19 M. Kornak, Małoletni jako świadek…, s. 25-26. 
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niewłaściwy w stosunku do wieku oraz stanu rozwoju20. Ponadto, świadek, który ukończył 13 rok życia ponosi 

odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań, powinien więc zostać o tym pouczony21. 

Wezwanie dziecka 
Oczywistą wydaje się być okoliczność, iż wezwanie dziecka nie powinno nastąpić bez wiedzy rodziców, a zatem 

żądając stawiennictwa w charakterze świadka, organ procesowy powinien połączyć ten fakt z zawiadomieniem 

przynajmniej jednego z rodziców lub prawnych opiekunów22. Sama czynność wezwania rodziców nie powinna być 

utożsamiana z możliwością włączenia ich do udziału w przesłuchaniu małoletniego, ponieważ ze względu na 

wywierany wpływ na dziecko mogą oni zostać niedopuszczeni. Zgodnie z art. 185 k.p.k., małoletni analogicznie jak 

osoba dorosła ma prawo zostać zwolnionym od zeznawania lub od odpowiedzi na pytania, jeżeli oskarżonym są osoby 

znajdujące się w kręgu osób najbliższych. Zgodnie z art. 115 § 11 Kodeksu karnego, w przypadku dziecka osobami 

najbliższymi będą wstępni, czyli rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itp. oraz rodzeństwo – siostra, brat oraz 

rodzeństwo przyrodnie mające wspólnego ojca lub matkę23. Zwolnienie od zeznań lub od odpowiedzi może nastąpić 

jedynie na wniosek, a nie z urzędu, dlatego też to prawo może zostać wykonane nie tylko przez samego małoletniego, 

ale także w jego imieniu prawny opiekun może złożyć wniosek o przyznanie prawa do odmowy składania zeznań, 

uprawdopodabniający istnienie bliskiego stosunku, jeżeli nie jest osobą oskarżoną w danej sprawie24. 

Obecność biegłego psychologa w trakcie przesłuchania 
Sąd Najwyższy w wyroku z 15 stycznia 1980 r. zawarł następującą tezę „Osoby niepoczytalne czy dzieci nie są 

wyłączone z grona świadków (…) Niemożność rozpoznania bowiem znaczenia czynu w zakresie jego treści moralno-
społecznej nie oznacza bynajmniej niemożności zapamiętania czynu i przedstawienia jego opisu. Do relacji osób 
niepoczytalnych czy dzieci należy podejść ze szczególnym krytycyzmem, a nawet skorzystać z opinii biegłego 
psychologa (…)”25. W tym orzeczeniu SN na równi z dziećmi postawił kategorię osób niepoczytalnych i zalecił, aby w 

razie wątpliwości co do składanych przez nie zeznań korzystać z opinii biegłego psychologa. Biegły psycholog może 

uczestniczyć w przesłuchaniu, jednak często sam udział jest niewystarczający. Może także zostać powołanym do 

wydania opinii psychologicznej. Należy rozróżnić te sytuacje, gdyż pełnią one inne funkcje26. Opinia psychologiczna 

powinna zawierać przesłanki wiarygodności bądź ich brak oraz ustalenie kompetencji świadka do składania zeznań, 

która może wynikać z jego umiejętności27. Sąd, na podstawie opinii psychologicznej, ocenia stopień wiarygodności 

zeznań dziecka między innymi dlatego, iż dzieci mają bardzo fantazyjną wyobraźnie i łatwiej nimi manipulować, aniżeli 

dorosłymi. 

Prawa i obowiązki małoletniego świadka 
Polskie prawo traktuje dzieci jako szczególną grupę świadków, którzy posiadają dodatkowe uprawienia i obowiązki 

w procesie karnym28. Małoletni świadek powinien zostać przygotowany do swej roli i poinformowany o swoich 

prawach i obowiązkach. Jest to o tyle istotne, gdyż wiadomości, które posiada mogą przyczynić się do ustalenia 

przebiegu wydarzeń. Do podstawowych praw dziecka zalicza się prawo do odmowy składania zeznań, prawo uchylenia 

się od odpowiedzi, możliwość zwolnienia od zeznawania, prawo do przesłuchania poza salą rozpraw, w miejscu 

przyjaznym jeżeli małoletni nie ukończył 15 lat i jest świadkiem w sprawie przemocy domowej lub seksualnej. 

Przyjazny pokój przesłuchań to miejsce, w którym przesłuchiwane dziecko ma czuć się komfortowo, aby 

zminimalizować stres związany z pełnieniem przez niego roli świadka29. Jako obowiązki świadka należy sklasyfikować 

między innymi: stawiennictwo na wezwanie organu procesowego, pozostawanie do jego dyspozycji, złożenie 

przyrzeczenia, zeznanie prawdy i niezatajanie jej30. Zgodnie z art. 192 § 1 i 2 k.p.k. szczególnym obowiązkiem świadka 

jest konieczność poddania się, we wskazanych przypadkach, oględzinom oraz badaniom, a ponadto przesłuchaniu w 

obecności biegłego lekarza lub psychologa31. Podczas przesłuchania dziecka należy unikać pytań sugerujących 

                                                 
20 M. Zielona-Jenek, Przesłuchanie małoletnich świadków, Warszawa 2012, s. 115. 
21 Tamże, s. 115-116. 
22 Tamże. 
23 Ustawa z dnia 6.06.1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). 
24 M. Zielona-Jenek, Przesłuchanie małoletnich świadków, s. 115-116. 
25 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15.01.1980 r., sygn. III KR 428/79, OSPiKA 1981 r. Nr 4, poz. 59. 
26 V. Kwiatkowska-Darul, Przesłuchanie małoletniego świadka…, s. 182. 
27 Tamże, s. 182-183. 
28 M. Zielona-Jenek, Przesłuchanie małoletnich świadków, s. 115. 
29 Fundacja Dzieci Niczyje, http://wymiarsprawiedliwosci.fdn.pl/informacje-ogolne (dostęp: 21.02.2016) 
30 V. Kwiatkowska-Darul, Przesłuchanie małoletniego świadka…, s. 206-209. 
31 M. Kornak, Małoletni jako świadek w procesie karnym, s. 44. 
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odpowiedź, ponieważ świadek może ulec sugestii i udzielić organowi mylącej odpowiedzi pochodzącej z innej niż 

osobiste wspomnień, z przeżyć doznanych w związku z postrzeganiem32. W Polsce propagowaniem informacji 

dotyczących przesłuchania dzieci zajmuje się przede wszystkim Fundacja Dzieci Niczyje. Ta organizacja pozarządowa 

przygotowuje różnego rodzaje informacje na temat praw i obowiązków przeznaczone dla dzieci w różnym wieku oraz 

wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa, aby uświadomić małoletnim, kto jest kim, po co właściwie składa się 

zeznania, w jaki sposób przebiega przesłuchanie oraz w jaki sposób należy się zachować33. Wszystkie działania Fundacji 

mają na celu efektywne przygotowanie dziecka do jego roli w procesie karym, podejmowane są one w sposób 

adekwatny do wieku małoletniego, informacje są wyrażone w sposób łatwo zrozumiały i nie budzący żadnych 

wątpliwości. 

Regulacja prawna zawarta w art. 185a i 185 k.p.k. 
W związku z uczestnictwem dziecka w roli świadka podczas procesu karnego, na gruncie k.p.k. na szczególną 

uwagę zasługują art. 185a i 185b. Zgodnie z treścią art. 185a § 1 k.p.k. „W sprawach o przestępstwa popełnione z 

użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub określone w rozdziałach XXIII, XXV i XXVI Kodeksu karnego 

pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, przesłuchuje się w charakterze świadka tylko 

wówczas, gdy jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, i tylko raz, chyba że wyjdą na jaw 

istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, lub żąda tego oskarżony, który nie miał 

obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego”. Przestępstwa, określone we wskazanych rozdziałach 

Kodeksu karnego zostały wymienione enumeratywnie i są to odpowiednio przestępstwa przeciwko: wolności, wolności 

seksualnej i obyczajności oraz przeciwko rodzinie i opiece. Ustawodawca zawarł w tym, artykule środek ochrony przed 

wtórną wiktymizacją pokrzywdzonego, który nie ukończył 15 lat, gdyż psychika dziecka, które stało się ofiarą 

przestępstw, zwłaszcza seksualnych oraz popełnionych z użyciem przemocy, jest szczególnie wrażliwa na przykre 

wspomnienia z tym związane. Tym samym została wyrażona dyrektywa jednokrotności przesłuchania mająca na celu 

minimalizację obciążeń związanych z udziałem pokrzywdzonego w postępowaniu karnym34. Jednakże ta dyrektywa nie 

ma charakteru bezwzględnie wiążącego i w sytuacji, gdy wyjdą na jaw istotne okoliczności, których wyjaśnienie 

wymaga wtórnego przesłuchania bądź z żądaniem ponownego przesłuchania występuje oskarżony, który nie miał 

obrońcy, gdy małoletni był przesłuchiwany po raz pierwszy, wówczas możliwe jest ponowne przesłuchanie35. 

Przesłuchanie w okolicznościach art. 185a k.p.k. przeprowadza zawsze sąd, bez względu na etap prowadzonego 

postępowania z obligatoryjnym udziałem biegłego psychologa, który musi sporządzić opinię zawierającą informacje 

dotyczące rozwoju psychicznego pokrzywdzonego, jego relacji emocjonalnych, zdolności postrzegania i odtwarzania 

postrzeżeń36. Co więcej, biegły psycholog w sporządzonej opinii powinien rzetelnie ustosunkować się do wypowiedzi 

dziecka sformułowanych podczas badania i wyrazić własny pogląd na ich temat37. Zgodnie z treścią art. 185b § 3 k.p.k., 

udział w przesłuchaniu może wziąć prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego. Należy wspomnieć, iż 

zgodne z art. 185a § 3 k.p.k. przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego musi zostać utrwalone poprzez sporządzenie 

zapisu rejestrującego obraz i dźwięk oraz zaprotokołowane. Warto podkreślić, że granica wieku poniżej 15 lat odnosi się 

do moment przesłuchania, nie zaś czasu, w którym popełniono przestępstwo. Dodatkowo wypada wspomnieć, że jeżeli 

zachodzi uzasadniona obawa, że przesłuchanie może wywrzeć negatywny wpływ na stan psychiczny małoletniego, 

który ukończył już 15 lat, wówczas można przesłuchuje się go na warunkach takich, jakby wieku 15 lat nie osiągnął. 

Art. 185a k.p.k. zawiera unormowania dotyczące małoletniego pokrzywdzonego, zaś w art. 185b k.p.k. ujmuje regulację 

dotyczącą małoletniego świadka, który nie jest pokrzywdzonym, a jego zeznania mogą mieć istotne znaczenie dla 

rozstrzygnięcia sprawy. W art. 185b k.p.k. określa warunki przesłuchania małoletniego świadka oraz rozgraniczenie na 

osobę, która nie ukończyła 15 lat oraz tą która wiek ten osiągnęła – sytuacja analogiczna do wskazanej uprzednio. 

Małoletniego, który nie ukończył lat 15 przesłuchuje się w warunkach określonych w art. 185a § 1-3 w sprawach 

dotyczących przestępstw z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub przestępstw zamieszonych w rozdziale XXV 

k.k. – przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz rozdziale XXVI k.k. – przeciwko rodzinie i opiece. Świadka, 

który ukończył 15 lat przesłuchuje się w trybie określonym w art. 177 § 1a. k.p.k., czyli przy pomocy urządzeń 

technicznych umożliwiających dokonanie przesłuchania na odległość jednak z bezpośrednim przekazem obrazu i 

dźwięku, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że obecność oskarżonego przy przesłuchaniu mogłaby oddziaływać 

krępująco na zeznania świadka lub wywierać negatywny wpływ na jego stan psychiczny. Należy wspomnieć, iż sposób 

                                                 
32 Tamże, s. 224-227. 
33 Fundacja Dzieci Niczyje, Dla dzieci i młodzieży – świadków i ofiar, http://fdn.pl/pytania-i-odpowiedzi?cat 1=1335&cat2=963&cat3=1380 (dostęp: 
21.02.2016). 
34 Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. J. Skorupka, Warszawa 2015, s. 442-444. 
35 Tamże. 
36 Tamże, s. 445-446. 
37 Tamże. 
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przesłuchania wskazany w art. 177 § 1 a. k.p.k., w razie konieczności przesłuchania małoletnich świadków, może mieć 

zastosowanie także w innych sprawach nieobjętych katalogiem przestępstw z art. 185a i 185b k.p.k.38. 

Podsumowanie 
Konkludując, należy jeszcze raz podkreślić, że organ procesowy, wzywający dziecko w celu złożenia zeznań 

powinien czynić to jedynie w sytuacji, gdy posiada ono istotne informacje dla prowadzonej sprawy, aby zniwelować 

negatywny wpływ dokonywanych czynności na psychikę dziecka. Nie tylko zdarzenie, którego małoletni był 

świadkiem, ale także sam fakt przejścia przez proces przesłuchania wywoływać może przykre wspomnienia. Dlatego 

też, o ile zapobieżenie przestępstwa nie było możliwe, to wskazane jest ograniczenie przeżyć związanych z samym 

faktem przesłuchania, aby nie wywołało to niepotrzebnych spustoszeń w umyśle dziecka. Jednocześnie, należy 

pamiętać, że nie wolno pomijać żadnych dowodów w procesie karnym, które mogą mieć wpływ na toczące się 

postępowanie. To zdanie stanowi kluczowy charakter jako odpowiedź na pytanie dlaczego istotne jest przesłuchanie 

małoletniego. Autorka publikacji uważa, że do każdego przesłuchania dziecka należy podchodzić indywidualnie, 

ponieważ między innymi często jest ono pozbawione wiedzy na temat sytuacji, w której się znajduje i nie zdaje sobie 

sprawy z powagi tego zdarzenia. Dziecko, występujące jako osobowe źródło dowodowe, wymaga szczególnego podejścia 

i uwagi ze względu na niedoświadczenie i brak wiedzy życiowej. 

 

   * * *      

 

 

The article presents a reflection on the necessity of a minor in a criminal procedure. The content focuses mainly 

on the psychological aspects and regulations contained in the Criminal Procedure Code of the Republic of Poland. On 

the basis of various acts of the law has outlined a definition of the minor witness. Act as a witness in criminal matters is 

an unpleasant experience for both adult and child. Minors usually procedural actions feel more than an adult. Criminal 

events causes traumatic effects on the immature and unformed psyche. That’s why judicial body calling a minor as a 

witness should do it only when it is necessary for the ongoing process. Children are a special group of witnesses, and 

thus Polish legislator grants them certain rights and imposes obligations. 

                                                 
38 Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. A. Sakowicz, Warszawa 2015, s. 467-468. 



K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y                                 S t r o n a  | 114 

 

 
 

 

 

 

 

Wstęp 
Niniejszy artykuł porusza tematykę powiązaną z problemem ubezpieczenia mienia parafii. Problem ten można 

uznać za ważny choćby w kontekście tego, że brak jest opracowań naukowych poświęconych tej tematyce. Ponadto w 

naszym kraju na przestrzeni kilku ostatnich lat dają odczuć się zmiany pogodowe, które skutkują powodziami i 

wichurami niosącymi szkody majątkowe. Nieco innym zagadnieniem jest zmieniająca się powoli mentalność społeczna, 

co może skutkować pozwami sądowymi przeciwko parafiom wynikłym na przykład na podstawie odpowiedzialności 

cywilnej. 

W związku z powyższym w opracowaniu tym przedstawiono szereg zagadnień powiązanych z tego rodzaju 

problematyką. W pierwszej kolejności opisany został status prawny parafii oraz mienie, jakim parafia może 

dysponować. Następnie opisano trzy podstawowe produkty ubezpieczeniowe, które wydają się najbardziej odpowiadać 

potrzebom podstawowej komórki kościelnej, są to: ubezpieczenie od ognia i zdarzeń losowych, ubezpieczenie od 

kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Na końcu artykułu 

przeprowadzone zostały dodatkowe rozważania poświęcone specyfice ubezpieczenia majątku parafii Kościoła 

katolickiego w Polsce. 

Zagadnienia wstępne 
Ubezpieczenie mienia parafii to stosunkowo rzadko poruszane w źródłach zagadnienie. Jak się wydaje rozważania 

na ten temat należy rozpocząć, od krótkiego opisu samej parafii. Otóż zgodnie z ustawą o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej parafia to podmiot, któremu przysługuje osobowość prawna1. Fakt ten sprawia, 

że parafia jest podmiotem praw i obowiązków cywilnoprawnych. Dodatkowo w ustawie stwierdza się, wprost, że 

Kościołowi i jego osobom prawnym przynależy prawo do nabywania, zbywania i posiadania mienia ruchomego i 

nieruchomego2. W związku z powyższym jak również na podstawie konkordatu parafia może gromadzić różnego 

rodzaju mienie3.  

Jednym ze składników majątkowych kontrolowanych przez parafię jest własność nieruchomości i prawa podobne. 

Mienie nieruchome parafii możemy podzielić na to związane ze sprawowaniem kultu religijnego na przykład: kościół, 

kaplice, dom parafialny, cmentarz. Oprócz tego wyodrębnić można nieruchomości związane z działalnością społeczną 

parafii na przykład punkt katechetyczny lub też dom dla bezdomnych. Wyróżnić można jeszcze inne mienie może to 

być sklep z dewocjonaliami, budynki gospodarcze takie jak plebania czy budynki typowo gospodarcze. Parafia może 

posiadać także nieruchomości gruntowne jak choćby ziemia rolna. Obok powyższego mienia nieruchomego parafia 

może również dysponować wieczystym prawem użytkowania nieruchomości i innym prawem rzeczowym na przykład 

służebność i hipoteka4. 

Jest rzeczą oczywistą, że przynajmniej pewne składniki tego majątku powinny zostać ubezpieczone. Fakt ten 

dostrzegły również władze Kościoła, które wydały Instrukcję Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania 

kościelnymi dobrami materialnymi. W dokumencie tym stwierdza się, że zarządcy dóbr kościelnych powinni czuwać, 

by powierzone ich opiece dobra nie zostały utracone lub nie doznały uszczerbku poprzez zawarcie w tym celu 

odpowiednich umów ubezpieczenia majątkowego5. Warto zauważyć, że jest to powtórzenie treści prawa kanonicznego 

- kan. 1284 KPK. 

Parafia może także posiadać mienie ruchome; opis tego mienia ze względu na różnorodność przedmiotów 

tworzących majątek ruchomy jest trudny. Należy więc przyjąć, że w kontekście tematyki niniejszego opracowania 

parafia może dysponować mieniem takim jak:  

1. Przedmioty kultu religijnego,  

2. Środki pieniężne w gotówce,  

                                                 
1 Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.), art. 7. 
2 Tamże, art. 55. 
3 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28.07.1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318), art. 23. 
4 J. Gliszczyńska-Gniewek, M. Śliwińska, Zawieranie umów w praktyce bankowej parafia Kościoła Katolickiego, Poznań 2012, s. 59. 
5 Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zarządzania kościelnymi dobrami materialnymi, p. 3. 3. 
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3. Wyposażenie i urządzenia parafii, 

4. Inne. 

Ubezpieczenie ogniowe 
Ubezpieczenie ogniowe to szczególny rodzaj ubezpieczenia, który zapewnia ubezpieczonemu ochronę od 

nieszczęśliwych zdarzeń losowych powiązanych głównie z ogniem i różnego rodzaju kataklizmami6. Opisywany rodzaj 

ubezpieczenia jest jednym z najstarszych i najpopularniejszych produktów ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie ogniowe 

występuje na rynku w trzech postaciach, a pierwszą i zarazem podstawową z nich jest samodzielne ubezpieczenie 

ogniowe. Możliwość druga to nabycie tego ubezpieczenia w pakiecie z innymi ubezpieczeniami. Trzecia postać to 

ubezpieczenie od każdego rodzaju ryzyka, kiedy ubezpieczenie ogniowe jest jednym z wielu elementów szerokiej 

osłony ubezpieczeniowej. Można jeszcze zauważyć, że najczęściej spotyka się dwa pierwsze opisane rozwiązania, a 

samym ubezpieczeniem ogniowym oprócz nieruchomości można objąć rzeczy ruchome i nakłady adaptacyjne7. 

Ochrona ubezpieczeniowa w standardowym ubezpieczeniu ogniowym wyznaczana jest przez tak zwane FLEXA 
jest to akronim pochodzący od kilku angielskich zwrotów, którymi są: F-fire, L-lightning, EX-explosion, A-aircraft 
crash landing8. Zakres tego ubezpieczenia można jednak znacznie poszerzyć, jeśli ubezpieczony zgłosi taką wolę i 

oczywiście opłaci większą składkę. Granice możliwej ochrony ubezpieczeniowej zawarto w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Zakres ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu ogniowym 

Ochrona standardowa Ochrona poszerzona 

Ogień Huragan 

Uderzenie pioruna Powódź 

Eksplozja Grad, lawina, śnieg, deszcz nawalny 

Katastrofa statku powietrznego Trzęsienie, osuwisko i zapadnięcie ziemi 

 Szkody wodociągowe 

 Uderzenie pojazdu 

 Dym, sadza, huk ponaddźwiękowy 

Źródło: opracowanie własne. 

Informacje zawarte w powyższej tabeli wskazują na to, że ubezpieczeniem ogniowym objętych może być szereg 

różnych zdarzeń niepowiązanych bezpośrednio z ogniem. Z tego względu w praktyce nie używa się już określenia 

ubezpieczenie ogniowe, ale ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych albo ubezpieczenie od ognia i innych 

żywiołów9. 

Jeżeli ubezpieczony składnik mienia zostanie zniszczony lub uszkodzony w wyniku zdarzeń wyróżnionych w 

tabeli 1. To zakład ubezpieczeniowy przekazuje ubezpieczonemu odszkodowanie, które może zostać powiększone o 

pewne koszty, do których należą10:  

1. Koszty związane z ratowaniem ubezpieczonego mienia, 

2. Koszty poniesione w związku z podjęciem czynności mających na celu uprzątnięcie stanu powstałego w 

wyniku szkody, 

3. Koszty poniesione na zabezpieczenie przed szkodą uszkodzonego mienia. 

Należy mieć jednak na uwadze dwie ważne kwestie. Pierwszą z nich jest to, że fakt poniesienia tego rodzaju 

kosztów musi zostać udokumentowany. Natomiast kwestia druga sprowadza się do tego, że w praktyce ubezpieczyciele 

ograniczają zwracaną kwotę dodatkowych kosztów do pewnego limitu określonego przez samego ubezpieczyciela11. 

W niektórych sytuacjach pomimo zaistnienia zdarzenia, które teoretycznie uprawnia do uzyskania odszkodowania 

świadczenie nie zostanie wypłacone ubezpieczonemu. W sposób szczegółowy przypadki takie regulują ogólne warunki 

ubezpieczenia. Można podać kilka typowych przypadków tego rodzaju, które są wspólne dla ogółu przedsiębiorstw 

                                                 
6 M. Wieczorek-Kosmała, Ubezpieczenia mienia, [w:] Ubezpieczenia, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Warszawa 2013, s. 330. 
7 G. Strupczewski, Charakterystyka wybranych ubezpieczeń majątkowych, [w:] Współczesne ubezpieczenia gospodarcze, red. W. Sułkowska, Kraków 2013, 
s. 145. 
8 Ubezpieczenia, red. W. Sułkowska, Kraków 2007, s. 87. 
9 G. Strupczewski, Charakterystyka wybranych ubezpieczeń majątkowych, s. 145. 
10 M. Kaczmarek, Ubezpieczenia majątkowe dla podmiotów gospodarczych, [w:] Ubezpieczenia non-life, red. E. Wierzbicka, Warszawa 2010, s. 180. 
11 Tamże. 
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ubezpieczeniowych; mowa jest tutaj o: działaniach wojennych, rozruchach, zamieszkach, sabotażu, terroryzmie, 

wpływie materiałów radioaktywnych, umyślnym działaniu ubezpieczonego lub rażącym niedbalstwie będącym jego 

winą12. 

Składka ubezpieczeniowa uzależniona jest od wysokości kwoty ubezpieczenia oraz wyposażenia ubezpieczonego 

obiektu. W związku z tym możliwe jest uzyskanie obniżek składki taryfowej, jeśli nieruchomość posiada na przykład: 

samoczynny system gaśniczy, elektroniczne urządzenia alarmowe i inne13. Niestety mechanizm ten działa również w 

drugą stronę to znaczy taryfowa składka może zostać podniesiona wtedy, gdy ubezpieczony obiekt narażony jest na 

ryzyka szczególne. 

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku 
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i ubezpieczenie od rabunku także odgrywa ważną rolę w ochronie 

mienia kościelnego z tą jednak różnicą, że chroni ono głównie ruchome składniki majątku14. Ubezpieczenie to znajduje 

zastosowanie w dwóch przypadkach. Pierwszy z nich to kradzież z włamaniem, która polega na dokonaniu lub 

usiłowaniu zaboru mienia z zamkniętego pomieszczenia i zniszczeniu urządzeń zabezpieczających to pomieszczenie. 

Przypadek drugi to rabunek, który generalnie rozumie się, jako dokonanie zaboru mienia przy użyciu siły fizycznej 

ewentualnie przy zastosowaniu groźby jej użycia15. Przy czym należy zwrócić uwagę, że poszczególni ubezpieczyciele 

mogą definiować w odmienny sposób kradzież z włamaniem lub rabunek. 

Co do zasady opisywanym rodzajem ubezpieczenia objęte są środki pieniężne takie jak: gotówka, weksle i czeki. 

Przedmioty wartościowe takie jak: kamienie i metale szlachetne, perły, biżuteria. Ochroną otacza się także składniki 

majątkowe będące wyposażeniem lub urządzeniami ubezpieczonego. Oczywiście zakres ochrony można rozszerzyć na 

inne określone składniki majątku. 

Warto zauważyć, że ubezpieczenie to nie obejmuje tak zwanej kradzieży zwykłej, czyli takiej, gdy złodziej nie 

pozostawił śladów włamania, a w odniesieniu do rabunku brak jest jakichkolwiek śladów użycia przemocy. Podobnie 

będzie wtedy, gdy ubezpieczone mienie zostało utracone w wyniku rażącego niedbalstwa lub gdy będzie ono 

pozostawione bez opieki. Odszkodowanie nie zostanie wypłacone także wtedy, gdy do kradzieży lub rabunku doszło w 

czasie wojny, rozruchów czy zamieszek16.  

Wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od szeregu czynników może być to: dotychczasowy przebieg 

ochrony ubezpieczeniowej, zastosowanie stałego dozoru, ogólny zakres wymaganej ochrony, posiadanie 

elektronicznego alarmu i innych17. Dodatkowo zakład ubezpieczeniowy może odmówić ubezpieczenia mienia, jeśli nie 

jest ono odpowiednio chronione, a wątek ten zostanie opisany szerzej w ostatniej części artykułu. 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
Pojęcie odpowiedzialności cywilnej można zdefiniować, jako konieczność poniesienia odpowiedzialności w 

związku ze złamaniem prawa lub norm społecznych w wyniku działania własnego lub osób trzecich18. Generalnie 

wyróżnia się trzy rodzaje odpowiedzialności cywilnej. Odpowiedzialność deliktowa ma ona miejsce w odniesieniu do 

szkody, która powstała w związku z czynem niedozwolonym. Odpowiedzialność kontraktowa zachodzi, gdy dojdzie do 

niewłaściwego wykonania umowy lub zobowiązania. Odpowiedzialność z tytułu wykonywania zawodu łączy w sobie 

przyczyny odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej. O odpowiedzialności cywilnej można mówić wtedy, gdy 

spełnią się równocześnie trzy warunki. Po pierwsze miało miejsce zdarzenie, które spowodowało szkodę. Po drugie 

szkoda została spowodowana działaniem sprawcy. Po trzecie musi zaistnieć związek pomiędzy zdarzeniem, a 

spowodowaną szkodą19. Dokonując pewnego uproszczenia ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ma zapewnić 

ochronę ubezpieczeniową w związku z istnieniem i działaniem danej osoby w społeczeństwie oraz prowadzeniem 

działalności gospodarczej lub zawodowej.  

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, są to ubezpieczenia 

obowiązkowe i dobrowolne. Ubezpieczenia obowiązkowe dzielą się na powszechne na przykład ubezpieczenie 

posiadaczy pojazdów mechanicznych. Druga grupa to ubezpieczenia szczególne na przykład dla doradców finansowych 

                                                 
12 Podstawy ubezpieczeń T. II, red. J. Monkiewicz, Warszawa 2003, s. 147. 
13 A. Grzebieniak, Charakterystyka wybranych ubezpieczeń majątkowych, [w:] Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne, red. E. Kucka, Olsztyn 2009, s. 192. 
14 M. Kaczmarek, Ubezpieczenia majątkowe dla podmiotów gospodarczych, s. 197. 
15 M. Wieczorek-Kosmała, Ubezpieczenia mienia, s. 330-331. 
16 A. Grzebieniak, Charakterystyka wybranych ubezpieczeń majątkowych, s. 193. 
17 Tamże, s. 194. 
18 L. Nowakowski, Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, Warszawa 2004, s. 12. 
19 G. Strupczewski, Charakterystyka wybranych ubezpieczeń majątkowych, s. 161. 
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czy brokerów20. Generalnie ubezpieczenia te nie są związane z tematyką niniejszego opracowania, dlatego nie będą 

szerzej opisywane. 

Natomiast ubezpieczenia dobrowolne zawierane są z inicjatywy osób wyrażających wolę nabycia ubezpieczenia po 

to by zapewnić sobie ochronę przed ewentualnymi roszczeniami osób poszkodowanych w wyniku ich działań lub 

zaniechań. W takim przypadku zawierana jest umowa ubezpieczenia na mocy, której określa się tak zwaną górną kwotę 

odpowiedzialności ubezpieczyciela21. 

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej może występować w trzech formach. Forma pierwsza obejmuje 

wszystkie zdarzenia losowe w okresie ubezpieczenia, w tym przypadku każde odszkodowanie wypłacone w ramach 

umowy ubezpieczenia pomniejsza zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, aż do osiągnięcia kwoty górnej 

odpowiedzialności. Możliwość druga obejmuje każde zdarzenie, za które ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w 

wysokości kwoty górnej odpowiedzialności. Przypadek trzeci na jedno i wszystkie zdarzenia w tym wariancie określa 

się maksymalną kwotę ubezpieczenia oraz maksymalną kwotę ubezpieczenia dla każdego zdarzenia, które skutkuje 

wypłatą odszkodowania. W tym przypadku ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości ogólnej sumy 

ubezpieczenia, co chroni go przed niekorzystną kumulacją wypłacanych kwot. Z ubezpieczeniem od odpowiedzialności 

cywilnej wiąże się jeszcze zasada actio directa. Mechanizm tej zasady polega na tym, że poszkodowany może domagać 

się bezpośrednio wypłacenia odszkodowania od ubezpieczyciela osoby, która wyrządziła mu szkodę, a nie od samego 

sprawcy zdarzenia22.  

Stosunkowo trudno jest w sposób zwięzły opisać zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela, ponieważ zależy on od 

rodzaju dobrowolnego ubezpieczenia. Inną ochroną obejmuje się członków organów spółki kapitałowej, inną 

przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą, a jeszcze inną osobę, która nabyła ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym23. 

Natomiast bardzo ważna jest kwestia zawarcia w umowie ubezpieczenia okresu, jaki objęty jest ochroną 

ubezpieczeniową. Jest bardzo istotne by wiedzieć, kiedy dane zdarzenie musi wystąpić lub kiedy musi zostać ujawnione 

i zgłoszone, by poszkodowany mógł uzyskać odszkodowanie. Możliwe są cztery rozwiązania w tym obszarze zwane 

triggerami, do których należą24: 

1. Trigger powstania szkody w okresie ubezpieczenia, 

2. Trigger ujawnienia szkody w okresie ubezpieczenia, 

3. Trigger zgłoszenia szkody w okresie ubezpieczenia, 

4. Trgger powstania zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

W pierwszym przypadku ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność tylko za szkody powstałe w czasie trwania 

ochrony ubezpieczeniowej. W drugim przypadku ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, gdy szkoda zostanie 

ujawniona w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Rozwiązanie trzecie polega na tym, że ubezpieczyciel ponosi 

odpowiedzialność za szkody zgłoszone w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ostatnia możliwość wiąże się z 

tym, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wtedy, gdy zdarzenie (zdarzenie nie szkoda), które spowodowało 

szkodę powstało w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową25.  

Dodatkowe rozważania na temat ubezpieczenia mienia parafii 
Ubezpieczenie mienia parafii jest jednym z obowiązków, jaki ciąży na osobie zarządzającej parafią, a więc na 

proboszczu. W pierwszej części niniejszego artykułu zawarto informację o tym, że zarządcy dóbr kościelnych powinni 

czuwać, by powierzone ich opiece dobra nie zostały utracone lub nie doznały uszczerbku poprzez zawarcie w tym celu 

umów ubezpieczenia majątkowego. Dodatkowo powyższe rozwiązanie jest wzmocnione przez treść innego przepisu, w 

którym stwierdza się, że proboszcz podczas wykonywania wszystkich czynności prawnych działa w imieniu parafii 

zgodnie z przepisami prawa26. 

Z treści powyższego akapitu wynika, że proboszcz parafii ponosi odpowiedzialność za ubezpieczenia mienia 

podstawowej komórki kościoła. W praktyce jednak zasady ubezpieczenia tego mienia kształtują się inaczej. Otóż o 

wyborze ubezpieczyciela najczęściej decyduje kuria na terenie, której dana parafia się znajduje skutkuje to więc tym, że 

w praktyce wszystkie parafie na terenie kurii ubezpieczone są w tej samej firmie ubezpieczeniowej. O fakcie dokonania 

                                                 
20 D. Szewieczek, Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, [w:] Ubezpieczenia, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Warszawa 2013, s. 347-355. 
21 E. Myśliwiec, Istota konstrukcja i rodzaje ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, [w:] Ubezpieczenia non-life, red. E. Wierzbicka, Warszawa 2010, s. 
300-301. 
22 G. Strupczewski, Charakterystyka wybranych ubezpieczeń majątkowych, s. 163. 
23 E. Myśliwiec, Istota konstrukcja i rodzaje ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, s. 304-311. 
24 D. Szewieczek, Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, [w:] Ubezpieczenia, red. M. Iwanicz-Drozdowska, Warszawa 2013, s. 345. 
25 Tamże. 
26 KPK, kan. 532. 
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wyboru danego ubezpieczyciela powiadamia się wszystkich proboszczów pełniących swoje obowiązki na terenie 

diecezji, następnie organizuje się spotkania pomiędzy agentami ubezpieczeniowymi, a proboszczami. W trakcie tych 

spotkań uzgadnia się szczegóły związane z ubezpieczeniem mienia parafii, a później zawierane są umowy.  

Ubezpieczenie mienia parafii jest dzisiaj w teorii stosunkowo łatwe tym bardziej, że na rynku działają 

przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe, które mają specjalny pakiet ubezpieczeń dla parafii. W skład takich pakietów 

wchodzą następujące rodzaje ubezpieczeń27: 

1. Od ognia i innych zdarzeń losowych, 

2. Od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji, 

3. Od stłuczenia szyb i witraży, 

4. Od odpowiedzialności cywilnej. 

Niestety w praktyce zawarcie umowy ubezpieczeniowej przynajmniej na niektóre ubezpieczenia może okazać się 

dość trudne. Dla przykładu zakład ubezpieczeniowy może odmówić objęcia parafii ochroną od kradzieży z włamaniem i 

rozboju, jeśli nieruchomości parafii nie zostaną w odpowiedni sposób zabezpieczone. Typowe wymogi w tym zakresie 

to zamontowanie, co najmniej dwóch zamków wielozastawkowych lub dwóch kłódek tego samego rodzaju w drzwiach 

zewnętrznych. Inny wymóg do zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego okien w zakresie ich osadzenia i 

zamknięcia stanowiącego odpowiednią przeszkodę dla włamywacza. Zakłady ubezpieczeniowe mogą także wymagać 

zamontowania krat w oknach znajdujących się na parterze budynków parafialnych. Z reguły wymaga się również 

odpowiedniego przechowywania kluczy, które należy zabezpieczyć przed kradzieżą i dostępem do nich osób 

niepowołanych28. Dodatkowo sytuacja skomplikuje się, jeśli na parafii znajduje się wyjątkowo cenne mienie na przykład 

zabytkowy obraz lub przedmiot liturgiczny. W takim wypadku ubezpieczyciel może zażądać dodatkowych 

zabezpieczeń w postaci alarmów i systemów ostrzegających, podczas, gdy parafia może nie być w stanie takiej 

zasobności, by pozwolić sobie na takie kosztowne zabezpieczenia29. 

Z kolei ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmuje zazwyczaj odpowiedzialność deliktową wynikającą 

z prowadzenia działalności religijnej oraz posiadania i użytkowania mienia. Co więcej nie zawsze takie ubezpieczenie 

wchodzi w skład pakietu podstawowego w związku, z czym trzeba za nie dodatkowo zapłacić. Tego rodzaju 

ubezpieczenie najczęściej obejmuje szkody, jakich dana osoba dozna na terenie nieruchomości należących do parafii na 

przykład kościoła lub cmentarza. W zakres ochrony wchodzą także szkody wyrządzone przez pracowników parafii, 

którzy zatrudnieni są na umowę o pracę; mowa tu jest zwłaszcza o kościelnych i organistach. Rola ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej parafii znacznie wzrosła po zdarzeniu, do jakiego doszło w miejscowości Dalików w roku, 

1997 kiedy to na miejscowym cmentarzu zerwany konar drzewa uderzył w kilkunastoletnią dziewczynę, w wyniku 

tego nieszczęśliwego wypadku osoba ta stała się niepełnosprawna, a sąd orzekł na jej korzyść odszkodowanie w 

wysokości 400.000 złotych. Następstwem tamtego wyroku była egzekucja komornicza części majątku parafii30. 

Dodatkowo pewną ciekawostką w przypadku ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych jest to, że wartość 

składki zależy od kwoty ubezpieczenia oraz rozmiarów obiektów kościelnych. Ma to szczególnie duże znaczenie w 

przypadku świątyń, których wartość materialna może być bardzo duża, ale ograniczona, a wartość społeczna i 

historyczna jest ogromna i często nie da się jej wycenić. Można bowiem sobie zadać pytanie w jaki sposób wycenić 

wartość Sanktuarium Matki Boskiej na Jasnej Górze albo katedrę wawelską31.  

Zakończenie 
Dokonując podsumowania informacji zawartych w artykule można stwierdzić, że parafia to podmiot posiadający 

status osoby prawnej, dlatego może ona gromadzić mienie ruchome i nieruchome, które niezbędne jest do 

funkcjonowania parafii. W związku z faktem posiadania mienia rodzi się konieczność ubezpieczenia przynajmniej 

wybranych składników majątku podstawowej komórki kościelnej. Obowiązek ubezpieczenia mienia parafii spoczywa 

na osobie zarządzającej tą organizacją, a więc na proboszczu, jednak w praktyce zasadnicza część czynności związanych 

z ubezpieczeniem majątku parafii realizowana jest przez kurię, do której przyporządkowana jest dana parafia. 

Produktami ubezpieczeniowymi, które wydają się najlepiej odpowiadać potrzebom parafii są ubezpieczenie od 

ognia i innych zdarzeń losowych, które zabezpiecza mienie głównie od katastrof spowodowanych przez naturę lub 

człowieka. Jest to jednocześnie jeden z najbardziej rozpowszechnionych produktów ubezpieczeniowych. Inny produkt 

skierowany dla parafii to ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku, którego istotę w skazuje sama nazwa. 

                                                 
27 http://www.tuz.pl/pakiet-ubezpieczen-majatkowych; http://ave.turystyka.net/page_majatek_parafii.html (dostęp: 06.02.2014). 
28 M. Kaczmarek, Ubezpieczenia majątkowe dla podmiotów gospodarczych, s. 199. 
29 M. Zając, Proboszcz wzajemnie ubezpieczony, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 5.  
30 http://info.wiara.pl/doc/154996.Dalikow-Wygrali-parafianie (dostęp: 06.02.2014). 
31 M. Zając, Proboszcz wzajemnie ubezpieczony, „Tygodnik Powszechny” 2004, nr 5.  
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Ważne znaczenie ma także ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w pewnym uproszczeniu chroni ono parafię 

przed błędami i niedopatrzeniami osób powiązanych z jej działalnością. 

W teorii ubezpieczenie mienia parafii jest stosunkowo proste, gdyż zasadniczo sprowadza się do wybrania oferty 

przedstawionej przez ubezpieczyciela. W praktyce ubezpieczenie majątku może być jednak trudne, gdyż firma 

ubezpieczeniowa może odmówić objęcia ochroną części lub całości mienia, jeśli nie jest ono w odpowiedni sposób 

zabezpieczone jest tak na przykład w przypadku ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku. 

 

    * * *     

 

 

This study discusses the problem of the parishes’ property insurance of the Catholic Church in Poland. Therefore, 

in this text presents a reflection on the status of the parishes and property that they may gather. Then, insurance 

products are characterize. Some of them which are suitable for the needs of the parishes: firefighting insurance, random 

events insurance, burglary and robbery insurance and the civil liability insurance too. The article shows more specific 

issues related to church’s property insurance. 
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Instytucja małżeństwa w prawie polskim i kanonicznym 
W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym1, który na gruncie świeckiego prawa polskiego odnosi się do kwestii 

związanych z instytucją rodziny, nie znajduje się wprost dookreślona definicja małżeństwa. Tym samym w celu jej 

poznania należy odwołać się do doktryny. Jerzy Ignatowicz i Mirosław Nazar podjęli się zdefiniowania małżeństwa. 

Według nich małżeństwo należy postrzegać jako „powstały z woli małżonków, ale w sposób sformalizowany, trwały 

związek kobiety i mężczyzny, będący także stosunkiem prawnym o charakterze wzajemnym; związek ten polega na 

maksymalnym zespoleniu małżonków w sferze ich stosunków osobistych oraz poważnym powiązaniu w sferze 

stosunków majątkowych; obydwoje partnerzy tego związku mają przy tym równorzędną pozycję”2. Tadeusz 

Smyczyński twierdzi, że „małżeństwo jest trwałym (ale nie nierozerwalnym) i legalnym związkiem mężczyzny i 

kobiety, powstałym z ich woli, jako równoprawnych stron w celu wspólnego pożycia, realizacji dobra małżonków, 

dobra założonej rodziny i jej celów społecznych”3. 

W świetle prawa kanonicznego instytucję małżeństwa reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego4 w kan. 1055 § 1, 

który wprost stanowi, że „małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego 

życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między 

ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. Kolejno w kan. 1056 KPK wymienione są 

przymioty małżeństwa – nierozerwalność i jedność.  

Jak można z łatwością zauważyć poprzez zestawienie powyższych regulacji, w rozumieniu małżeństwa przez 

polskie prawo świeckie i prawo kanoniczne istnieją różnice. Właśnie one w konsekwencji doprowadziły do 

konieczności występowania jednocześnie różnych unormowań tej instytucji w obu tych systemach prawnych. Nie jest 

tajemnicą, że większość obywateli Polski będzie podlegała zarówno regulacjom świeckim, jak również kościelnym w 

odniesieniu do omawianej kwestii. Tym samym – chociaż niemożliwym jest ujednolicenie tych norm prawnych – 

pożądanym jest dążenie do stanu, w którym nie będzie istniała kolizyjność między prawem świeckim a kanonicznym5. 

 

Separacja w polskim prawie świeckim oraz w prawie kanonicznym 
Według doktryny prawa kanonicznego separację definiuje się jako „zerwanie lub zaniechanie wspólnego pożycia 

małżonków, mimo dalszego trwania ich węzła małżeńskiego i wynikającej zeń przeszkody vinculum matrimoniale”6. 

Do prawa świeckiego separacja wprowadzona została dopiero poprzez nowelizację z 21 maja 1999 r., co było 

odzewem na liczne sugestie kierowane ze strony środowiska katolickiego, które obstawało przy tym, że rozwód jest 

krzywdzącym dla katolika, gdyż wiąże się nierozerwalnie z konfliktem sumienia7. Wprowadzenie takiej regulacji do 

Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jednoznacznie wskazuje, że prawo kanoniczne ma znaczny wpływ na prawo 

świeckie.  

Dokumenty potrzebne do wniesienia sprawy o separację w polskim prawie świeckim 
W przypadku postępowania o separację możemy mieć do czynienia z dwoma stronami – powodem, czyli tym 

małżonkiem, który wnosi pozew o separację, jak również z pozwanym, czyli drugim z małżonków. Należy zwrócić 

uwagę, że z pozwem o separację mogą wystąpić małżonkowie oddzielnie, jak również jeżeli będą pozostawali w tej 

kwestii zgodni ze sobą – mogą wnieść wniosek o separację oboje.  

                                                 
1 Ustawa z dnia 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59). 
2 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2005, s. 78. 
3 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Analiza i wykładnia, Warszawa 2001, s. 38. 
4 Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.  
5 G. Jędrejek, Regulacja instytucji małżeństwa w prawie kanonicznym i świeckim, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 2008, nr 2, s. 48. 
6 W. Góralski, Instytucja separacji a prawo polskie, [w:] Małżeństwo w prawie świeckim i w prawie kanonicznym. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej zorganizowanej w dniach 12 i 13 maja 1994 roku w Katowicach, red. B. Czech, Katowice 1996, s. 239. 
7 G. Jędrejek, Regulacja instytucji małżeństwa…, s. 53. Por. P. Kasprzyk, Trudności kodyfikacyjne związane z wprowadzeniem instytucji separacji 
małżeńskiej do prawa polskiego, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2001, nr 2, s. 27-28. 
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Występując z żądaniem konieczne jest wniesienie pozwu. W pozwie tym należy w sposób dokładny dookreślić 

strony. Dane, jakie muszą się w nim znaleźć to w szczególności imiona, nazwiska, zawody, jak również aktualne adresy 

stron. Pozew powinien również zawierać żądanie strony powodowej z zaznaczeniem z czyjej winy powinna owa 

separacja zostać orzeczona, ale także czy sąd ma rozpoznać sprawę bez orzekania o winie. Pozew składany w sprawie 

separacji zawierać musi również uzasadnienie, w którym pozwany ma obowiązek dokładnie opisać i wyjaśnić, w jaki 

sposób nastąpiła sytuacja skutkująca rozpadem pożycia stron – co kierowało nim przy występowaniu z żądaniem 

separacji. Właśnie w tej części dokumentu należy również zawrzeć dowody, jakie będą stanowiły potwierdzenie dla 

prawdziwości przytoczonych faktów. Kolejnym elementem jakie powinno zawierać uzasadnienie jest skrupulatne 

wskazanie liczby oraz płci wspólnych dzieci małżonków, jak również istniejących stosunków majątkowych oraz 

sytuacji zarobkowych obu stron. Pozew składa się w trzech egzemplarzach, przy czym jeden z nich zostaje powodowi 

zwrócony. 

Jeżeli małżonek występujący z żądaniem o orzeczenie separacji domagać się chce przesłuchania świadków w 

związku ze sprawą – zobowiązany jest tym samym do podania imion, nazwisk i aktualnych adresów tychże osób. 

Dodatkowo trzeba zaznaczyć, na jaką okoliczność osoby te mają przez sąd zostać przesłuchane. Zawarcie powyższych 

danych jest niezbędne dla odpowiedniego wezwania świadków na rozprawę. Z uwagi na fakt, że łącznie z separacją, 

powód może domagać się w pozwie orzeczenia o pewnych dodatkowych kwestiach – np. zasądzenia alimentów na 

rzecz małoletnich wspólnych dzieci, czy też rozsądzenia o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej nad tymi 

dziećmi – w przypadku, gdy wyraża on taką chęć, musi wyszczególnić to w dokumencie. 

Razem z pozwem należy doręczyć załączniki do niego, czyli dokumenty, na które strona powodowa powoływała 

się w uzasadnieniu pozwu. Ich celem jest potwierdzenie przedstawianych przez stronę postulatów. Co do zasady 

załącznikami są przede wszystkim skrócone odpisy aktu małżeństwa, aktu urodzenia wspólnych dzieci, jak również 

zaświadczenia z zakładów pracy powoda. W przypadku, kiedy powód jest osobą bezrobotną pożądanym jest 

zarejestrowanie się przez niego w Urzędzie Pracy, w celu uzyskania stosownego zaświadczenia, jakie również powinno 

zostać dołączone do pozwu.  

W przypadku, kiedy z żądaniem separacji wystąpią zgodnie oboje małżonkowie, Kodeks rodzinny i opiekuńczy 

przewiduje przeprowadzenie postępowania nieprocesowego. W takim przypadku sąd bada jedynie, czy separacja nie 

będzie sprzeczna z zasadami współżycia społecznego oraz czy ma miejsce zupełny rozkład pożycia. Kwestia winy nie 

zostanie rozstrzygnięta, a postępowanie dowodowe ograniczone zostaje co do zasady tylko do przesłuchania stron. 

Podkreślenia wymaga fakt, że zgoda obu stron na separację jest warunkiem, który koniecznie musi zostać spełniony, 

aby ten tryb postępowania mógł być zrealizowany. Dodatkowym nieodzownym wymogiem – niekoniecznym w 

przypadku postępowania procesowego – jest brak wspólnych małoletnich dzieci8. W przypadku postępowania 

nieprocesowego należy złożyć wniosek o separację, wraz z odpisem skróconego aktu małżeństwa, odpisem wniosku i 

potwierdzeniem zapłaty. Taki rodzaj separacji określany jest mianem tzw. separacji zgodnej. Sąd, w składzie 

jednoosobowym, po przeprowadzeniu rozprawy wydaje orzeczenie w formie postanowienia9.  

Strona powodowa musi liczyć się z faktem, iż w związku z wniesieniem pozwu o separację, koniecznym będzie 

poniesienie stosownych kosztów. Składają się na nie odpowiednio stosowne opłaty sądowe oraz wydatki, koszty strony, 

na które składają się m. in. utracony zarobek, jak również koszty dojazdu do sądu. Powód musi liczyć się również z 

uiszczeniem wynagrodzenia pełnomocnika, jeżeli zdecyduje się skorzystać z jego pomocy. W przypadku złożenia 

pozwu o separację małżeńską w I instancji, jeżeli przy tym powód nie dochodzi alimentów, a sama sprawa została 

zainicjowana na zgodny wniosek obojga małżonków – opłata stała od wniosku będzie wynosiła 100 zł. W podobnej 

sytuacji, jednak w przypadku, gdy mamy do czynienia z zaistnieniem separacji spornej, opłata stała wiąże się z 

drastycznie większymi kosztami, w stosunku do sytuacji opisanej wcześniej. Wynosi ona bowiem 600 zł, co oznacza, że 

jest tożsama z wysokością opłaty stałej w przypadku wniesienia sprawy o rozwód10. We wszystkich powyższych 

wariantach odpis orzeczenia będzie wiązał się z koniecznością zapłaty 6 zł przez każdą ze stron11. 

 Wynagrodzenie pełnomocnika jest sprawą wysoce indywidualną. Kształtują je różne czynniki – np. zakres 

poleconych usług, czy poziom skomplikowania sprawy. 

                                                 
8 P. Kasprzyk, Separacja małżonków: instytucja funkcjonująca w polskim prawie rodzinnym i w prawie kanonicznym [online], „Ius Matrimoniale” 8 (14), 
2003, s. 110, dostęp 29.01.2016. 
9 M. Seroka, Separacja w prawie kanonicznym i w polskim prawie cywilnym, [w:] Fides et bellum. Księga poświęcona Pamięci Księdza Biskupa, Profesora, 
Generała śp. Tadeusza Płoskiego, t. 2, red. B. Sitek, T. Jasudowicz, M. Seroka, Olsztyn 2012, s. 340-341. 
10 M. Białecki, Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Separacja. Komentarz. Wzory pism, Warszawa 2016, el./LEX 
(dostęp: 29.01.2016). 
11 www.separacja.pl (dostęp: 29.01.2016). 
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Dokumenty potrzebne do wniesienia sprawy o separację w prawie kanonicznym  
W przypadku prawa kościelnego należy zaznaczyć, że separacja wiąże się przede wszystkim ze zwolnieniem 

małżonków z obowiązków, jakie powzięli oni w momencie zawarcia związku małżeńskiego. Obowiązkami tymi są 

wspólne zamieszkiwanie oraz podejmowanie współżycia seksualnego. Dyspensa taka możliwa jest jedynie w przypadku, 

kiedy zaistnieją szczególnie wyjątkowe sytuacje, które uniemożliwiają dopełnianie powyższych obowiązków z uwagi na 

kwestie moralne.  

Okoliczności te to w szczególności utrudnione życie jednego z małżonków powodowane przez drugiego z nich. 

zaistnienie dużego niebezpieczeństwa dla małżonka lub wspólnego potomstwa – zarówno dla ich duszy, jak również 

ciała – jakiego przyczynek daje drugi małżonek. Jednym z najczęstszych okoliczności uniemożliwiających wypełnianie 

nałożonych na małżonków obowiązków jest cudzołożenie przez jednego z nich. W przypadku separacji w systemie 

prawa kanonicznego podstawą jest wina. Wina w tym wypadku to nic innego, jak tylko odpowiedzialność małżonka za 

zaistnienie okoliczności, które umożliwiają wprowadzenie separacji w świetle prawa kanonicznego.  

Z uwagi na to, że sprawa dotycząca separacji małżeńskiej według kan. 1696 KPK dotyczy dobra publicznego, 

koniecznym jest aby w sprawie tej brał udział rzecznik sprawiedliwości, o czym stanowi ten sam, przytoczony powyżej 

kanon. Samą separację można zarządzić albo dekretem biskupa diecezjalnego, albo wyrokiem sędziego – według 

przepisów zawartych w kanonach. Kodeks Prawa Kanonicznego reguluje również kwestię sposobu, w jaki sprawa o 

separację małżeńską ma być przeprowadzona. Co do zasady w sprawie takiej toczy się ustny proces sporny12. Jednak 

istnieje również możliwość, aby ten toczył się w formie zwyczajnego procesu spornego – w przypadku, kiedy rzecznik 

sprawiedliwości lub jedna ze stron – małżonków zwrócą się z prośbą o to.  

Prawo kanoniczne umożliwia przeprowadzenie postępowania w celu orzeczenia separacji małżeńskiej w trybie 

postępowania administracyjnego, ale także w trybie postępowania sądowego. Istnieje jednak dodatkowa możliwość, 

kiedy spełniona zostanie przesłanka bezpośredniego niebezpieczeństwa zagrażającego stronie niezawinionej. Możliwość 

ta uprawnia tegoż małżonka do samodzielnej decyzji o separacji z własnej inicjatywy. Tym samym, jeżeli strona taka 

życzy sobie, aby separacja zyskała wydźwięk stały – obowiązana jest do złożenia stosownej skargi do odpowiedniej 

władzy kościelnej. Musi zaistnieć to w przeciągu sześciu miesięcy od faktycznej separacji z inicjatywy tej strony13. 

Tryb postępowania administracyjnego w sprawie o separację kanoniczną związany jest z rozpatrzeniem sprawy 

przez biskupa diecezjalnego, jaki będzie właściwy ze względu na miejsce pobytu obojga małżonków. W takim 

przypadku strona powodowa musi wystąpić do niego ze stosowną prośbą, w formie pisma. W przypadku złożenia ustnej 

prośby, koniecznym jest jej spisanie. W prośbie powinny być zawarte powody wnoszonej separacji, czyli jej tytuł 

prawny. Powinna ona zawierać również stosowne uzasadnienie, a dodatkowo z nią powód powinien dostarczyć 

odpowiedni dokument, który może udowodnić stosowność prośby o separację. Z trybem administracyjnym wiąże się 

pewna prostota postępowania, ponieważ jeżeli separacja została orzeczona przez sąd świecki – władza kościelna na 

podstawie takiego dokumentu cywilnego może orzec w formie dekretu, w trybie administracyjnym o wydaniu 

stosownej decyzji wywołującej skutki na polu prawa kanonicznego. 

W przypadku postępowania sądowego w systemie prawa kanonicznego, proces sporny zostaje rozpoczęty przez 

złożenie skargi powodowej. Skarga taka powinna spełniać określone warunki. Przede wszystkim powinna ona 

przedstawiać przedmiot sporu, jak również wyrażać prośbę powoda o posługę sędziego14. Istnieje możliwość, aby prośba 

taka została złożona w formie ustnej15, jednak mimo takiego odstępstwa – za każdym razem sędzia zobowiązany jest do 

nałożenia na notariusza powinności zredagowania stosownego pisemnego aktu. Akt taki musi zostać powodowi 

odczytany, po czym ten zobowiązany jest do potwierdzenia go. Taki zabieg prawny wywołuje te same skutki prawne, 

jakie wywołuje skarga sporządzona i zredagowana bezpośrednio, osobiście przez stronę powodową16. 

Skarga powodowa w szczególności powinna określać osobę sędziego, przed którego sprawa o separację małżeńską 

zostaje wniesiona, a do tego żądanie powoda i wskazanie osoby pozwanej. Dodatkowo powód zobowiązany jest wskazać 

w niej uprawnienie, na jakim opiera się on ze swoim żądaniem, a jeżeli będzie to utrudnione – chociażby w ogólności 

fakty i dowody, które na celu mają poprzeć dochodzone roszczenie. Koniecznym jest aby skarga powodowa została 

podpisana przez powoda, albo przez pełnomocnika powoda, jeżeli taki jest ustanowiony. Dodatkowo powód powinien 

wskazać datę – z zaznaczeniem dnia, miesiąca oraz roku – a także aktualne miejsce zamieszkiwania powoda lub chociaż 

jego pełnomocnika. Zamiennie można zawrzeć w dokumencie tym oznaczenie miejsca pobytu wskazanej osoby, jaka 

                                                 
12 KPK, kan. 1692. 
13 M. Seroka, Separacja w prawie kanonicznym…, s. 329. 
14 KPK, kan. 1502. 
15 KPK, kan. 1503 § 1. 
16 KPK, kan. 1503 § 2. 
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zobowiązuje się do odbierania akt17. Wymaganiem jest wskazanie też miejsca zamieszkania strony powodowej – 

odpowiednio czy jest ono stałe, czy tylko tymczasowe.  

Z racji tego, że Kodeks Prawa Kanonicznego przyjął regułę, że dowodzenie jest obowiązkiem, jaki spoczywa na 

stronie, która coś twierdzi – strona powodowa dla uprawdopodobnienia swoich twierdzeń i postulatów uprawniona jest 

również do przedstawienia stosownego dowodu. Na uwagę zasługuje fakt, iż w każdym rodzaju procesu prowadzonego 

w systemie prawa kanonicznego, dopuszczalny pozostaje dowód z dokumentu – zarówno publicznego, jak też 

prywatnego18. Istnieje jednak ograniczenie, gdyż aby dany dokument posiadał moc dowodową musi być on stosownie – 

albo oryginalny, albo złożony w uwierzytelnionym odpisie, pozostawiony w kancelarii trybunału, aby sędzia i strona 

przeciwna miały możliwość zbadania jego wiarygodności19. Odnotowania wymaga również fakt, że zasadą jest, iż 

dowód ze świadków zostaje dopuszczony we wszystkich sprawach, jakie prowadzone są pod kierownictwem sędziego20. 

W odniesieniu do ustnego procesu spornego skarga powodowa, jaka rozpoczyna spór, oprócz wymienionych 

powyżej elementów powinna zawierać dodatkowe, jakie w odpowiedniej części reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego. 

Powinna ona, ponad ogólne wymogi, wskazywać dowody, którymi powód chce uprawdopodobnić przedstawione przez 

siebie fakty, a których przy tym nie może dostarczyć, w sposób, jaki pozwoli na to, by mogły być odpowiednio szybko 

(prawodawca w kanonie użył słowa „zaraz”) zgromadzone przez sędziego. Ponadto wymaga się, by w sposób krótki, 

jednolity i klarowny zaprezentowane zostały fakty, na których powód oparł własne żądania21. Zaznacza się dodatkowo, 

że razem ze skargą powodową wniesione powinny być dokumenty, na których opierać ma się prośba powoda, a tym 

samym cała sprawa o separację małżeńską – chociażby w postaci autentycznych odpisów22. Należy w tym miejscu 

zwrócić uwagę, że istnieją fakty, których dochodzenie nie jest wymagane. Są to odpowiednio: sprawy, jakie 

domniemywane są ustawą oraz fakty, które podczas stwierdzenia przez jedną ze stron, zostają przyjęte przez stronę 

przeciwną, z wyłączeniem sytuacji, gdy mimo wszystko dowodu wymaga sędzia albo prawo23. 

Należy w sposób jasny zaznaczyć bardzo ważną kwestię, jaką jest fakt, że separacja kanoniczna, zawarta na 

postawie kanonów prawa kanonicznego nie będzie wywierała absolutnie żadnych skutków na płaszczyźnie 

państwowej. Jednakowoż w odwrotnej sytuacji – jeżeli wyrok cywilny rozstrzygający o separacji małżeńskiej nie będzie 

pozostawał w sprzeczności z prawem kanonicznym – biskup diecezjalny właściwy ze względu na pobyt małżonków, po 

odpowiednim zapoznaniu się ze stanem faktycznym oraz po szczegółowym rozważeniu zaistniałych okoliczności, ma 

prawo zezwolić na zwrócenie się małżonków do sądu świeckiego24. 

 

Podsumowanie 
Podsumowując powyższe rozważania, należy przyznać, że instytucja separacji w polskim prawie świeckim jest 

regulacją stosunkowo nową, ponieważ obowiązuje dopiero od niespełna 17 lat. W porównaniu z blisko 100-letnią 

tradycją tejże instytucji w prawie kanonicznym, to bardzo krótki okres czasu. W obu tych systemach prawnych 

postępowanie w sprawie orzeczenia separacji małżeńskiej może odbywać się w trybie procesowym, ale również 

nieprocesowym. Dokumenty konieczne do prawidłowego rozpatrzenia sprawy o separację małżeńską różnią się w obu 

tych systemach prawnych. Jednak w przypadku sprawy o orzeczenie separacji, od stron – powodowej i pozwanej – nie 

wymaga się wystąpienia ze szczególnymi dokumentami, jakie mogą być zaskoczeniem w stosunku do ogólnych zasad 

postępowań cywilnych oraz kanonicznych.  

 

    * * *     

 

 

The purpose of this paper is to present the difference between the meaning of the term separation in the canon 

and civil law and to examine the relation between those two systems of law. The article lists the documents necessary 

to come up with a demand of separation - both in Polish civil law, as well as in canon law. The article contains a 

summary of both legal systems in relation to the issue of separation. 

 

                                                 
17 KPK, kan. 1504. 
18 KPK, kan. 1539. 
19 KPK, kan. 1544. 
20 KPK, kan. 1547. 
21 KPK, kan. 1658 § 1. 
22 Tamże. 
23 KPK, kan. 1526 § 2.  
24 KPK, kan. 1692 § 2. 
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Wprowadzenie 
Jednym z podstawowych warunków rozpoczęcia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności małżeństwa 

jest udanie się do odpowiedniego trybunału kościelnego1. Prawo kanoniczne na określenie takiego sądu używa terminu 

forum competens – czyli sąd, trybunał właściwy, uprawniony, kompetentny do orzekania na temat danego małżeństwa. 

Istnienie norm regulujących funkcjonowanie trybunałów kościelnych pod kątem kompetencji w stosunku do 

rozpatrywanych spraw o nieważność małżeństwa sprawia m.in., że kościelny wymiar sprawiedliwości jest 

uporządkowany2. Stąd też dbałość o określenie właściwości sądu we wspomnianej materii jest zarówno punktem 

wyjścia dla przyszłego procesu jak i czynnikiem porządkującym. 

Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie, jak w prawie Kościoła katolickiego prezentuje się zagadnienie 

kompetencji trybunału kościelnego w sprawach o nieważność małżeństwa w I instancji. Analiza obejmować będzie 

zarówno pochodzenie norm określających właściwość trybunału, ich ewolucję na przestrzeni lat oraz omówienie 

aktualnego prawodawstwa.  

Jako materiał źródłowy zostaną omówione zarówno zbiory prawa kościelnego jak i poszczególne dokumenty 

papieskie. W celu jak najdokładniejszego zaprezentowania tematu nie zabraknie również odwołań do literatury 

przedmiotu. Nim jednak poddane zostaną analizie aktualne normy, wypada wpierw zaprezentować ich pochodzenie 

oraz określić, czym jest właściwość trybunału. 

Pojęcie właściwości sądu3 
Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., jak również zbiór z roku 1917 na określenie części poświęconych 

właściwości sądu używają łacińskiego określenia forum competentia. Termin ten został zaczerpnięty ze starożytnego 

Rzymu4. W znaczeniu dosłownym forum to plac publiczny – miejsce służące do handlu lub do załatwiania innych 

spraw5. Z czasem terminu tego zaczęto używać na oznaczenie sądu lub osoby sędziego wykonującego swoją władzę6. 

Prawo kościelne przejęło omawiane pojęcie utożsamiając je z władzą. Z kolei kościelne prawo procesowe używało 

terminu forum w odniesieniu do terytorium, nad którym sędzia sprawował władzę sądową lub na oznaczenie 

konkretnego miejsca, w którym rozstrzygał on zaistniały spór. Z czasem forum zaczęto nazywać w ogóle władzę sądową 

lub – co jest najbardziej zbliżonym określeniem do dzisiejszego rozumienia – kompetencję sądu lub sędziego7.  

Aktualnie, pojęcie właściwości lub kompetencji sądu można zdefiniować jako uprawnienie danego trybunału 

kościelnego do przyjęcia i prowadzenia konkretnej sprawy8. Jest to więc zakres jurysdykcji upoważniającej trybunał do 

działania, w efekcie którego spór zostaje rozstrzygnięty prawomocnym wyrokiem9. W tym miejscu należy dodać 

również, że prawo Kościoła do rozpatrywania spraw o nieważność małżeństwa oraz w ogóle spraw związanych z 

sakramentem małżeństwa stanowi ius proprium – prawo własne – Kościoła. Uprawnienie to wynika z natury samego 

Kościoła, jako wspólnoty ustanowionej przez Chrystusa10. On to bezpośrednio powierzył Kościołowi władzę wyłączną w 

odniesieniu do sprawowanych sakramentów11. To zaś, co się tyczy sakramentu małżeństwa obejmuje m.in. możliwość 

orzekania w sprawach o jego nieważność12.  

                                                 
1 E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego, t. 4, Warszawa 1986, s. 382. 
2 T. Rozkrut, Właściwość sądu kościelnego w osądzaniu małżeństwa kanonicznego w optyce współczesności, [w:] Finis legis Christus: księga pamiątkowa 
dedykowana księdzu profesorowi Wojciechowi Góralskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, t. 1, red. J. Wroceński, J. Krajczyński, Warszawa 
2009, s. 692. 
3 W niniejszym opracowaniu terminy trybunał oraz sąd będą używane zamiennie.  
4 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, Olsztyn 1990, s. 173-174. 
5 Z. Janczewski, Właściwość trybunałów kościelnych w sprawach małżeńskich w okresie od 1917 do 1983 roku, „Prawo Kanoniczne” 1995, nr 3-4, s. 166. 
6 Tamże; T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, s. 174. 
7 Z. Janczewski, Właściwość trybunałów..., s. 166. 
8 S. Kasprzak, Wybrane zagadnienia z prawa kościelnego, Lublin 2000, s.  
9 S. Biskupski, Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego. Procesy małżeńskie, t. 2, Olsztyn 1960, s. 64. 
10 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, s. 315.  
11 A. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie, Kraków 2008, s. 145-146. 
12 Tamże, s. 148-149. 
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Rodzaje właściwości 
Po określeniu czym jest właściwość sądu kościelnego należy wspomnieć również o istniejących rodzajach 

kompetencji. Generalnie przyjmuje się podział na trybunały właściwe lub niewłaściwe do rozpatrywania 

poszczególnych spraw o nieważność małżeństwa. Określenie pierwszego z wymienionych rodzajów trybunałów jest 

równoznaczne z podaną wcześniej definicją właściwości sądu, z zaznaczeniem, że istnieje również właściwość absolutna 

lub bezwzględnie właściwa. Jest to kompetencja wyłączna, dająca możliwość osądzania pewnych spraw tylko jednemu 

trybunałowi. Z kolei niewłaściwość sądu, czyli brak kompetencji do przyjęcia i rozstrzygnięcia sporu może być 

bezwzględna (incompetentia absoluta) lub względna (incompetentia relativa). Niewłaściwość absolutna trybunału ma 

miejsce wówczas, gdy sędzia tegoż trybunału nie posiada jurysdykcji w stosunku do zaskarżonego małżeństwa, stąd też 

wyrok przez niego wydany jest zawsze nieważny13. Z kolei niekompetencja relatywna lub względna polega na tym, iż 

prawo osądzania spraw przysługuje pewnej grupie trybunałów tej samej kategorii14. Należy dodać przy tym, że to 

trybunał zobowiązany jest do zbadania, czy posiada kompetencję do rozstrzygania danej sprawy czy też nie15. 

 

Ewolucja norm na temat właściwości trybunałów kościelnych 
Analizę norm dotyczących kompetencji sądów w odniesieniu do spraw o nieważność małżeństwa należy rozpocząć 

od nawiązania do Soboru Trydenckiego. W czasie XXIV sesji zgromadzenia, która odbyła się 11 listopada 1563 r., w 

kanonie 12 o sakramencie małżeństwa została zawarta nauka dotycząca ogólnej kompetencji sędziów kościelnych do 

rozpatrywania spraw małżeńskich16. W kanonie 20 dekretu o reformie tej samej sesji, w którym zostały zawarte zasady 

rozpatrywania spraw w sądach kościelnych, sprawy małżeńskie – obok karnych – powierzono pod rozeznanie i osąd 

trybunału biskupa diecezjalnego, a nie sędziów niższych w hierarchii działających na terenie diecezji, jakimi byli 

dziekani i archidiakonii17. Nauczanie Soboru Trydenckiego w omawianej materii zostało powtórzone i zinterpretowane 

przez papieża Piusa VI w liście Deessemus nobis z 16 września 1788 r.18 

W sposób usystematyzowany normy na temat kompetencji trybunału kościelnego w sprawach małżeńskich zostały 

zawarte w Codex Iuris Canonici z 1917 r. W księdze IV De processibus, części I De iudiciis, w tytule XX poświęconym 

sprawom dotyczącym małżeństwa, pierwszy rozdział traktuje o kompetencji trybunału. Na fragment ten składało się 

sześć kanonów (1960-1965)19.  

W kan. 1964 znalazły się dyspozycje odnośnie właściwości miejscowej sędziego do rozpatrzenia sprawy o 

nieważność małżeństwa. Zgodnie z przepisem w sprawach, które nie zostały zastrzeżone Stolicy Apostolskiej, 

kompetentnym jest trybunał miejsca zawarcia małżeństwa (forum contractus) bądź miejsca stałego lub tymczasowego 

zamieszkania (forum domicilii vel quasi-domicilii) strony pozwanej. Kodeks z 1917 r. przewidywał jedynie te dwa 

tytuły kompetencji sądu w sprawach o nieważność małżeństwa20. Gdyby jedna ze stron była akatolicka, wtedy 

właściwym jest trybunał stałego lub tymczasowego zamieszkania strony katolickiej21. Trybunał miejsca zawarcia 

małżeństwa jest zawsze właściwy, bez względu na to, czy strona pozwana ma na jego terenie stałe lub tymczasowe 

zamieszkanie.  

W kwestii określenia stałego lub tymczasowego zamieszkania strony pozwanej bądź strony katolickiej, należało 

aplikować kan. 92 CIC. Stałe zamieszkanie nabywało się poprzez pobyt w parafii (zwykłej lub misyjnej), bądź 

przynajmniej w diecezji (również w wikariacie apostolskim lub prefekturze apostolskiej) z zamiarem pozostania w tym 

miejscu na zawsze, o ile nie pojawią się okoliczności zmuszające do opuszczenia go. Wspomniana intencja była 

                                                 
13 S. Biskupski, Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego…, s. 65.  
14 T. Rozkrut, Właściwość sądu kościelnego w osądzaniu małżeństwa..., s. 693. 
15 J. Krzywkowska, Skarga powodowa o nieważność małżeństwa. Wymogi materialne i formalne, „Kościół i Prawo” 2014, nr 2, s. 165. 
16 A. Baron, H. Pietras (układ i opracowanie), Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 4, Kraków 2004, s. 719. Tekst oryginalny brzmi: “Si quis dixerit, causas 
matrimoniales non spectare ad iudices ecclesiasticos: anathema sit”.  
17 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, s. 313; A. Baron, H. Pietras, Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 4, s. 771. „(...) Ad 
haec causae matrimoniales et criminales non decani, archidiaconi aut aliorum inferiorum iudicio, etiam visitando, sed episcopi tantum examini et 
iurisdictioni relinquantur, etiam si in praesenti inter episcopum et decanum seu archidiaconum aut alios inferiores super causarum istarum cognitione lis 
aliqua in quacumque instantia pendeat (...)”.  
18 A. Sarmiento, Małżeństwo chrześcijańskie, s. 147.  
19 Codex iuris canonici Pii X Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus, praefatione Petri Gasparri et indice analytico-
alphabetico auctus, Rzym 1919 (dalej: CIC). 
20 T. Pawluk, Procesy małżeńskie w świetle Kodeksu Jana Pawła II, „Prawo Kanoniczne” 1984, nr 3-4, s. 92. 
21 CIC, can. 1964: “In aliis causis matrimonialibus iudex competens est iudex loci in quo matrimonium celebratum est aut in quo pars conventa vel, si una 
sit acatholica, pars catholica domicilium vel quasi-domicilium habet”. 
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elementem formalnym pojęcia stałego zamieszkania. Gdyby intencja nie była znana, stałe zamieszkanie zdobywało się 

na mocy elementu materialnego, jakim był dziesięcioletni, faktyczny pobyt w danym miejscu22.  

Z kolei tymczasowe zamieszkanie nabywało się poprzez pobyt w danym miejscu z zamiarem pozostania w nim 

przez większą część roku lub przez faktyczny, ponad półroczny pobyt23. Podobnie więc jak w przypadku stałego 

zamieszkania, na quasi-domicilium składały się: element formalny i materialny. Trudności w stosowaniu wspomnianego 

przepisu nastręczała możliwość posiadania kilku miejsc tymczasowego zamieszkania oraz łatwość w jego nabyciu24. Stąd 

też, aby nie dopuścić do nadużyć i prób oszustwa, Kongregacja dla Sakramentów wydała 23 grudnia 1929 r. instrukcję 

na temat kompetencji trybunału w przypadku tymczasowego zamieszkania (Instructio de competentia iudicis in causis 
matrimonialibus ratione quasi-domicilium)25. Zgodnie z tym dokumentem oficjał sądu, we współpracy z obrońcą węzła 

małżeńskiego, przed przyjęciem skargi zobowiązany był do przeprowadzenia wstępnego badania, które miało wykazać 

m.in. dlaczego skarga trafiła do trybunału tymczasowego zamieszkania strony pozwanej, czy rzeczywiście posiada ona 

tymczasowe zamieszkanie na terenie diecezji, jaka jest podstawa do orzeczenia nieważności małżeństwa, w którym z 

miejsc – stałego, tymczasowego zamieszkania czy zawarcia małżeństwa – będzie można łatwiej zebrać dowody26.  

Normy zawarte w Kodeksie Pio-Benedyktyńskim odnośnie właściwości trybunału kościelnego w sprawach o 

nieważność małżeństwa zostały uzupełnione poprzez Instrukcję Kongregacji Dyscypliny Sakramentów Provida mater 
Ecclesia ogłoszonej 15 sierpnia 1936 r.27 Dokument ten stał się swoistym przewodnikiem i komentarzem dla sądów 

diecezjalnych prowadzących sprawy o nieważność małżeństwa28.  

Instrukcja składała się łącznie z 240 artykułów, podzielonych na 16 tytułów oraz trzech dodatków. Kompetencji 

trybunału został poświęcony pierwszy tytuł Instrukcji, na część tę złożyło się 12 artykułów. Instrukcja powołując się na 

obowiązujące normy kodeksowe, dodała kilka uściśleń w kwestii kompetencji sądu, które zostały zawarte w artykułach 

3-7. Artykuł 329 w par. 1 przytaczał treść kan. 1964 CIC. Artykuł 4 odsyłał do norm kodeksowych w kwestii dotyczącej 

stałego i tymczasowego zamieszkania30. Artykuł 5 odwoływał się do wspomnianej Instrukcji Kongregacji Dyscypliny 

Sakramentów z 1929 roku, zachowując jej przepisy31. Z kolei artykuły 6 i 7 traktowały o tym, które z małżonków i w 

którym trybunale powinno złożyć skargę powodową. W przypadku małżeństw katolików skargę składa żona, jeśli 

została opuszczona przez męża w sposób złośliwy, a kompetentnym był wówczas trybunał miejsca zawarcia 

małżeństwa, bądź miejsca stałego lub tymczasowego zamieszkania męża32. Była to norma zgodna z zasadą zamieszkania 

z konieczności (z mocy samego prawa)33. Żona z mocy samego prawa posiadała zamieszkanie męża, osoba chora 

umysłowo – swojego opiekuna, małoletni – osoby, której władzy podlegał. Zamieszkanie to trwało tak długo, jak długo 

istniała zależność lub stan34. W przypadku, gdyby żona otrzymała legalną separację i byłaby stroną pozwaną, wówczas 

kompetentnym jest trybunał zawarcia małżeństwa lub stałego bądź tymczasowego zamieszkania żony – mówi o tym 

par. 2 art. 635. Natomiast w sytuacji, kiedy żona nie ma prawnej separacji, posiada własne tymczasowe zamieszkanie i 

jest stroną pozwaną, wówczas sądem właściwym – prócz miejsca zawarcia małżeństwa – jest sąd jej tymczasowego 

zamieszkania lub stałego zamieszkania męża36.  

                                                 
22 S. Biskupski, Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego…, s. 67; CIC, can. 92 § 1: “Domicilium acquiritur commoratione in aliqua paroecia aut quasi-
paroecia, aut saltem in dioecesi, vicariatu apostolico, praefectura apostolica; quae commoratio vel coniuncta sit cum animo ibi perpetuo manendi, si nihil 
inde avocet, vel sit protracta ad decennium completum”. 
23 CIC, can. 92 § 2: “Quasi-domicilium acquiritur commoratione uti supra, quae vel coniuncta sit cum animo ibi manendi saltem ad maiorem anni partem, 
si nihil inde avocet, vel sit reapse protracta ad maiorem anni partem”. 
24 S. Biskupski, Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego…, s. 67. 
25 Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum, Instructio de competentia iudicis in causis matrimonialibus ratione quasi-domicilium, AAS, t. XXII, 1930, 
s. 168-171.  
26 S. Biskupski, Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego…, s. 68; Z. Janczewski, Właściwość trybunałów..., s. 177. Szerzej na temat: T. Pawluk, 
Kanoniczne procesy szczególne. Zarys prawa kanonicznego. Prawo procesowe, t. IV, z. 3, Warszawa 1971, s. 189-191. 
27 Sacra Congregatio de Disciplina Sacramentorum, Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis in pertractandis causis de nullitate matrimoniorum 
Provida Mater Ecclesia, AAS, t. XXVIII, 1936, s. 313-372.  
28 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, s. 314.  
29 “Art. 3 § 1. In aliis causis matrimonialibus iudex competens est iudex loci in quo matrimonium celebratum est aut in quo pars conventa vel, si una sit 
acatholica, pars catholica domicilium vel quasi-domicilium habet (can. 1964)”. 
30 “Art. 4. - Domicilium et quasi-domicilium acquiruntur et amittuntur ad normam cann. 92-95”. 
31 “Art. 5. - Si causa proponenda sit coram Ordinario quasi-domicilii, servanda est Instructio H. S. C. diei 23 Decembris 1929 (vide App. II)”. 
32 “Art. 6. - § 1. Uxor, etsi a viro malitiose deserta, eum convenire debet vel coram Ordinario loci in quo matrimonium celebratum est, vel coram Ordinario 
domicilii vel quasi-domicilii viri ipsius”. 
33 CIC, can. 94: “§ 1. Uxor, a viro legitime non separata, necessario retinet domicilium viri sui; amens, domicilium curatoris; minor, domicilium illius cuius 
potestati subiicitur. § 2. Minor infantia egressus potest quasi-domicilium proprium obtinere; item uxor a viro legitime non separata, legitime autem 
separata etiam domicilium”.  
34 F. Bączkowicz, Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. 1, Opole 1957, s. 284. 
35 “Art. 6 § 2. Uxor, a viro perpetuo aut ad tempus indefinitum separata legitime, i. e. per sententiam iudicialem competentis tribunalis ecclesiastici, vel 
etiam civilis a S. Sede, vi concordati, recognitam, aut per Ordinarii decretum, non sequitur domicilium viri, ideoque conveniri debet vel coram Ordinario 
loci in quo nuptiae initae sunt, vel coram Ordinario sui domicilii vel quasi-domicilii”. 
36 “Art. 7. - Uxor, a viro non legitime separata, quae proprium quasidomicilium habeat, conveniri potest etiam coram Ordinario domicilii viri, non autem 
quasi-domicilii eiusdem viri, nisi in casu quo hic domicilio careat.” 
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Instrukcja Provida mater Ecclesia odnosi się również do małżeństw mieszanych. Żona katoliczka, nieposiadająca 

legalnej separacji, mogła złożyć skargę powodową w trybunale zawarcia małżeństwa, w trybunale swojego 

tymczasowego zamieszkania lub stałego zamieszkania męża37. Norma ta została zaczerpnięta z odpowiedzi na zapytanie 

z roku 1922 w sprawie kan. 1964 CIC38. 

Kolejnym ważnym dokumentem na drodze ewolucji norm dotyczących kompetencji trybunałów kościelnych w 

sprawach o nieważność małżeństwa, był List apostolski motu proprio Causas matrimoniales papieża Pawła VI, wydany 

28 marca 1971 r.39 Dokument ten – jak podkreślił sam papież we wstępie – miał przyczynić się do szybszego i 

sprawniejszego przeprowadzania procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa40. Causas matrimoniales dokonał 

reformy procesu małżeńskiego w kwestiach dotyczących: kompetencji trybunału (n. I-IV), jego składu (n. V-VII), 

postępowania apelacyjnego (n. VII-IX) oraz postępowania w tzw. przypadkach szczególnych (n. X-XIII)41.  

 Część poświęcona kompetencji trybunału została zreformowana w znaczny sposób. O ile n. I, II i III42 

powtarzają lub nawiązują do dotychczasowych norm, tak n. IV wprowadza zasadnicze zmiany. Paragraf 1 tego numeru 

mówi, iż w pozostałych sprawach (czyli w niezastrzeżonych Stolicy Apostolskiej) kompetentne są:  

a) w pierwszej kolejności trybunał miejsca zawarcia małżeństwa lub  

b)  trybunał miejsca, w którym strona pozwana ma dostatecznie trwałe zamieszkanie, które można udowodnić 

dokumentem kościelnym bądź w inny legalny sposób lub 

c) trybunał miejsca, w którym będzie zebrana większość zeznań lub innych środków dowodowych, pod 

warunkiem, że zgodzi sie na to ordynariusz trwałego miejsca zamieszkania strony pozwanej i ordynariusz miejsca, w 

którym miałby być prowadzony proces oraz przewodniczący trybunału tegoż miejsca43. 

Zachowany został tytuł miejsca zawarcia małżeństwa. Kompetencja związana ze stałym lub tymczasowym 

zamieszkaniem została zmodyfikowana ze względu fakt, iż posiadane doicilium lub quasi-domicilium nie zawsze 

odpowiadało rzeczywistości44. Prawodawca określił, aby było to commoratio non precaria, czyli pobyt, przebywanie, 

nie przypadkowe. W praktyce oznaczało to pobyt w danym miejscu, który cechował się pewną stałością – nie była to 

przypadkowa obecność, ale nie nie było to również jednoznaczne z pobytem dłuższym niż pół roku. Był to więc bliżej 

nieokreślony czas45. 

Ostatni z wymienionych tytułów – nowy w stosunku do dotychczasowych regulacji – dotyczył miejsca 

faktycznego zebrania zeznań stron lub świadków (depositiones) albo środków dowodowych (probationes). Przepis ten – 

jak podaje T. Pawluk – posiadał duże znacznie praktyczne46. Uzasadniając tą tezę należy nawiązać do wspomnianych 

wcześniej 2 elementów: po pierwsze do trudności, jakie niejednokrotnie sprawiało określenie stałego lub tymczasowego 

zamieszkania stron, po drugie do głównego celu, jakiemu przyświecało wprowadzenie omawianego motu proprio, a 

mianowicie do usprawnienia i przyspieszenia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Możliwość 

przeprowadzenia procesu w trybunale, na terenie którego faktycznie będzie można zebrać większość dowodów w 

sprawie służyło głównie ułatwieniu i przyspieszeniu procedury47. Prawodawca nie określił przy tym, czy chodzi o 

większość materiału dowodowego w sensie ilościowym czy gatunkowym. Wydaje się jednak, że chodziło o dowody 

bezpośrednie i pierwotne, czyli takie na podstawie których sędzia będzie mógł stwierdzić to, co jest do udowodnienia 

oraz będą to dowody z tzw. pierwszej ręki48. Na koniec wreszcie należy dodać, że nowo określona właściwość trybunału 

do rozpatrywania spraw o nieważność małżeństwa miała charakter względy. Aby zastosować ten rodzaj kompetencji 

należało uzyskać zgodę ordynariusza habitualnego miejsca zamieszkania strony pozwanej oraz zgodę ordynariusza i 

                                                 
37 “Art. 6 § 3. Uxor catholica, etsi a viro non legitime separata, virum acatholicum convenire potest vel coram Ordinario proprii ac distincti quasidomicilii, 
vel coram Ordinario domicilii viri (Comm. Pont., 14 Iulii 1922 ad can. 93 et 1964)”. 
38 S. Biskupski, Prawo małżeńskie Kościoła rzymskokatolickiego…, s. 71. 
39 Paweł VI, Litterae apostolicae motu proprio datae normae quaedam statuuntur ad processus matrimoniales expeditius absolvendos (dalej: m.p. CM) 
AAS, t. LXIII, 1971, s. 441-446.  
40 T. Pawluk, Reforma kanonicznego procesu małżeńskiego w świetle motu proprio 'Causas matrimoniales', „Prawo Kanoniczne” 1973, nr 3-4, s. 249. 
41 T. Pawluk, Reforma kanonicznego procesu małżeńskiego..., s. 250. 
42 M.p. CM: “I. Causae matrimoniales baptizatorum iure proprio ad iudicem ecclesiasticum spectant. II. C ausae de effectibus matrimonii mere civilibus 
pertinent ad civilem magistratum, nisi ius particulare statuat easdem causas, si incidenter et accessorie agantur, posse a iudice ecclesiastico cognosci ac 
definiri. III. Omnes causas matrimoniales, ad eos spectantes, de quibus in C.I.C., can. 1557, § 1, n. Io , illa Congregatio vel Tri bunal aut specialis Commissio 
exclusive cognoscit, cui eas Summus Pontifex in singulis casibus commiserit.” 
43 T. Pawluk, Reforma kanonicznego procesu małżeńskiego..., s. 252; m.p. CM: „IV. § 1. In ceteris causis nullitatis matrimonii competens est : a) Tribunal 
loci in quo matrimonium celebratum est, vel b) Tribunal loci in quo pars conventa commorationem non precariam habeat, quae ex aliquo ecclesiastico 
documento vel alio legitimo modo probari possit, vel c) Tribunal loci in quo de facto colligendae sint pleraeque depositiones seu probationes, dummodo 
accedat consensus tum Ordinarii loci commorationis habitualis partis conventae, tum Ordinarii loci et praesidis Tribunalis aditi.” 
44 T. Pawluk, Reforma kanonicznego procesu małżeńskiego..., s. 253. 
45 Z. Janczewski, Właściwość trybunałów..., s. 181. 
46 T. Pawluk, Reforma kanonicznego procesu małżeńskiego..., s. 256. 
47 T. Pawluk, Reforma kanonicznego procesu małżeńskiego..., s. 256. 
48 Tamże, s. 256-257. 
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oficjała danego trybunału. Do stwierdzenia właściwości trybunału potrzebna była zgoda wszystkich trzech osób49. 

Ostatnią kwestią, która pozostaje do określenia jest zapytanie skierowane do strony pozwanej, czy nie wyraża 

sprzeciwu, co do ustalenia kompetencji takiego trybunału. W § 2 omawianego artykułu został bowiem zawarty przepis, 

zgodnie z którym należało zapytać stronę pozwaną, czy zgadza się na ustanowienie trybunału w miejscu wskazanym 

przez stronę powodową. Strona pozwana mogła nie zgłosić sprzeciwu albo wnieść zarzut niewłaściwości lub 

stronniczości50. Wówczas trybunał ten, miał kolegialnie rozstrzygnąć postawiony zarzut z zastosowaniem przepisów 

dotyczących spraw wpadkowych51. 

Causas matrimoniales było dokumentem obowiązującym aż do wydania Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. 

Kodeks ten zawiera trzy kanony poświęcone właściwości sądu w sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa 

(księga VII, część III, tytuł I, rozdział I, art. I, kan. 1671-1673)52. Kan. 1673 zawiera dyspozycje dotyczące kompetencji 

trybunału w sprawach małżeńskich niezastrzeżonych Stolicy Apostolskiej53. Wskazane tytuły właściwości sądu są 

równorzędne, co oznacza, ze strona powodowa mogła dowolnie wybrać, do którego z trybunałów wnieść skargę54W 

pierwszej kolejności kompetentnym jest trybunał miejsca zawarcia małżeństwa. Jest to potwierdzenie wspomnianej 

wcześniej zasady, iż trybunał miejsca zawarcia małżeństwa jest zawsze kompetentny55. Regulacja ta nie stanowi więc 

nowości w stosunku do obowiązujących dotychczas norm.  

Numer drugi omawianego kanonu stanowi powrót do normy zawartej w CIC z 1917 r. i traktuje o stałym lub 

tymczasowym zamieszkaniu strony pozwanej. W ten sposób KPK z 1983 r. pomija wprowadzony przez Causas 
matrimoniales termin zamieszkania nieprzypadkowego56. Zasady nabycia zamieszkania stałego lub tymczasowego 

określone zostały w kan. 102 § 1 i 257.  

Kompetentnym do przeprowadzenia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa był również trybunał stałego 

zamieszkania strony powodowej, mogło się tak stać, jeśli zostały spełnione dwa warunki: obydwie strony przebywały na 

terenie tej samej Konferencji Episkopatu oraz wikariusz sądowy stałego zamieszkania strony pozwanej wyraził na to 

zgodę po wcześniejszym jej wysłuchaniu58. Jak podaje Z. Janczewski nadanie tego typu pozwolenia stronie powodowej 

wynikało z dwóch racji. Po pierwsze, na skutek ogólnego rozwoju komunikacji zaniknęła potencjalna trudność dotarcia 

strony pozwanej do miejsca zamieszkania strony powodowej. Po drugie zaś strona pozwana nie zawsze musi odczuwać 

potrzebę uregulowania spraw związanych z przeprowadzeniem procesu o stwierdzenie nieważności swojego 

małżeństwa, w związku z czym nie zawsze ma zamiar stawiać się w sądzie59.  

Ostatnią z możliwości jaką przewidywał obowiązujący Kodeks Prawa Kanonicznego było miejsce, w którym 

rzeczywiście trzeba było zebrać większość dowodów. Warunkiem postawionym przez prawodawcę była zgoda 

wikariusza sądowego miejsca stałego zamieszkania strony pozwanej, którą należało zapytać – przed wydaniem takiej 

zgody – czy nie zgłasza czegoś, co należałoby wyłączyć60.  

Prawie dosłownie omówiony kan. 1673 KPK z 1983 r. powtarza w swojej treści Instrukcja procesowa Dignitas 
connubii, ogłoszona 25 stycznia 2005 r. Instrukcja, która miała być niejako vademecum dla pracowników trybunałów 

kościelnych, została zredagowana m.in. po to, by przyczynić się do budowania jednolitości w interpretowaniu norm tak 

materialnych jak i procesowych61. Artykuł 10 Instrukcji, w par. 1 wymienia, które trybunały są kompetentne do 

rozpatrywania spraw o nieważność małżeństwa, poza sprawami zastrzeżonymi Stolicy Apostolskiej oraz tymi, które 

zostały do niej wniesione62. I tak są to: sąd miejsca, w którym małżeństwo zostało zawarte; sąd miejsca, w którym strona 

pozwana ma stałe lub tymczasowe zamieszkanie; dalej sąd miejsca, w którym strona powodowa ma stałe zamieszkanie 

                                                 
49 Tamże, s. 257. 
50 M.p. CM: „IV § 2. Si casus accidat de quo in praecedenti § 1, c), Tribunal, antequam causam admittat, exquirat a parte conventa, num quid excipiendum 
habeat contra forum aditum a parte actrice”. 
51 T. Pawluk, Reforma kanonicznego procesu małżeńskiego..., s. 258. 
52 Codex iuris canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks prawa kanonicznego: przekład polski zatwierdzony przez Konferencję 
Episkopatu (dalej: KPK), Poznań 2008. 
53 Zob. F. Lempa, Kompetencje, uprawnienia i obowiązki w Kościele katolickim, Białystok 2013, s. 244. 
54 R. Sobański, Przyjęcie skargi o orzeczenie nieważności małżeństwa, „Ius Matrimoniale” 1996, nr 1, s. 143. 
55 T. Rozkrut, Właściwość sądu kościelnego..., s. 700. 
56 I. Gordon, Nowy proces nieważności małżeństwa. Postępowanie, komentarze, tłum. J. Walicki, Częstochowa 1985, s. 2.  
57 KPK, kan. 102 § 1-2.  
58 KPK, kan. 1673, 3°. 
59 Z. Janczewski, Właściwość trybunałów..., s. 185. 
60 KPK, kan. 1673, 4°. 
61 T. Rozkrut, Recepcja instrukcji procesowej Dignitas connubii w Polsce, „Annales canonici” 2015, t. 2, s. 180-181. 
62 R. Sztychmiler, Komentarz do art. 10, [w:] Komentarz do Instrukcji procesowej 'Dignitas connubii', red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007, s. 39. 
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(po spełnieniu przepisanych warunków63) oraz sąd miejsca, na którym faktycznie trzeba będzie zebrać większość 

dowodów (również po spełnieniu określonych warunków64)65.  

Aktualne prawodawstwo dotyczące kompetencji trybunału kościelnego do rozpatrywania spraw o 

nieważność małżeństwa 
 Ostatnim i jednocześnie najnowszym dokumentem, który wprowadza zmiany do norm na temat kompetencji 

trybunału kościelnego do rozpatrywania spraw o nieważność małżeństwa jest List apostolski motu proprio Mitis Iudex 
Dominus Iesus papieża Franciszka. Dokument ten został ogłoszony 15 sierpnia 2015 r., a jego przepisy obowiązują od 

dnia 8 grudnia tegoż roku66.  

Tekst dokumentu składa się z obszernego wprowadzenie, w którym znajdują się m.in. podstawowe założenia 

przyświecające dziełu reformy kościelnego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, dalej znajduje się 

zreformowana treść kan. 1671-1691 obejmujących swoim zakresem I rozdział, tytułu I, części III księgi VII, który 

traktuje o sprawach o orzeczenie nieważności małżeństwa. Trzecią część dokumentu stanowią zasady proceduralne, 

które – jak podkreślił Ojciec Święty – są niezbędne do poprawnego i dokładnego stosowania odnowionego prawa67.  

Kan. 1673 KPK z 1983 r. również został zmieniony w swojej treści. Przede wszystkim odpowiednik wskazanego 

kanonu stanowi aktualnie kan. 1672. Wynika to z faktu, iż kan. 1672 KPK z 1983 r. został włączony do kan. 1671 

omawianego dokumentu, jako jego drugi paragraf. W kwestii zmian wprowadzonych do tekstu kan. 1672 w jego 

nowym brzmieniu, prezentuje się on następująco:  

„Kan. 1672. W sprawach o nieważność małżeństwa, które nie są zarezerwowane Stolicy Apostolskiej, właściwe są: 

1° trybunał miejsca, w którym małżeństwo zostało zawarte; 

2° trybunał miejsca, w którym jedna ze stron lub obie strony mają stałe lub tymczasowe zamieszkanie; 

3° trybunał miejsca, w którym faktycznie trzeba będzie zebrać większość dowodów.” 

Pierwszy z numerów kan. 1672 pozostał bez zmian w stosunku do dotychczasowych regulacji, co tym samych 

potwierdziło po raz kolejny tradycyjną zasadę o właściwości forum contractus68. Do numeru drugiego została 

wprowadzona zmiana. Dotychczas tylko trybunał miejsca stałego lub tymczasowego zamieszkania strony pozwanej był 

właściwy, natomiast aktualnie jest to również trybunał stałego lub tymczasowego zamieszkania strony powodowej lub 

obu stron. Zmiana dotyczy również usunięcia warunków, które należało spełnić i które to warunki zostały wcześniej 

przytoczone przy okazji analizy KPK z 1983 r. w omawianej materii. Aktualna norma pozostawia całkowitą 

dobrowolność w wyborze trybunału stronie powodowej, byle tylko przynajmniej jedna ze stron posiadała zamieszkania 

na terenie wybranego trybunału69.  

Ostatnia z dyspozycji kan. 1672 dotyczy kompetencji trybunału miejsca zebrania większości dowodów. Podobnie 

jak w poprzednim numerze omawianego kanonu, został zniesiony warunek dotyczący uzyskania zgody wikariusza 

sądowego, po wcześniejszym zapytaniu skierowanym do strony pozwanej, czy nie zgłasza czegoś, co należałoby 

wyłączyć. Norma ta – jak podaje A. Sosnowski – zdaje się najpełniej odzwierciedlać zamysł prawodawcy, co do 

przyspieszenie procesu oraz współpracy trybunału ze stronami70.  

Również normy proceduralne w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, stanowiące trzecią część 

omawianego dokumentu, traktują o właściwości sądu, poświęcając temu zagadnieniu artykuł 7. Mówi on o 

równorzędności tytułów właściwości sądowej, wymienionych w kan. 1672 oraz o zasadzie bliskości między sędzią a 

stronami. W praktyce wskazanie to oznacza to, iż strona powodowa ma całkowitą dobrowolność w wyborze jednego z 

trybunałów wymienionych w kan. 1672, uwzględniając – w miarę możliwości – bliskość sądu i stron procesowych71.  

Podsumowując powyższą analizę dotyczącą najnowszych regulacji w kwestii kompetencji sądu do rozpatrywania 

spraw o nieważność małżeństwa, zawartych w m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus, należy zaznaczyć, że kompetencje 

                                                 
63 Warunki, które należało spełnić to: zgoda ze strony wikariusza sądowego stałego zamieszkania strony pozwanej, która została wyrażona po 
wcześniejszym skierowaniu zapytania do strony pozwanej, czy ta nie zgłasza czegoś, co należałoby wyłączyć.  
64 Podobnie jak we wcześniejszym przypadku, wikariusz sądowy miejsca stałego zamieszkania strony pozwanej musiał wyrazić zgodę, jednak dopiero po 
tym, gdy strona pozwana nie zgłosi czegoś, co należałoby wyłączyć. 
65 DC, art. 10 § 1. 
66 Franciszek, List apostolski motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” reformujący kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie 
nieważności małżeństwa (tekst łacińsko-polski), Tarnów 2015 (dalej: MIDI), s. 15. 
67 Tamże, s. 33. 
68 A. Sosnowski, Komentarz do artykułu 1 Listu apostolskiego m.p. 'Mitis Iudex Dominus Iesus', [w:] Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu 
proprio 'Mitis Iudex Dominus Iesus' papieża Franciszka, red. P. Skonieczny, Tarnów 2015, s. 60-61. 
69 Tamże, s. 61. 
70 Tamże, s. 63. 
71 Tamże, s. 78; R. Sztychmiler, Posługa adwokata po 'Mitis Iudex', [w:] Proces małżeński według motu proprio 'Mitis Iudex Dominus Iesus', red. J. 
Krajczyński, Płock 2015, s. 138. 
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zostały wyraźnie poszerzone na rzecz trybunału strony powodowej. Otwartą kwestią pozostają sytuacje, w których będą 

pojawiać się ewentualne spory kompetencyjne, a także możliwość wybierania tych trybunałów, które w mniemaniu 

stron będą dla nich „korzystniejsze”72.  

Podsumowanie  
W ramach podsumowania niniejszej analizy dotyczącej źródeł i ewolucji przepisów prawnych traktujących o 

kompetencji trybunału kościelnego w sprawach o nieważność małżeństwa, zostaną przedstawione najważniejsze 

zmiany, jakie dokonały się w tej materii. Najstarszym i obowiązującym do dziś tytułem kompetencji jest miejsce 

zawarcia małżeństwa. Forum contractus jest najbardziej obiektywnym miejscem rozpatrywania sprawy o nieważność 

małżeństwa, ze względu na fakt, iż jest to zawsze miejsce zawarcia umowy. Kolejnym tytułem kompetencji sądu, który 

nawiązuje do zasady actor sequitur forum rei73, jest miejsce zamieszkania strony pozwanej. Norma ta również posiada 

długą tradycję w kościelnym prawie procesowym, zmiany nastąpiły dopiero na mocy najnowszych regulacji. 

Największym modyfikacjom został poddany tytuł stałego lub tymczasowego zamieszkania, najpierw strony pozwanej, z 

czasem obydwóch stron. Z treści norm odnoszących się do kompetencji trybunałów zostało usunięte rozróżnienie na 

małżeństwa miedzy katolikami i małżeństwa mieszane. Wszystkie omówione zmiany oraz aktualnie obowiązujące 

normy ukazują, że procedury w Kościele podążają za zmieniającym się życiem oraz – z każdą wprowadzoną zmianą – 

starają się jeszcze bardziej służyć zbawieniu dusz74. 

 

* * * 

 

 

One of the conditions for the beginning process of the declaration of nullity of marriage is presenting a petition to 

the competent forum. This article shows how to vary norms concerning the competent forum. The first part presents 

the origins and definition of competent forum, second part describes the types of competention. Next, the third part of 

the article shows evolution of the norms about competent forum from the earliest period (The Council of Trent) to the 

Code of Canon Law, 1983. The last part contains an analysis of the most recent legislation about competent forum 

conteind in a Apostolic letter motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus Pope Francis of 2015.  

                                                 
72 J. Dyduch, Komentarz do preambuły Listu apostolskiego m.p. 'Mitis Iudex Dominus Iesus', [w:] Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu 
proprio..., s. 35. Na temat niebezpieczeństw, które mogą generować wprowadzone zmiany zob. J. Krajczyński, Proces zwyczajny, [w:] Proces małżeński 
według motu proprio 'Mitis Iudex Dominus Iesus', red. J. Krajczyński, s. 63-65. 
73 E. Sztafrowski, Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej, t. 2, Warszawa 1979, s. 78. 
74 Por. P. Skonieczny (red.), Słowo od redaktora, [w:] Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio 'Mitis Iudex Dominus Iesus' papieża 
Franciszka, Tarnów 2015, s.11. 
 



131 | S t r o n a         K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp 
Każdy proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa dąży przede wszystkim do ukazania prawdy o danym 

małżeństwie. Uczestniczące w tym procesie osoby, zgodnie z przynależną im rolą, wspólnie uczestniczą w 

poszukiwaniu prawdy dotyczącej danego małżeństwa. Prawda ta, oparta na nauczaniu Kościoła odnośnie do 

małżeństwa, dopuszcza możliwość, iż małżeństwo od samego początku nie zaistniało czyli zostało zawarte nieważnie1. 

Udowodnienie zatem nieważności małżeństwa jest obaleniem domniemania uznającego każdy związek za ważnie 

zawarty, zgodnie z kan. 1060 KPK/832.  

Kościół od początku swojego istnienia przedstawia w sposób dogłębny doktrynę o nierozerwalności świętego węzła 

małżeńskiego. Prawo Kościoła do rozpatrywania spraw o nieważność małżeństwa jest prawem naturalnym, a więc 

niezależnym od władzy świeckiej. Wynika ono z natury Kościoła ustanowionego przez Chrystusa oraz sakramentalnego 

charakteru małżeństwa3. Instytucja procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, mająca bogate dzieje, była i 

pozostaje nadal przedmiotem szczególnej uwagi ustawodawców kościelnych, którzy pragną nadać jej kształt 

odpowiadający wymogom czasu, z poszanowaniem zasady nierozerwalności małżeństwa4.  

Uproszczenie procedury na mocy motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus 
Papież Franciszek, zachęcony głosami braci w biskupstwie i innych wiernych, podjął się dzieła reformy procesu o 

nieważność małżeństwa. Efektem trzyletnich prac jest List Apostolski motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus5, 

reformujący kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. List Ojca Świętego ma na względzie nie tylko 

zagwarantowanie właściwego funkcjonowania sprawiedliwości w Kościele, ale przede wszystkim wychodzi naprzeciw 

potrzebie uproszczenia procedury orzekania nieważności małżeństwa przy zagwarantowaniu ochrony jedności w 

wierze i w dyscyplinie dotyczącej małżeństwa. Ojciec Święty zauważa, że miłość i miłosierdzie wymagają, aby Kościół 

jak matka stał się bliski swoim dzieciom, które czują się odłączone. Salus animarum, a zatem troska o zbawienie dusz, 

która pozostaje najwyższym celem instytucji, ustaw i prawa, staje się główną ideą i motywacją dokonywania reformy, 

która porządkuje i upraszcza przebieg procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa. Analiza dokumentu pozwala 

wskazać obecne w nim podstawowe zasady, wokół których osnute są szczegółowe postanowienia ustawodawcy. W 

motu proprio czterokrotnie przywołano zasadę ochrony nierozerwalności małżeństwa. We wstępie do motu proprio 

Franciszek podkreśla, iż „w kwestii małżeństwa Kościół przez wieki, będąc coraz bardziej świadomy słów Chrystusa, 

rozumiał i przedstawiał w sposób dogłębny doktrynę o nierozerwalności świętego węzła małżeńskiego”6.  

Uproszczenie procedur, co podkreśla sam papież, nie ma na celu promowanie nieważności małżeństwa, ale 

przyśpieszenie procesów, jak również ich uproszczenie w taki sposób, aby serca wiernych, którzy oczekują na 

wyjaśnienie swojej sytuacji, nie były zbyt długo zniewolone przez mroki wątpliwości z powodu opóźnień w wydaniu 

wyroku7.  

Do najważniejszych zmian w uproszczonej procedurze papieża Franciszka należy wprowadzenie zasady, iż jeden 

wyrok stwierdzający nieważność małżeństwa podlega wykonaniu, po upływie terminów ustalonych w kan. 1630-1633 

                                                 
1 A. Bartczak, Obrona ważności małżeństwa w perspektywie poszukiwania prawdy o małżeństwie w czynnościach obrońcy węzła małżeńskiego, „Ius 
Matrimoniale” 14 (20) 2009, s. 155. 
2 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75 (1983) II, pp. 1-317; Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony 
przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984. (Dalej KPK/83). 
3 Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. 4, Dobra doczesne Kościoła. Sankcje w Kościele, Procesy, Olsztyn 2009, s. 315. 
4 W. Góralski, Wprowadzenie do motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, [w:] Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, red. J. 
Krajczyński, Płock 2015, s. 7. 
5 Papież Franciszek, List apostolski motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, reformujący kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o 
orzeczenie nieważności małżeństwa, tekst łacińsko-polski, Tarnów 2015 (Dalej: MIDI). 
6 MIDI, s. 7. 
7 Por. G. Leszczyński, Założenia ogólne motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, [w:] Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, red. 
J. Krajczyński, Płock 2015, s. 24-27. 
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KPK/838, co świadczy o złagodzeniu dyscypliny procesowej. Dzięki temu trybunały apelacyjne skoncentrują się na 

sprawach prowadzonych w I stopniu. Wprowadzenie procesu jednoinstancyjnego przez ustawodawcę nie narusza 

zasady apelacji od wyroku, a jedynie zmienia jej zasady. Apelacja nadal stanowi zasadę procesu małżeńskiego. Różnica 

wprowadzona przez motu proprio Papieża Franciszka ukazuje się w tym, iż obecnie apelacja może zostać wniesiona na 

życzenie stron lub obrońcy węzła małżeńskiego, a także promotora sprawiedliwości, jeśli występuje on w procesie9. 

Apelacja ta może dotyczyć zarówno wyroków pro nullitate, jak i wyroków pro validate. Założenie papieża Franciszka 

znosi zatem obowiązkową apelację do II instancji. Należy zauważyć, że zgodnie z kan. 1630 § 1 KPK/83 termin złożenia 

apelacji liczy się od dnia otrzymania wiadomości o ogłoszeniu wyroku, co w świetle nowych przepisów jest niezwykle 

ważne10. Koniecznym jest również wskazanie trybunału Roty Rzymskiej jako trybunału apelacyjnego II stopnia dla 

wszystkich sądów I instancji. Właśnie ta norma, oprócz apelacji do trybunału metropolitalnego, została bardzo mocno 

zaakcentowana przez papieża Franciszka w założeniach ogólnych do omawianego motu proprio, gdzie zauważa, iż 

apelacja do trybunału zwyczajnego Stolicy Apostolskiej jest poszanowaniem „starożytnej zasady prawnej, która umacnia 

więzi między Stolica Piotrową i Kościołami partykularnymi, dbając jednakże w dyscyplinie prawa, aby nie wynikła z 

tego szkoda dla zbawienia dusz”11. W odniesieniu zaś do apelacji do trybunału metropolitalnego stwierdza się: „Należy 

przywrócić apelację do Stolicy Metropolitalnej, gdyż to zadanie jako głowy prowincji kościelnej, utrwalone przez wieki, 

jest wymownym znakiem synodalności w Kościele12.  

Istotną zmianą w przepisach dotyczących uproszczonej procedury stwierdzenia nieważności małżeństwa stanowi 

założenie wprowadzenia sędziego jednoosobowego pod odpowiedzialnością biskupa. Zasada ta ma dotyczyć jednak 

wyłącznie tych diecezji, w których z różnych względów nie ma możliwości ukonstytuowania trybunału kolegialnego13.  

Zdecydowaną nowość w reformie procesu małżeńskiego stanowi wprowadzenie procesu skróconego, tzw. 

biskupiego14. Proces ten może być prowadzony po spełnieniu, w ocenie wikariusza sądowego15, dwóch podstawowych 

warunków: żądanie zostało zgłoszone przez obydwoje małżonków lub przez jednego z nich za zgoda drugiego; 

przytaczane są okoliczności traktujące o faktach i osobach, poparte zeznaniami lub dokumentami, które nie wymagają 

przeprowadzenia dokładniejszego badania lub dochodzenia oraz w sposób oczywisty wskazują na nieważność16. We 

fragmencie dotyczącym procesu skróconego, Papież wyraźnie zaznacza, iż ma świadomość „jak bardzo postępowanie 

skrócone może zagrozić zasadzie nierozerwalności małżeństwa. Właśnie z tego powodu postanawiam, aby w takim 

procesie sędzią był ustanowiony sam biskup, który mocą swego zadania pasterskiego daje największą gwarancję 

katolickiej jedności z Piotrem w wierze i dyscyplinie”17. Papież już w pierwszym zdaniu dokumentu, nawiązując do 

nauczania Soboru Watykańskiego II18, stwierdza, że „najwyższa i powszechna władza związywania i rozwiązywania tu 

na ziemi potwierdza i broni władzę pasterzy Kościołów partykularnych, na mocy której mają oni święte prawo oraz 

obowiązek wobec Pana sądzenia swoich wiernych”19. Zgodnie z art. 14 § 1 „Zasad proceduralnych w sprawach o 

stwierdzenie nieważności małżeństwa” dołączonych przez Franciszka do motu proprio, wśród okoliczności dotyczących 

rzeczy lub osób, które dopuszczają rozpoznanie sprawy o nieważność małżeństwa stosując proces skrócony według kan. 

1683-1687, należy zaliczyć na przykład: taki brak wiary, który może prowadzić do symulacji konsensusu lub błędu 

determinującego wolę; krótki czas pożycia małżeńskiego; aborcję dokonaną dla uniknięcia zrodzenia potomstwa; 

pozostawanie w relacji pozamałżeńskiej w czasie zawierania małżeństwa lub wkrótce po ślubie; podstępne zatajenie 

bezpłodności lub poważnej choroby zakaźnej i inne20. Wymienione okoliczności nie stanowią jednak wyliczenia 

nowych tytułów nieważności małżeństwa. Przytoczone przez Franciszka okoliczności dotyczą tylko i wyłącznie 

podejrzenia defektów konsensusu małżeńskiego w postaci symulacji, podstępnego wprowadzenia w błąd, braku 

używania rozumu, poważnego braku rozeznania oceniającego oraz niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków 

małżeńskich21.  

                                                 
8 MIDI, kan. 1679, s. 25. 
9 MIDI, kan. 1680, s. 25. 
10 Por. G. Leszczyński, Założenia ogólne motu proprio…, s. 34. 
11 MIDI, n. VII, s. 15.; Zob. szerz: G. Leszczyński, Założenia ogólne motu proprio…, s. 34. 
12 MIDI, n. V, s. 13. 
13 MIDI, kan. 1673 § 4, s. 17-18 
14 MIDI, kan. 1683, s. 27. 
15 MIDI, kan. 1676 § 2, s. 21. 
16 MIDI, kan. 1683, s. 27. 
17 MIDI, s. 13.  
18 Zob. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, 
n. 27. 
19 MIDI, s. 7. 
20 Zob. szerz. MIDI, art. 14 § 1, s. 41-42. 
21 Por. L. Adamowicz, Okoliczności zezwalające na prowadzenie procesu skróconego, [w:] Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus 
Iesus, red. J. Krajczyński, Płock 2015, s. 100-108. 
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Zasada nierozerwalności małżeństwa, określona w kan. 1056 KPK/83, potwierdzona w omawianym motu proprio, 

pozostaje zasadą fundamentalną. Zasada ta, zapisana w tekście Ewangelii według św. Mateusza (Mt 19,6), potwierdzana 

wielokrotnie w nauczaniu Kościoła, w tym w nauczaniu Soboru Watykańskiego II22, określa małżeństwo jako związek 

trwały, którego człowiek rozdzielić nie może. W dalszej części omawianego motu proprio ustawodawca nadmienia, iż 

powołany do przeprowadzenia reformy procesu zespół ekspertów, we współpracy z dziekanem Roty Rzymskiej, miał za 

zadanie przygotowanie projektu reformy „z pełnym poszanowaniem zasady nierozerwalności węzła małżeńskiego”23. 

Następnie, papież Franciszek wyraźnie zaznaczył, że rodzaj przeprowadzonej reformy oraz rozpatrywanie nieważności 

małżeństwa była rozpatrywana w procedurze sądowej, daje gwarancje ochrony świętego węzła małżeńskiego. Uzasadnia 

to papież „koniecznością zagwarantowania w najwyższym stopniu ochrony prawdy świętego węzła”24. Tym samym 

zasada nierozerwalności małżeństwa i świętości węzła małżeńskiego jest podtrzymana oraz w pełni gwarantowana.  

Poszukiwanie prawdy obiektywnej o danym małżeństwie daje gwarancję ochrony małżeństwa. Poszukiwania te 

dają bowiem możność poznania wszystkich aspektów sprawy i wpisują się w szeroko rozumiane prawo do 

sprawiedliwego procesu. W kontekst dążenia do poznania prawdy obiektywnej o danym małżeństwie wpisuje się 

również obrońca węzła małżeńskiego, jako obrońca nierozerwalności małżeństwa, a zatem obrońca dobra publicznego, 

jakim jest małżeństwo25.  

Obrońca węzła gwarantem rzetelnej ochrony małżeństwa 
Kwestią nie podlegająca dyskusji, która wypływa z sensu ustanowienia urzędu obrońcy węzła, jest okoliczność, iż 

obrońca jako przedstawiciel Kościoła w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa ma dążyć do wykazania 

argumentów przemawiających za ważnością zawartego małżeństwa, de facto za istnieniem węzła małżeńskiego. 

Franciszek w swoim motu proprio powtórzył i uzupełnił obowiązki obrońcy węzła, które ma wiernie wykonywać.  

Obecność obrońcy uosabia zasadę przychylności prawa wobec małżeństwa26. Podczas gdy sędzia uosabia 

sprawiedliwość – obrońca uosabia troskę Kościoła o małżeństwo i jego transcendencję. Obrońca węzła ma nie tylko 

prawo, ale również obowiązek wypełniania go z powagą i rzetelnością swojej misji w każdym procesie małżeńskim27. 

Najważniejsze jest to, że obrońca nie chroni interesu prywatnego żadnej ze stron, ale dobro publiczne Kościoła, jakim 

jest małżeństwo28, rola obrońcy węzła jest niezastąpiona i niezwykle ważna.  

W obecnym ustawodawstwie, zgodnie z kan. 1432 KPK/83 należy ustanowić obrońcę węzła w każdej diecezji, 

którego obowiązkiem jest proponowanie i przedstawianie wszystkiego, co w sposób rozumny może być przytoczone 

przeciw nieważności lub rozwiązaniu węzła małżeńskiego. Kościół w ten sposób wskazuje swojego urzędowego 

przedstawiciela, który uosabia zasadę przychylności prawa wobec sakramentu małżeństwa. Obrońca węzła jako gwarant 

ochrony węzła ze strony Kościoła powinien przede wszystkim formułować pytania, wyjaśniać, starać się odkryć to 

wszystko, co sprzyja małżeństwu i pomaga poznać prawdę obiektywną dotyczącą danego węzła sakramentalnego29. 

Odkrycie prawdy obiektywnej nie oznacza jednak, iż od obrońcy należy wymagać obrony węzła za wszelką cenę, 

wbrew logice rzetelnym argumentom, obrony która w sposób sztuczny tak naprawdę występowałaby wbrew 

odkrywaniu prawdy obiektywnej. W podobnym duchu wypowiedział się papież Jan Paweł II w przemówieniu 

skierowanym do Roty Rzymskiej w 1982 r., gdzie stwierdził, iż obowiązkiem obrońcy węzła, który stoi na straży 

ochrony małżeństwa, nie jest definiowanie za wszelką cenę rzeczywistości nieistniejącej, przeciwstawianie się prośbie 

powoda mocno opartej na faktach, ale sformułowanie uwag pro vinculo, salva semper veritate30. Jeśli wyrok pro 
nullitate jest zgodny z prawdą, a obrońca uczynił wszystko, aby pomóc sędziom w uzyskaniu pewności moralnej, 

koniecznej do wydania sprawiedliwego wyroku, wypełnił swoje zadanie, ponieważ jego nadrzędnym celem jest 

poszukiwanie prawdy. Należy natomiast podkreślić, że obrońca węzła małżeńskiego nie może wprost żądać 

stwierdzenia nieważności małżeństwa. Takie działanie z punktu widzenia procesowego jest także działaniem wbrew 

zakazowi wyrażonemu w art. 56 § 5 Dignitas connubii31. Nie może też w swoich uwagach przedstawiać argumentów 

                                                 
22 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje. 
Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, n. 4. 
23 MIDI, s. 9. 
24 MIDI, s. 11. 
25 Por. A. Bartczak, Obrona ważności małżeństwa…, s. 155. 
26 G. Leszczyński, Prawo wiernego do sprawiedliwego procesu, „Prawo Kanoniczne” 55 (2012) nr 4, s. 165. 
27 Por. A. Wójcik, Rola aktywności obrońcy węzła małżeńskiego w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, [w:] Urzędy sądowe – władza i służba, 
red. T. Rozkrut, Tarnów 2005, s. 92. 
28 KPK/83, kan. 1060. 
29 Por. G. Leszczyński, Rola obrońcy węzła małżeńskiego, „Prawo Kanoniczne” 49 (2006) nr 3-4, s. 52-53. 
30 Jan Paweł II, Discorso agli officiali e avvocati del Tribunale Della Sacra Rota Romana, 28.02. 1982, n. 9, AAS 74 (1982), s. 453.  
31 Dignitas connubii. Instrukcja, którą należy zachować w sądach diecezjalnych i międzydiecezjalnych w prowadzeniu spraw o nieważność małżeństwa, 
polskie tłumaczenie w: Komentarz do Instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007 (Dalej DC) : „[Obrońca węzła] Nie może 
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przemawiających za nieważnością węzła małżeńskiego, choćby nie znajdował żadnych argumentów potwierdzających 

jego ważność32.  

Jan Paweł II w przemówieniu do Roty Rzymskiej w 1996 r. zaznaczył, że obrońca węzła ma obowiązek – a nie 

zwyczajne uprawnienie – wykonywania z powagą zadania powierzonego mu przez Kościół33. Realizując wolę Kościoła, 

jako jego reprezentant i obrońca dobra publicznego, jakim jest ważność sakramentalnego małżeństwa, defensor jest 

zobowiązany do jej uzewnętrzniania na forum sprawy. Papież zaznaczył, że małżonkom przysługuje prawo do 

zaskarżenia swojego małżeństwa, nie przysługuje im jednak prawo co do jego nieważności34. Jan Paweł II w tym samym 

przemówieniu do Roty Rzymskiej w 1996 r. nazwał obrońcę węzła „opiekunem sakramentu”35. Zdaniem Papieża 

obrońca węzła działający w imieniu Kościoła nie jest przeciwnikiem stron procesu, ale strażnikiem nierozerwalności 

sakramentu. Realizując swoją służbę, spełnia powierzone mu przez Kościół zadanie opieki nad sakramentem36. Udział 

obrońcy węzła małżeńskiego w procesie małżeńskim jest konieczny. Na mocy kan. 1433 KPK/83. Ustawodawca 

stwierdza, że w sprawach, w których wymagany jest udział obrońcy węzła, brak jego wezwania powoduje nieważność 

akt37. Jego udział jest konieczny przynajmniej w minimalnym wymiarze, jakim jest przejrzenie akt i zajęcie stanowiska 

przedwyrokowego38. Szczególne aspekty działalności obrońcy węzła małżeńskiego w procesie dotyczą jego udziału w 

fazie wstępnej, w fazie instrukcji sprawy, fazie dyskusji oraz wyrokowania. Funkcje procesowe obrońcy węzła 

małżeńskiego można postrzegać w dwóch zakresach: pierwszy to zadania ogólne, które stanowią normatywny wstęp do 

kolejnych rozwiązań systemowych, zastosowanych w relacji do urzędu obrońcy węzła, a które określa się mianem 

zadań poszczególnych. W Instrukcji procesowej Dignitas connubii, ustawodawca zawarł normy, które mocno 

podkreślają konieczność występowania obrońcy węzła małżeńskiego w sprawach małżeńskich. Zadaniem obrońcy 

węzła małżeńskiego jest przeciwdziałanie – na każdym stopniu sądu – żądaniom stwierdzenia nieważności małżeństwa 

przez dostarczanie wszelkich dowodów, opinii, zarzutów, które będą broniły ważności małżeństwa39. 

Uprawnieniem obrońcy węzła małżeńskiego na mocy motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus jest obowiązek 

otrzymania egzemplarza skargi powodowej, którą przyjął wikariusz sądowy od strony powodowej40. Następnie obrońca 

węzła ma prawo być wysłuchanym przez wikariusza sądowego nim ten określi w dekrecie formułę wątpliwości oraz 

formę procesu, o czym obrońca węzła ma być poinformowany w dekrecie41. Papież Franciszek w swoim motu proprio 

upoważnił obrońcę węzła małżeńskiego do prawa uczestnictwa podczas przesłuchania stron, świadków i biegłych; 

przeglądania akt sądowych, nawet gdyby nie były jeszcze ogłoszone a także udzielił mu prawa do zapoznawania się z 

dokumentami przedłożonymi przez strony42.  

Novum w ustawodawstwie Kościoła łacińskiego jest także udział obrońcy węzła w nowym processus brevior, 

którego dotychczas nie było. Niemniej obrońca węzła małżeńskiego w skróconym procesie ustnym przed biskupem ma 

takie same zadania i uprawnienia jak w każdym innym postępowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności 

małżeństwa. W procesie skróconym toczącym się przed biskupem, obrońca węzła małżeńskiego ma obowiązek 

przedstawić uwagi na korzyść węzła w terminie 15. dni od posiedzenia, które powinno odbyć się w czasie 30. dni od 

otrzymania przez wikariusza sądowego skargi powodowej43. Ponadto, obrońca węzła zachował prawo wniesienia skargi 

o nieważność wyroku lub apelacji od tego wyroku zgodnie z kan. 1619-1640 KPK/8344.  

Należy stwierdzić, iż zadaniem obrońcy węzła małżeńskiego w toku całego procesu, jest racjonalna argumentacja, 

ukazywanie nieścisłości w materiale dowodowym przedstawionym przez strony oraz przedstawianie własnych 

dowodów, sprzeciwów i zarzutów, które mają się przyczynić do ochrony zaskarżonego węzła45. Obrońca węzła ma 

najwięcej zadań na etapie instrukcji sprawy. Jego zadaniem jest przy pomocy prawem dostępnych środków 

dowodowych dążyć do zgromadzenia materiałów niezbędnych na poparcie swojej tezy, a zatem świadczących o 

                                                                                                                                                                         
nigdy działać na rzecz nieważności małżeństwa; jeśli w jakimś szczególnym przypadku nie ma do zaproponowania nic racjonalnego lub przedłożenia 
przeciw nieważności małżeństwa, może zdać się na sprawiedliwość sądu”. 
32 Por. M.J. Arroba Conde, Diritto processuale canonica, Roma 1993, s. 194.  
33 Jan Paweł II, Discorso gli officiali e avvocati del Tribunale Della Sacra Rota Romana, 22.01.1996, n. 3, AAS 86 (1996), s. 775. 
34 Tamże.  
35 Tamże, n. 2. 
36 KPK/83, kan. 1622, nr 2; DC, art. 272, nr 5.; Zob. szerz: U. Nowicka, Animadversiones obrońcy węzła małżeńskiego, „Prawo Kanoniczne” 53 (2010) nr 3-4, 
s. 227-228. 
37 Zob. KPK/83, kan. 1622, n.2; DC, art. 272, n. 
38 Zob. KPK/83, kan. 1433; DC, art. 60. 
39 Zob. DC, art. 56 . 
40 MIDI, kan. 1676 § 1, s. 21. 
41 MIDI, kan. 1676 § 2, s. 21. 
42 MIDI, kan. 1677 § 1, s. 21. 
43 Por. MIDI, kan. 1686, s. 29. 
44 Por. MIDI, kan. 1680 § 1, s. 25. 
45 W. Wenz, P. Wróblewski, Urząd obrońcy węzła małżeńskiego i procesowe decyzje sędziego na etapie wyrokowania. Zagadnienia wybrane z procesu o 
nieważność małżeństwa, Wrocław 2007, s. 85. 
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ważności węzła sakramentalnego, którego jest opiekunem. Obrońca ma ujawnić okoliczności sprawy, które pozwolą 

trybunałowi odkryć i poznać prawdę obiektywną i materialną, o której stanowi przepis kan. 1530 KPK/8346. Na mocy 

postanowień kodeksowych oraz Instrukcji procesowej Dignitas connubii obrońca posiada również uprawnienie 

przedłożenia sędziemu zagadnień, co do których ma zostać przesłuchana strona47, a także pytań, które mają być zadane 

przez sędziego świadkowi48.  

Obrońca powinien wykazywać się dynamiką i korzystać z prawa głosu również w momencie publikacji akt 

sprawy. Ma on bowiem prawo zażądać nowego postępowania dowodowego, a zatem wezwanie go przed zamknięciem 

tego etapu może uchronić trybunał przed koniecznością przeprowadzania ponownej instrukcji sprawy49.  

Wydanie wyroku przez sędziego nie kończy udziału obrońcy węzła w procesie. Mimo wprowadzonej zasady 

jednoinstancyjności przez papieża Franciszka, aby małżeństwo zostało uznane za nieważne50, obrońca węzła ma prawo 

do wniesienia skargi o nieważność wyroku lub apelacji od tego wyroku51. Skarga może być złożona tylko w bardzo 

konkretnych warunkach określonych w kan. 1620 KPK/83.  

Zakończenie  
Salus animarum, a zatem troska o zbawienie dusz, która pozostaje najwyższym celem Kościoła, stała się główną 

ideą i motywacją dokonania reformy na mocy motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, która porządkuje i upraszcza 

przebieg procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa. Pomimo wprowadzonej reformy Kościół bardzo mocno 

akcentuje zasadę nierozerwalności świętego węzła małżeńskiego. Dlatego też Ustawodawca podtrzymuje urząd obrońcy 

węzła małżeńskiego jako gwaranta poznania prawdy obiektywnej o zaskarżonym węźle.  

Obrońca jest opiekunem sakramentu oraz dobra publicznego jakim jest małżeństwo. Ma on działać jako urzędowy 

przedstawiciel Kościoła, który jest nieodłącznym współpracownikiem sędziego w poszukiwaniu prawdy o małżeństwie, 

a jednocześnie uosabia zasadę przychylności prawa wobec sakramentu małżeństwa. W kontekst dążenia do poznania 

prawdy obiektywnej o danym małżeństwie wpisuje się również obrońca węzła małżeńskiego, jako obrońca 

nierozerwalności małżeństwa, a zatem obrońca dobra publicznego, jakim jest małżeństwo52.  

 

  * * *       

 

 

The paper was presented to the simplified procedure for the annulment of a marriage by the motu proprio Mitis 

Iudex Dominus Iesus, which organizes and simplifies the process of annulment of marriage. Despite the reforms 

introduced by the Church strongly emphasizes the principle of the indissolubility of the sacred marriage bond. The 

most important changes in the simplified procedure is the introduction of the principle that a judgment annulling the 

marriage is enforceable; the introduction of single judge and the creation process shortened, or bishop. The search for 

objective truth about the marriage guarantees the protection of marriage. In the context of the desire to know the 

objective truth about the marriage fits the defender of the bond of marriage, as a defender of the indissolubility of 

marriage and, therefore, defender of the public good, which is marriage. 

 

                                                 
46 Tamże s. 90-93. 
47 Por. DC, art. 164; KPK/83, kan. 1533.  
48 Por. KPK/83, kan. 1561. 
49 Por. G. Leszczyński, Rola obrońcy węzła…, s. 58. 
50 Por. MIDI, kan. 1679, s. 25. 
51 Por. MIDI, kan. 1680 § 1, s. 25.  
52 Por. A. Bartczak, Obrona ważności małżeństwa…, s. 155. 
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Wstęp 
Procesy małżeńskie odgrywają istotne miejsce w sądownictwie kościelnym. W szczególny sposób uwydatnia się w 

doktrynie walor kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W tym kontekście zasadnym wydaje 

się spetryfikowanie pewnego katalogu zasad procesowych wynikających z celu i natury kościelnego prawa 

procesowego, służących przede wszystkim ochronie rodziny, a zwłaszcza nierozerwalności małżeństwa1.  

Trzeba dodać, iż w myśl starożytnej maksymy Ius sequitur vitam (prawo podąża za życiem), konieczna jest ciągła 

weryfikacja i aktualizacja owych zasad prawa, tak, by jak najlepiej spełniały one swoje właściwe funkcje w dynamicznie 

zmieniającej się rzeczywistości życia wiernych i Kościoła. Ojciec Święty Franciszek, wychodząc naprzeciw tej potrzebie 

i korzystając ze swojej wyłącznej kompetencji do reformowania prawa kanonicznego dotyczącego 

ważności/nieważności węzła małżeństwa sakramentalnego w dniu 8 września 2015 r. promulgował List apostolski motu 

proprio Mitis Iudex Dominus Iesus reformujący kanony Księgi VII Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 1671-1691)2. 

W niniejszym opracowaniu uwaga zostanie skoncentrowana na podstawowych założeniach, zasadach, które 

przyświecały dziełu przedmiotowej reformy.  

Niezmienność fundamentalnych zasad dotyczących małżeństwa kanonicznego 
Integralne ujęcie zasygnalizowanej w tytule artykułu problematyki domaga się uprzednio osadzenia we właściwym 

kontekście zagadnienia, jakie w tym wypadku stanowi tematyka niezmienności fundamentalnych zasad dotyczących 

małżeństwa kanonicznego. 

Rozpoczynając zatem namysł nad reformą Papieża Franciszka, należy podkreślić, iż motu proprio MIDI trwale stoi 

na straży wielowiekowego nauczania Kościoła o małżeństwie. Nie ulegają bowiem żadnej zmianie, co jest rzeczą 

zrozumiałą, zasady dotyczące małżeństwa będące deklaracją prawa Bożego zarówno naturalnego, jak i objawionego3. 

Ojciec Święty bowiem kładzie szczególny nacisk na „poszanowanie zasady nierozerwalności węzła małżeńskiego”. 

Należy przypomnieć, że to fundamentalne pryncypium kanonicznego porządku prawnego zostało ujęte przez 

prawodawcę katolickiego w kan. 1056 KPK, w myśl którego „Istotnymi przymiotami małżeństwa są jedność i 

nierozerwalność, które w małżeństwie chrześcijańskim nabierają szczególnej mocy z racji sakramentu”4. Systemowe 

znaczenie tej zasady oraz jej bezwzględny charakter wielokrotnie zostało wyartykułowane w nauczaniu Magisterium 

Kościoła, a ostatnio w nauczaniu Soboru Watykańskiego II5; co znalazło wyraz w wielu kanonistycznych publikacjach6.  

Idąc dalej, niezmienne pozostaje także kolejne pryncypium wynikające z dyspozycji kan. 1060 KPK, zgodnie z 

którym „Małżeństwo cieszy się przychylnością prawa, dlatego mimo wątpliwości należy uważać je za ważne, dopóki nie 

udowodni się czegoś przeciwnego”. Papież Franciszek wyraża w swoim dokumencie koherentny z w/w normą pogląd, 

według którego, pomimo uproszczenia i przyspieszenia samej procedury kanonicznej, nie promuje się nieważności 

małżeństwa; wręcz przeciwnie, właściwym celem procesu pozostaje dojście do prawdy7. 

                                                 
1 Por. A. Dzięga, Strony sporu w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa, Lublin 1992, s. 58. 
2 Zob. Papież Franciszek, List apostolski motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus” reformujący kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o 
orzeczenie nieważności małżeństwa (tekst łacińsko-polski), Tarnów 2015. Dalej: MIDI. 
3 Por. J. Dyduch, Komentarz do Wstępu MIDI, [w:] Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego moto proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża 
Franciszka, red. P. Skonieczny, Tarnów 2015, s. 33. 
4 Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus 25.01.1983 r., AAS 75 (1983) pars II, s. 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład 
polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984 (dalej: KPK). 
5 Por. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, [w:] Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, tł. 
polskie, Poznań 2002, s. 49. 
6 Por. F. Bersini, Il diritto canonico matrimoniale, Torino 1994, s. 34-36; Por. J. Castaño, Legislación matrimonial de la Iglesia, Salamanca 1994, s. 66-67; 
Por. K. Lüdicke, Heiligungsamt: Ehe, [w:] Münsterischer Kommentar zum Codex luris Canonici, pod red.. K. Lüdicke, t. 4, Essen 1985, ad 1056; Por. W. Góralski, 
Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006, s. 41; Por. T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. III, Olsztyn 1984, s. 33-49. Por. P. 
M. Gajda, Prawo małżeńskie Kościoła katolickiego, Tarnów 2000, s. 33-34. 
7 Por. J. Dyduch, Komentarz do Wstępu MIDI, [w:] Praktyczny komentarz…., dz. cyt., s. 32-34. 
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Kończąc ten wątek, należy dodać, iż Ojciec Święty podkreśla we Wstępie MIDI, że ideą przewodnią, głównym 

celem dokonanej reformy, pozostaje kanoniczna zasada salus animarum suprema lex8. Jak pisze Papież, „miłość i 

miłosierdzie wymagają, aby Kościół jak matka stał się bliski swoim dzieciom, które czują się odłączone”; wprowadzone 

zaś zmiany mają przyczyniać się do tego, „aby serca wiernych, którzy oczekują na wyjaśnienie swojej sytuacji nie były 

zbyt długo zniewolone przez mroki wątpliwości z powodu opóźnień w wydanym wyroku” (Wstęp MIDI, in principio). 

 

Nowe rozwiązania występujące w MIDI 

a) Jeden wyrok pro nullitate matrimonii 
Przechodząc do analizy nowego procesu małżeńskiego, trzeba stwierdzić, iż jednym z podstawowych filarów 

reformy Ojca Świętego Franciszka jest zasada Una sententiae pro nullitate executiva ujęta w kan. 1679 MIDI. Jest to 

zupełnie nowa norma; dotychczas bowiem w procesie małżeńskim obowiązywał wymóg dwóch zgodnych wyroków w 

sprawach małżeńskich9. 

W myśl wprowadzonej reguły, jedno orzeczenie stwierdzające nieważność małżeństwa, od którego nie wniesiono 

żadnego odwołania, staje się ipso facto wykonalne, w następstwie czego strony mogą zawrzeć nowe małżeństwo. Jak się 

okazuje, zmiana ta budzi kontrowersje wśród komentatorów. L. Adamowicz, w swoim artykule, wskazuje argumenty 

przemawiające zarówno za słusznością aplikacji tego novum (tu wymienia argument statystyczny, finansowy, 

temporalny, merytoryczny, logiczny), jak i argumenty przeciwne (trudności kadrowe w sądach kościelnych, trudności 

w dostępie do orzecznictwa rotalnego w języku narodowym, tendencję do miłosiernego traktowania petentów w 

postępowaniu w I Instancji)10. Nieco odmienne stanowisko w tej kwestii wyraża G. Leszczyński, prezentując swoje 

wątpliwości co do zasadności tych ostatnich. Z drugiej strony zaś, kanonista ten w całej rozciągłości popiera spektrum 

argumentów Adamowicza w odniesieniu do złagodzenia dotychczasowej dyscypliny dotyczącej konieczności dwóch 

zgodnych wyroków pro nullitate. Leszczyński pisze, iż każda z wymienionych racji jest niezwykle istotna, gdyż 

znajduje zastosowanie nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce (argumenty te bowiem dotykają w swojej 

materii zarówno ekonomię procesową, jak i czas trwania procedury)11. W kontekście argumentu logicznego, który 

zdaniem komentatora jest szczególnie interesujący; kanonista traktuje o tym, które rozwiązanie – czy obowiązujący 

dotychczas system duplex conformis, czy aktualna zasada wystarczalności jednego wyroku stwierdzającego nieważność 

małżeństwa - daje większą gwarancję zbliżenia prawdy procesowej do prawdy obiektywnej o danym małżeństwie. 

Finalnie autor jednoznacznie optuje za tą ostatnią12.  

Kończąc ten passus należy zauważyć, iż niewątpliwie ta istotna zmiana w przebiegu procesu małżeńskiego, w 

znacznym stopniu upraszcza procedurę, co też pozostaje koherentne z głównym założeniem reformy Papieża 

Franciszka13. 

b) Sędzia jednoosobowy 
Kolejna zasadnicza innowacja, która została ujęta w dokumencie papieskim wiąże się ze składem osobowym 

trybunału. Po pierwsze, Ojciec Święty w nowym kan. 1673 § 3 MIDI stanowi, iż „Sprawy o nieważność małżeństwa 

zastrzeżone są dla kolegium składającego się z trzech sędziów”. Dalej zaś, w § 5 tego samego kan. dodaje, iż „Trybunał 

drugiej instancji, do ważności, winien być zawsze kolegialny”. Trzeba zauważyć, iż norma ta jedynie potwierdza 

dotychczas funkcjonującą w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa zasadę kolegialności14. W kontekście tej 

dyrektywy nowością jest natomiast możliwość ustanowienia przez biskupa sędziego jednoosobowego, który winien być 

duchownym. Trafnie zauważa Leszczyński, iż ten aspekt omawianej zmiany nie jest jednak zbyt doniosły, gdyż 

w rzeczywistości może znaleźć zastosowanie tylko w tych diecezjach, w których istnieje brak możliwości utworzenia 

trybunałów kolegialnych15. 

                                                 
8 Por. kan. 1752 KPK. 
9 Por. kan. 1684 § 1 KPK. Warto dodać, iż system duplex conformis obowiązywał od czasów konstytucji apostolskiej Benedykta XIV Dei Miseratione z 
3.11.1741 r., aż do promulgowania MIDI. Por. P. Skonieczny, Komentarz do kan. 1679 MIDI, [w:] Praktyczny komentarz…, s. 123. Szerzej na ten temat zob. 
S. Panizo Orallo, Instancia y los demás recursos o remedios procesales en la Instrucción „Dignitas connubi”, [w:] Los procesos de nulidad de matrimonio 
canónico hoy (Actos de la e la Instrucción „Dignitas connubi”), red. R Rodríguez Chacón, L Ruano Espina, Madrid 2006, s. 87-89. 
10 Por. L. Adamowicz, Jedna czy dwie instancje – w oczekiwaniu na reformę procesu małżeńskiego, [w:] Procesy i procedury, nowe wyzwania, red. G. 
Leszczyński, Warszawa 2015, s. 77-78. 
11 Por. G. Leszczyński, Założenia ogólne motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, [w:] Proces małżeński według motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, 
red. J. Krajczyński, Płock 2015, s. 29. 
12 Por. tamże, s. 30. 
13 Por. P. Skonieczny, Komentarz do kan. 1679 MIDI, [w:] Praktyczny komentarz…, s. 124. 
14 Szerzej na ten temat zob. M. Greszata, Iudicium cum principiis: kodeksowa weryfikacja wybranych zasad procesowych w kanonicznych sprawach o 
nieważność małżeństwa, Lublin 2008, s. 307-325.  
15 Por. G. Leszczyński, Założenia ogólne…., s. 30. 
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O wiele bardziej nowatorski, w przekonaniu tego kanonisty, wydaje się drugi wymiar reformy związanej ze 

składem osobowym sądu, określony w nowym kan. 1673 § 1, w myśl którego „W każdej diecezji sędzią pierwszej 

instancji w sprawach o nieważność małżeństwa, których prawo wyraźnie nie wyłącza, jest biskup diecezjalny, który 

może wykonywać władzę sądowniczą osobiście lub przez innych, według przepisów prawa”16. Zgodnie z instrukcją 

Papieża Franciszka zmiana ta odnosi się szczególnie do procesu skróconego, który jawi się jako wyjątek od zasady 

kolegialności trybunału i zostaje ustanowiony celem rozstrzygnięcia spraw, w których skarga o nieważność małżeństwa 

poparta jest ewidentnymi przesłankami. Co za tym idzie, w procesie skróconym to biskup diecezjalny posiada wyłączną 

kompetencję do orzekania w procesie, który jest przedmiotem zainteresowania w tym opracowaniu. 

W doktrynie podkreśla się, że takie rozwiązanie niesie ze sobą pewne wątpliwości, związane choćby z 

przygotowaniem merytorycznym, kwalifikacjami biskupa diecezji. Jednocześnie wskazuje się, że obiekcje te łatwe są do 

obalenia, w przypadku, gdy współpraca pomiędzy biskupem a pozostałymi pracownikami sądów kościelnych (gdy idzie 

o proces skrócony mowa tu zwłaszcza o funkcji instruktora czy asesora) będzie właściwa, tj. rzetelna, uczciwa, 

kompetentna17. Co ważne, sam Ojciec Święty, uzasadniając motywy swojego działania w tym obszarze normatywnym, 

mówi, iż „mocą swego zadania pasterskiego (biskup) daje największą gwarancję katolickiej jedności z Piotrem w wierze 

i dyscyplinie” (Wstęp MIDI, IV).  

c) Proces skrócony 
Instytucja procesu skróconego, powstała na gruncie reformy Papieża Franciszka, wydaje się być szczególnym 

fenomenem na tle pozostałych zmian; dla trybunałów kościelnych jest ona swoistego rodzaju wyzwaniem. Regulacje co 

do processus brevior zostały ujęte w kan. 1683-1687 MIDI.  

Nowatorski charakter tego procesu określają dwa warunki, sine qua non. Zgodnie z dyspozycją kan. 1683 MIDI, 

pierwszym z nich jest złożenie skargi powodowej przez obojga małżonków lub przez jednego z nich za zgodą drugiego; 

drugim natomiast jest oczywista nieważność małżeństwa, poparta materiałem dowodowym łatwym i szybkim 

do zgromadzenia. Ponadto, orzekanie w sprawach o nieważność małżeństwa w procesie skróconym, pozostaje 

wyłącznie w kompetencji biskupa diecezjalnego (kan. 1683 MIDI). 

Zdaniem kanonistów, wymogi co do pierwszego warunku nie budzą zastrzeżeń z aspektu teoretycznoprawnego18. 

Wiele wątpliwości natomiast budzi aspekt praktyczny tego wymogu. Poruszając ten problem P. Majer pisze: 

„Niepokojące jawi się preferowanie zgodnego żądania obu stron w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa”19. 

W opinii komentatora, taki zapis może przyczynić się do powstania mylnego przekonania u stron, iż w sytuacji, gdy 

oboje złożą zgodne oświadczenie co do nieważności swojego małżeństwa, to ich sprawa zakończy się szybko i 

pozytywnie. Takie podejście osób zainteresowanych tą procedurą niejednokrotnie może stać się przyczyną 

zafałszowania przez strony prawdy o małżeństwie20. W tym kontekście trafna jest uwaga Z. Grocholewskiego, który 

uważa, że „zgodność stron powinna uczynić sędziego bardziej czujnym w uznaniu pewnych faktów za prawdziwe”21. 
Według kanonistów, równie kontrowersyjnym zdaje się być drugi warunek, o którym traktuje kan. 1683 MIDI. W 

myśl tej regulacji, nieważność zawartego związku powinna być czymś oczywistym. Należy dodać, iż przykładowe 

przypadki takich sytuacji zostały nietaksatywnie wymienione w art. 14 § 1 Ratio22. Zaliczono do nich „taki brak wiary, 

który może prowadzić do symulacji lub błędu determinującego wolę; krótki czas pożycia małżeńskiego; aborcję 

dokonaną dla uniknięcia zrodzenia potomstwa; uporczywe pozostawanie w relacji pozamałżeńskiej w czasie zawierania 

małżeństwa lub wkrótce po ślubie; podstępne zatajenie bezpłodności, poważnej choroby zakaźnej, potomstwa 

z wcześniejszego związku lub pozbawienia wolności; zawarcie małżeństwa z przyczyny całkowicie obcej życiu 

małżeńskiemu lub wynikające z nieoczekiwanej ciąży kobiety; użycie przemocy fizycznej w celu wymuszenia 

konsensu; brak używania rozumu potwierdzony dokumentacją, itd.”. Zdaniem komentatorów, katalog otwarty owych 

przesłanek jest problematyczny, z tych racji, iż może on zostać odebrany w sposób zbyt uproszczony zarówno przez 

samych petentów, którzy najczęściej nie posiadają wystarczającej wiedzy z zakresu prawa kanonicznego, jak i mniej 

kompetentnych pracowników sądów kościelnych. Stąd też uważają oni, iż wymienione w art. 14 § 1 Ratio hipotezy 

należy traktować jedynie jako wskazówki, symptomy; nigdy natomiast jako nowe podstawy czy tytuły do stwierdzenia 

nieważności małżeństwa, gdyż te w analizowanym motu proprio nie zostały zmodyfikowane23. 

                                                 
16 Por. tamże, s. 30-31. 
17 Por. tamże, s. 31. Por. P. Majer, Komentarz do kan. 1683 MIDI, [w:] Praktyczny komentarz…, s. 164-165. 
18 Por. tamże, s. 166-167. 
19 Por. tamże, s. 167. 
20 Por. tamże, s. 167-168.  
21 Por. Z. Grocholewski, Struktura etapu dowodowego procesu, [w:] Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Bronisławowi 
W. Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, red. A. Dębiński, E. Szczot, Lublin 2000, s. 365.  
22 Por. Papież Franciszek, Ratio procedendi in causis ad matrimonium nullitatem - 15.08.2015, Tarnów 2015. Dalej: Ratio. 
23 Szerzej na ten temat zob. P. Majer, Komentarz do art. 14 § 1 Ratio, [w:] Praktyczny komentarz…, s. 193-201. 
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Kończąc ten passus należy stwierdzić, iż mając na względzie wspomniane wyżej obawy i wątpliwości, ale także 

biorąc pod uwagę istotny cel procesu de nullitate matrimonii, jakim jest dojście do prawdy prawnej o małżeństwie, 

trzeba podkreślić, iż w doktrynie zaleca się, aby sądy kościelne z dużą rozwagą podchodziły do możliwości 

przeprowadzenia procesu skróconego. Jak wykazał w swym artykule G. Dzierżon w praktyce sądowniczej oczywistość 

nieważności małżeństwa występuje niezwykle rzadko24.  

d) Apelacja  
W MIDI pewnej modyfikacji uległa także instytucja apelacji. W nowym prawie procesowym nie przewidziano 

apelacji z urzędu (tak jak było to uregulowane w dotychczasowym brzmieniu kan. 1682 § 1 KPK), aczkolwiek w 

dalszym ciągu niezmienną i podstawową zasadą procesu małżeńskiego pozostaje apelacja przysługująca stronom; 

tę bowiem traktuje się jako gwarant ich prawa do obrony. W świetle reformy Papieża Franciszka możliwość 

skorzystania z w/w formy zaskarżenia przysługuje także obrońcy węzła małżeńskiego oraz promotorowi 

sprawiedliwości (kan. 1674 MIDI). 

W tym kontekście w literaturze przedmiotem sporów pozostaje sprawa opublikowania wyroku, pozostająca w 

ścisłym związku z jednym z pryncypiów kanonicznego prawa procesowego, jakim jest prawo do apelacji i jego realizacji. 

Trzeba bowiem podkreślić, iż wyrok musi zostać opublikowany zgodnie z prawem. Przy czym pozostaje kwestią 

dyskusyjną, czy wystarczy powiadomić strony procesu o samej decyzji sądu, czy też należy dodatkowo przedstawić 

konkretne uzasadnienie? Zdecydowana większość komentatorów stoi na stanowisku, iż należy ukazać stronom 

uzasadnienie rozstrzygnięcia, by umożliwić im poznanie rzeczywistej motywacji wyroku, wskutek czego mogą one 

złożyć stosowną i zasadną apelację25. Taki pogląd pozostaje koherentny z dyspozycją art. 257 § 1 Instrukcji Dignitas 
connubii, gdzie stwierdza się, iż „Wyrok ma być ogłoszony jak najszybciej; przed publikacją nie ma on żadnego 

znaczenia, nawet w wypadku gdyby jego część rozstrzygająca, za zezwoleniem sędziego, została poddana do wiadomości 

stron”26.  

Warto dodać, że gdy idzie o proces skrócony, Ojciec Święty w swoich założeniach dopuszcza możliwość 

odrzucenia apelacji przez trybunał II instancji, ale tylko w sytuacji, gdy oczywistym jest, że odwołanie ma na celu 

działanie na zwłokę27. Co ważne, inna reakcja procesowa została przewidziana w zwykłym trybie sądowym, gdzie 

wniesienie apelacji na zwłokę nie skutkuje jej odrzuceniem, a publikacją dekretu potwierdzającego wyrok poprzedniej 

instancji28. W tym kontekście P. Skonieczny stwierdza, iż w przypadku, gdy apelacja jest oczywistym działaniem na 

zwłokę, zaś „prawda o sakramencie małżeństwa, odkryta przez sąd pierwszej instancji, jest jasna, a sędziowie nabyli 

pewność moralną co do nieważności małżeństwa – to kolegium apelacyjne ma obowiązek potwierdzić wyrok pierwszej 

instancji”29. Zdaniem kanonisty, można jedynie domniemywać, iż takie odmienne rozwiązanie podyktowane jest 

specyfiką wskazanych sytuacji procesowych. W odróżnieniu bowiem od procesu zwyczajnego, istotą procesu 

skróconego jest badanie oczywistej nieważności małżeństwa30.  

W analizowanym dokumencie Ojciec Święty pewną uwagę poświęcił też właściwości sądowej, stanowiąc, iż 

apelację wnosi się do trybunału wyższego. We Wstępie MIDI stwierdzono, iż „Należy przywrócić apelację do Stolicy 

Metropolitalnej, gdyż to zadanie, jako głowy prowincji kościelnej, utrwalone przez wieki, jest wymownym znakiem 

synodalności w Kościele” (Wstęp MIDI, V). Z tego wynika, iż wymieniony sąd jest właściwy do wniesienia apelacji. 

Należy dodać, iż Papież Franciszek nie wyklucza również możliwości bezpośredniego apelowania do Trybunału Roty 

Rzymskiej. W opinii prawodawcy, takie rozwiązanie jest przejawem woli umacniania więzi pomiędzy Stolicą Piotrową i 

kościołami partykularnymi (Wstęp MIDI, VII). 

e) Zadania własne Konferencji Biskupów 
W prowadzonych rozważaniach nie można pominąć jeszcze jednego wątku, jakim jest kwestia zadań własnych 

Konferencji Biskupów. Ustalenia w tej materii zostały wyrażone już w preambule MIDI, co wskazuje na wagę 

zasygnalizowanej problematyki. I tak, prawodawca obliguje Konferencje Biskupów do czynnego uczestnictwa we 

wprowadzaniu zreformowanej praktyki sądowniczej ze szczególnym poszanowaniem prawa biskupów do 

zorganizowania władzy sądowniczej we własnych Kościołach partykularnych. Papież Franciszek zwraca szczególną 

                                                 
24 Szerzej na ten temat zob. G. Dzierżon, Pewność moralna w procesie skróconym i w procesie zwyczajnym, [w:] Proces małżeński…, s. 109-125. 
25 Por. G. Leszczyński, Założenia ogólne…., s. 33-34. 
26 Por. Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio Dignitas connubii -25 01.2005, Città del Vaticano 2005. 
27 W razie przyjęcia apelacji sprawa przechodzi w tryb zwyczajny. Por. kan. 1687 § 4 MIDI.  
28 Por. kan. 1680 § 2 MIDI. 
29 Por. P. Skonieczny, Komentarz do kan. 1680 § 2, [w:] Praktyczny komentarz…, s. 139. 
30 Por. tamże, s. 139-140. 
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uwagę na odpowiedzialność Konferencji Biskupów za dbałość o to, aby proces małżeński, w miarę możliwości, był 

bezpłatny. Przy czym zaleca się, aby jednocześnie zostało zachowane sprawiedliwe i godne wynagrodzenie 

pracowników sądów kościelnych (Wstęp MIDI, VI). W doktrynie zauważa się, iż paralelna realizacja obydwu 

postulatów papieskich dotyczących finansowania procesów nie jest zadaniem łatwym i wymaga wypracowania 

pewnych norm i zasad, które pozwolą znaleźć konsensus w tej materii31.  

Zakończenie 
Z przeprowadzonych analiz wynika, iż za ratio legis motu proprio MIDI bezsprzecznie należy uznać nie 

liberalizację kościelnej dyscypliny, ale usprawnienie i przyspieszenie procesów o stwierdzenie nieważności małżeństwa. 

Przy czym należy skonstatować, iż reforma ta ma się dokonywać z całkowitym poszanowaniem natury procesu – pro rei 
veritate; fundamentalne zasady dotyczące małżeństwa, w tym bezwzględna jego nierozerwalność, pozostają 

niezmienne; zbawienie dusz jawi się zaś jako najwyższe prawo w Kościele (kan. 1752 KPK). 

Wskazane w niniejszym przedłożeniu instrumenty procesowe mają służyć przede wszystkim dobru wiernych, 

których „serca pozostają zniewolone przez mroki wątpliwości”. Jednak, aby Kościół mógł w pełni realizować swoją 

zbawczą misję, biorąc pod uwagę obawy i wątpliwości jakie budzi papieska reforma, tym bardziej wydaje się konieczne 

osobiste zaangażowanie biskupów w sprawy sądownictwa kościelnego; konieczna jest także rzetelność i uczciwość 

pracowników trybunałów kościelnych. 

 

* * * 

 

 
The Author of the presented article focused his attention on analysis of the procedural principles pertaining to 

cases regarding the nullity of marriage in the light of the reform of Pope Francis contained in the Motu proprio Mitis 
Iudex Dominus Iesus. The analysis shows that streamline and accelerate the process of annulment of marriage should 

unquestionably be considered to the ratio legis of the motu proprio MIDI, not the liberalization of church discipline. At 

the same time, it should be emphasized, that this reform should take place in full respect for the nature of the process - 

pro rei veritate; fundamental principles regarding marriage, including its absolute indissolubility, remain unchanged. 

Finally, the „salvation of souls” must always be the supreme law of the Catholic Church (can. 1752 CIC). The new 

procedural solutions, which have been indicated in this article, are used primarily for the good of the faithful, whose 

"hearts remain enslaved by the darkness of doubt". However, taking into account the concerns and doubts as to the 

papal reform, the personal involvement of the bishops of the Church in the affairs of the judiciary seems necessary that 

the Church can fully carry out its mission of salvation. For this purpose it is also necessary the reliability and honesty of 

employees ecclesiastical tribunals. 

 

                                                 
31 Por. G. Leszczyński, Założenia ogólne…., s. 35. 
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Wprowadzenie  
Dzieło Chrystusa kontynuowane jest w Kościele dla zbawienia ludzkości. Kościół istnieje na fundamencie Bosko-

ludzkim. Św. Paweł w listach ukazuje obraz społeczności kościelnej. Szerzej tę kwestię omawia i komentuje Papież Pius 

XII w swojej encyklice Mystici Corporis Christi1. W Kościele istnieją wielorakie funkcje i urzędy, bowiem posiada On 

władzę, którą ustanowił Jezus. Wyróżniamy władzę nauczania, uświęcania i pasterzowania2, która jest związane z 

władzą sądowniczą. Sądownictwo kościelne ma ustrój hierarchiczny. 

Doktryna kanoniczna korzystała z Kodeksu Justyniana opartego na tradycji prawa rzymskiego i pozostałych części 

Corpus Iuris Civilis oraz Leges Romanae Barbarorum. Sądy kościelne w ramach instytucji kościelnych rozstrzygały 

spory, zaś na poziomie społecznym pełniły funkcje współczesnych sądów cywilnych, karnych i administracyjnych, 

zwłaszcza tam, gdzie jurysdykcja świecka nie istniała lub nie miała możliwości realnego działania.  

Struktura sądownictwa kościelnego ma za zadanie ochronę praw wiernych oraz dbanie o interes prawny osób, 

które dochodzą sprawiedliwości na forum kościelnym3. Struktura ta jest rozbudowana i działa na podstawie norm 

prawnych zamieszczonych w Kodeksie Prawa Kanonicznego promulgowanym 25 stycznia 1983 r. 4, jak również 

instrukcji procesowej Dignitas connubii (dot. spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa)5. 

Stopnie i rodzaje trybunałów kościelnych 
Termin trybunał (łac. tribunal) posiada wiele definicji: określa miejsce wymiaru sprawiedliwości, siedzibę 

sędziego, instytucję za pomocą której autorytet publiczny (świecki lub kościelny) sprawuje władzę sądową6. W świetle 

prawa kanonicznego tribunal ecclesiasticum to „sędzia lub zespół sędziowski, wyposażony w kościelną władzę sądową, 

na którym spoczywa obowiązek prawny rozpatrywania i rozstrzygania spraw sądowych, wspomagany w jego 

wykonywaniu przez notariusza i innych urzędników sądowych”7.  
Możemy wyodrębnić podział trybunałów, sądów kościelnych ze względu na różne kryteria. Biorąc pod uwagę 

źródło pochodzenia, mamy trybunały ustanowione z prawa Bożego i prawa kościelnego. Mając na uwadze aspekt 

terytorialny możemy wyróżnić sądy diecezjalne, międzydiecezjalne, metropolitalne, jak również Trybunały Stolicy 

Apostolskiej. Sądy dzielimy również ze względu na stosunek hierarchiczny: równorzędne (nie podlegają sobie), podległe 

(niższe - mają nad sobą trybunał wyższej instancji – są to trybunały I i II instancji) i nadrzędne (wyższe). Klasyfikując 

sądy ze względu na skład zespołu sędziowskiego wyróżniamy sądy jednoosobowe i kolegialne (złożone z 3 lub 5 

sędziów). Trybunały kościelne dzielimy także przez wzgląd na charakter władzy sądowej: zwyczajne (posiadają władzę 

z mocy prawa) oraz delegowane (posiadają władzę z nadania). Wyróżniamy kryterium przedmiotowe, jakim jest zakres 

rozpatrywanych spraw: trybunały mogące rozpatrywać wszystkie sprawy (z wyjątkiem wyraźnie zastrzeżonych), jak i 

sprawy specjalne (powołane dla osądzania określonych spraw, np. zakonnych). Z kolei ze względu na kolejność 

rozpatrywanych spraw sądowych wyodrębnić można: trybunał I lub II instancji oraz Rotę Rzymską, Sygnaturę 

Apostolską i Penitencjarię Apostolska. Trybunał II instancji jest z reguły trybunał apelacyjny8.  

                                                 
1 Pius XII, Encyklika Mystici Corporis Christi o Mistycznym Ciele Jezusa Chrystusa i o naszym w nim zjednoczeniu z Chrystusem, 29.06.1943, AAS 35 (1943) 
193-248. 
2 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. 2, Lud Boży, jego nauczanie i uświęcenie, Olsztyn 2010, s. 104-106. 
3 P. Hemperek, W. Góralski, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, cz. 1, Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Lublin 1995; I. Subera, 
Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Warszawa 1977; T. Pawluk, Źródła poznania prawa kanonicznego, „Studia Warmińskie” 12 (1975), s. 541-619. 
4 Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS 75II (1983) 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski 
zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984 (skrót - KPK 1983). 
5 Pontificium Consilium de Legum Textibus, Instructio „Dignitas Connubii” servanda a tribunalibus dioecesianis et interdioecesianis in pertractandis causis 
nullitatis matrimonii, 25.01.2005, „Communicationes” 37 (2005) 11-89. 
6 F. Lempa, Kompetencje, uprawnienia i obowiązki w Kościele katolickim, Białystok 2013, s. 217.  
7 Tamże. 
8 R. Sztychmiler, Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka, Olsztyn 2000, s. 53-57. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Justyniana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_rzymskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_cywilne
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Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego najwyższą władzę sądowniczą na ziemi posiada Biskup Rzymski. Każdy 

wierny ma prawo wnieść swoją sprawę bezpośrednio przed Trybunał Papieski9.  

Biskup diecezjalny pierwszym sędzią w diecezji   
Biskupem diecezjalnym nazywamy biskupa, któremu powierzono aktualnie istniejącą diecezję (kan. 381-402 

Kodeksu Jana Pawła II)10. Powszechnie wobec biskupa diecezjalnego stosuje się również określenia biskup ordynariusz, 

chociaż sformułowanie ordynariusz jest pojęciem szerszym i uwzględnia m.in. wikariuszy generalnych oraz wikariuszy 

biskupich, którzy z reguły najczęściej są biskupami pomocniczymi w danej diecezji11. 

Biskupowi diecezjalnemu przysługuje władza zwyczajna, własna i bezpośrednia, jaka jest wymagana do pełnienia 

urzędu, z wyłączeniem tych spraw, które na mocy prawa lub dekretu Papieża są zarezerwowane innej władzy 

kościelnej12. Posiadana władza ma swoje źródło w przyjętym sakramencie święceń w stopniu episkopatu (święcenia 

biskupie), a prawo do jej wykonywania nadaje papież13. Jak stanowią przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego w każdej 

diecezji pierwszym sędzią jest biskup diecezjalny, który swoją władzę sądową sprawuje osobiście albo przez swój sąd 

kościelny14.  

Biskup diecezjalny reprezentuje swoją diecezję w załatwianiu wszystkich spraw, które mają prawny charakter, jak 

również podczas Synodu Biskupów czy też Konferencji Episkopatu, o czym świadczy cytowany kanon: „Biskup 

diecezjalny obowiązany jest co pięć lat przedstawiać Papieżowi sprawozdanie o stanie powierzonej sobie diecezji, 

według formy i w czasie określonym przez Stolicę Apostolską. Powyższy obowiązek biskup powinien wypełnić 

osobiście”15. Do jego podstawowych obowiązków należy rządzenie powierzonym mu Kościołem partykularnym, 

wypełnianie swojej pasterskiej posługi, jak również troska o wszystkich wiernych16. Zgodnie z Kodeksem Prawa 
Kanonicznego jednym z zadań biskupa diecezjalnego jest dbanie o utrzymanie karności wspólnej całemu Kościołowi, co 

przejawia się w domaganiu się przestrzegania wszystkich przepisów kościelnych17. Jeśli chodzi o wymagania na ten 

urząd konieczne jest, aby kandydat odznaczał się: dobrymi obyczajami, niezachwianą wiarą, pobożnością, duszpasterską 

mądrością, gorliwością i roztropnością i pozostałymi przymiotami, które czynią go odpowiednim do wypełniania 

zleconego mu urzędu18. Ważne jest też, aby pretendent ukończył trzydziesty piąty rok życia, odbył pięcioletnią posługę 

kapłańską, posiadał doktorat lub przynajmniej licencjat z Pisma świętego, teologii lub prawa kanonicznego. Biskup jest 

nie tylko zwierzchnikiem Kościoła, ale także stróżem praw szeroko rozumianej sprawiedliwości, która obejmuje 

miłosierdzie i słuszność. Jego posługa ma budować Kościół podobnie jak posługa innych pracowników sądu kościelnego. 

Sędzia (oficjał, wiceoficjał)  
W każdej diecezji biskup jest zobowiązany ustanowić sędziów diecezjalnych, którymi w Polsce są na razie jedynie 

duchowni19. Sędzia kościelny jest to „osoba urzędowa mająca udział w kościelnej władzy sądowej, dzięki czemu może 

rozpatrywać i autorytatywnie rozstrzygnąć spory zgodnie z prawem”20. Sędzia objaśnia stan prawny, ustala stan 

obiektywny, zbiera i ocenia środki dowodowe. Powinien bardzo dobrze znać obowiązujące prawo, cechować się 

sprawiedliwością, roztropnością i umiejętnością logicznego myślenia jak również bardzo przydatne też jest 

doświadczenie sądowe21. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego biskup diecezjalny ustanawia wikariusza sądowego 

(oficjała) ze zwyczajną władzą sądzenia22. W Kościele rzymskokatolickim wikariusz sądowy wyznaczony przez biskupa, 

wykonuje w jego imieniu władzę w zakresie sądownictwa kościelnego w diecezji. Wikariuszowi sądowemu pomocą 

służyć może wiceoficjał, czyli pomocniczy wikariusz sądowy23. Jeśli chodzi o zdatność kandydatów na stanowisko 

oficjała i wiceoficjała wymaga się od każdego z nich, by byli kapłanami nienaruszonej sławy, doktorami lub co najmniej 

                                                 
9 KPK 1983, kan. 1417 § 1.  
10 M. Sitarz, Słownik prawa kanonicznego, Warszawa 2004, kol. 24.  
11 Tamże, kol. 194. 
12 KPK 1983, kan. 381 § 1. 
13 KPK 1983, kan. 381 § 1. W. Wójcik, Biskup - w prawie kanonicznym, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1985, kol. 599. 
14 KPK 1983, kan. 1419 § 1. 
15 KPK 1983, kan. 399 § 1.  
16 KPK 1983, kan. 383 § 1. 
17 KPK 1983, kan. 392 § 1. 
18 KPK 1983, kan. 378 § 1. 
19 KPK 1983, kan. 1419 § 1. Zob. S. Pikus, Niezawisłość sędziego kościelnego, Lublin - Sandomierz 2009. 
20 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, Olsztyn 1990, s. 182.  
21 R. Sztychmiler, Sądownictwo kościelne w służbie…, s. 58. 
22 KPK 1983, kan. 1420 § 1. 
23 KPK 1983, kan. 1420 § 3.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ordynariusz
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licencjatami prawa kanonicznego, posiadającymi nie mniej niż trzydzieści lat24. Istnieją także sędziowie diecezjalni (tzw. 

votans), którzy tworzą trybunał kolegialny rozpatrujący przeważnie sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa.  

Audytor  
Audytor jest sędzią pomocniczym, śledczym, który desygnowany jest przez sędziego jednoosobowego lub 

przewodniczącego trybunału kolegialnego w sprawie przeprowadzenia postępowania dowodowego, czyli instrukcji 

sprawy. Do zasadniczych zadań audytora należy zebranie dowodów (np. przesłuchanie stron, świadków) i przekazanie 

ich sędziemu. Sędziowie audytorzy powinni odznaczać się wiedzą, roztropnością i dobrymi obyczajami. Audytorem 

może być zarówno osoba duchowna, jak i świecka.25 Rola audytora jest bardzo ważna w kanonicznym prawie 

procesowym, ponieważ sędziowie wotujący sporządzają opinie na temat danego małżeństwa wyłącznie na podstawie 

zebranego materiału dowodowego. Stąd ważne jest, aby audytor był biegłym w prawie kanonicznym, potrafił stawiać 

pytania z urzędu, a nie jedynie mechanicznie odczytywał pytania napisane przez przewodniczącego lub obrońcę węzła 

małżeńskiego. 

Relator (ponens) 
Do sprawiedliwego i sprawnego przeprowadzenia procesu zasadnicza rola przypada relatorowi. Według Kodeksu 

Prawa Kanonicznego „Spośród sędziów wchodzących w skład kolegium przewodniczący trybunału kolegialnego ma 

obowiązek wyznaczyć ponensa, czyli relatora. Na zebraniu sędziów relator referuje sprawę oraz redaguje wyrok na 

piśmie”26. Sędzia relator jest jednym z sędziów trybunału kolegialnego. Osoba ta jest najczęściej redaktorem wyroku. 

Relator ma ogromny wpływ na ochronę praw stron procesujących, ponieważ biorąc pod uwagę uzasadnienie wyroku 

osoba pokrzywdzona wnosi apelację od wyroku. Umiejętne sporządzenie wyroku nie jest zadaniem łatwym. Z jednej 

strony należy przestrzegać wytycznych ustawodawcy kościelnego, z drugiej strony wyrok powinien być napisany 

językiem zrozumiałym dla stron procesowych. 

Rzecznik sprawiedliwości  
Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego: „Dla spraw spornych, w których może być zagrożone dobro publiczne, 

i dla spraw karnych, należy ustanowić w diecezji. Obowiązkiem rzecznika sprawiedliwości, jest zabezpieczenie dobra 

publicznego”27. Urzędnik ten broni pokrzywdzonych oraz wydaje opinie w sytuacjach określonych przez sędziego lub 

prawo (np. promotor sprawiedliwości występuje w sprawach o separację czy w sprawach o nieważność małżeństwa z 

tytułu przeszkody węzła małżeńskiego, kiedy strona powodowa nie jest zainteresowana nieważnością swojego 

małżeństwa). Wspomaga stronę, która nie zna swoich praw. O stanowisko rzecznika powinni ubiegać się świeccy 

dobrego imienia lub duchowni, doktorzy lub licencjaci prawa kanonicznego, odznaczający się roztropnością i 

gorliwością o sprawiedliwość28. 

Obrońca węzła 
Obrońca węzła to osoba powołana przez biskupa diecezjalnego. Do jego głównych obowiązków należy obrona 

nierozerwalności węzła małżeńskiego, jak i węzła święceń. Jego zasadniczym zadaniem jest przeciwdziałanie 

nadmiernym żądaniom strony. Broni on nie tylko instytucji małżeństwa, lecz także praw stron. Broni on idei 

sprawiedliwości, dąży do poszukiwania prawdy obiektywnej. Wymagania jakie są potrzebne by pełnić ten zawód to 

wykształcenie kanonistyczne, sprawiedliwość, umiłowanie prawdy oraz roztropność.29 Obrońca węzła małżeńskiego 

winien czynnie włączać się do procesu o nieważność małżeństwa, np. przygotowywać pytania dla stron, świadków i 

biegłych, starannie przygotowywać uwagi przedwyrokowe.  

Notariusz  
Obecność notariusza w każdym procesie jest niezbędna. Akta należy uznać za nieważne, jeżeli nie zostały przez 

niego podpisane. Sporządzone przez notariuszy akta są publicznie wiarygodne. Urząd ten został utworzony nie tylko po 

to, by uporządkować przebieg sprawy, ale również dla ochrony sędziów przed nadużyciami ze strony przeciwnej37. Gdy 

prawo tego wymaga notariusz jest zobowiązany uczestniczyć w procesie. Notariusz utwierdza strony, że wszystko 

                                                 
24 KPK 1983, kan. 1420 § 4. 
25 KPK 1983, kan. 1428. 
26 KPK 1983, kan. 1429. 
27 KPK 1983, kan. 1430-1431. 
28 KPK 1983, kan. 1435. 
29 KPK 1983, kan. 1432 i kan. 1435. 
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odbywa się zgodnie z prawem, może bronić każdego uczestnika procedury przed fałszywymi zarzutami. Redaguje wiele 

dokumentów, porządkuje i strzeże akta sadowe, prowadzi księgi spraw i księgi korespondencji. Za zdatnego na 

stanowisko notariusza uważa się pełnoletniego wiernego, o ile cieszy się nieposzlakowaną opinią.30 

Podsumowanie 
Sąd kościelny jest powołany do wymierzania sprawiedliwości i czuwania nad porządkiem kościelnym. W Kościele 

istnieją różne prawa i obowiązki wiernych, w tym prawo do obrony, prawo do poszukiwania prawdy obiektywnej, 

prawo do przedkładania swoich spraw przed kompetentny sąd kościelny. W strukturze sądowej istnieją różne urzędy, 

jak np. sędziego, notariusza czy audytora. Pracę ich wspomagają specjaliści, czyli biegli oraz adwokaci kościelni. 

Zadaniem każdego pracownika sądu kościelnego jest służba Kościołowi i drugiemu człowiekowi, stąd składają oni 

przysięgę, że powierzone im zadania będą wypełniać sumiennie i rzetelnie.  

 

  * * *       

 

 
The object of this publication is to present the judicial authority in the Catholic Church in light of the Code of 

Canon Law. Structure of the Court of Church creates a consistent and hierarchical system. The text contains the 

approximate definition of the Court of the Church, its origins and division. Article draws attention to the explanation of 

the concept of the Ecclesiastical Tribunal, discussing his job and shows the types of degrees and ecclesiastical tribunals. 

This publication explains the issue of the diocesan bishop as the first judge in the diocese. Then cites the issue of 

workers Court of the Church. Still article presents the positions such as judge, auditor, relator, spokesman for justice, 

defender of the bond and notary. With the Railways will be indicated also the task and the qualifications of individual 

offices, which are necessary to do perform these functions. 

                                                 
30 KPK 1983, kan. 1437. 
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Uwagi wstępne 
Sądy kościelne powstały u początków działalności Kościoła, a pod względem proceduralnym kształtowały się 

zwłaszcza w średniowieczu, kiedy zaczęła rozwijać się doktryna prawa kanonicznego. Sądy kościelne opierają się na 

prawie kanonicznym skodyfikowanym w XX wieku, najpierw w oparciu o Codex Iuris Canonici z 1917 r., a obecnie o 

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.1 

Na czele sądu kościelnego stoi oficjał (delegat biskupa, według kanonistycznej terminologii - wikariusz sądowy). 

Biskup posiada w diecezji władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, a zatem jest on też pierwszym sędzią. W 

każdym sądzie kościelnym musi też być notariusz, gdyż akta sądowe bez jego podpisu nie mają mocy prawnej, są 

całkowicie nieważne. W związku tym można powiedzieć, iż oficjał i notariusz to minimum, bez którego nie może 

istnieć sąd2. 

Prawo kanoniczne wyróżnia następujące rodzaje procesów, które należą do właściwości trybunałów kościelnych: 

procesy sporne, procesy karne oraz procesy specjalne. Procesy małżeńskie należą do tych ostatnich. Zgodnie z 

obowiązującym Kodeksem Prawa Kanonicznego do procesów małżeńskich zostały włączone sprawy o orzeczenie 

nieważności małżeństwa (kan. 1671-1691 KPK), sprawy o separację małżonków (kan. 1692-1696 KPK), proces o 

uzyskanie dyspensy od małżeństwa zawartego, a nie dopełnionego (kan. 1697-1706 KPK), proces dotyczący 

domniemanej śmierci małżonka (kan.1707 KPK)3. Należy dodać, że w interpretacji kanonów dotyczących spraw o 

orzeczenie nieważności małżeństwa trzeba mieć na uwadze postanowienia zawarte w Instrukcji procesowej Dignitas 
connubii ogłoszonej 25 stycznia 2005 r.4 przez Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, a 

przygotowanej przez papieską komisję interdykasterialną, a zatwierdzonej przez Jana Pawła II dnia 8 listopada 2004 r.5 

Charakter specjalny poszczególnych procesów czy procedur w sprawach małżeńskich wynika ze specyficznego 

zestawienia postępowań o zróżnicowanej naturze: ściśle sądowej, jakimi są sprawy o orzeczenie nieważności 

małżeństwa, ściśle administracyjnej - procesu o uzyskanie dyspensy od małżeństwa zawartego a niedopełnionego, lub 

pozwalających na wybór między drogą sporną a administracyjną - sprawy o separacje małżonków6.  

Należy zaznaczyć, iż proces o nieważność małżeństwa korzysta z przepisów zwykłego procesu spornego, więc nie 

są te postępowania różne, jak mógłby sugerować spis treści w KPK. W procesie o nieważność małżeństwa, podobnie jak 

w zwykłym procesie spornym, wyróżnia się cztery podstawowe fazy: 1. wprowadzenie sprawy; 2. postępowanie 

dowodowe; 3. dyskusja w sprawie; 4. wydanie wyroku7. 

Pozycja notariusza w procesach małżeńskich  
W procesie kanonicznym udział notariusza datuje się od czasów prowadzenia śledczej formy postępowania 

sądowego, a więc od czasów średniowiecznych. W postępowaniu śledczym obowiązywała zasada tajności, która 

wymagała spisywania akt sądowych. Notariusz jako urzędowy pisarz, był równocześnie świadkiem przebiegu całej 

sprawy. Obecność notariusza w trakcie procesu chroniła przed ewentualnymi nadużyciami ze strony sędziego8.  

Zgodnie z kan. 1437 KPK w każdym procesie powinien brać udział notariusz. Akta należy uznać za nieważne, 

jeżeli nie zostały przez niego podpisane. Akta sporządzone przez notariusza są publicznie wiarygodne. Ustawodawca 

określa konieczność udziału notariusza w procesie i konsekwencje braku podpisu notariusza na aktach procesowych, 

oraz walor prawny akt przez niego podpisanych. Notariusz sądowy powinien stosować normy kodeksowe dotyczące 

notariusza kurii diecezjalnej, określone w kan. 483-485 KPK oraz normy zawarte w kan. 1437 KPK. 

                                                 
1 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, 25.01.1983, AAS 75 II (1983) 1-317. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski 
zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984. 
2 http://www.niedziela.pl/artykul/58094/nd/Sprawy-sadu-koscielnego [online 17.02.2016 r.]. 
3 G. Erlebach, Niektóre procesy specjalne, [w:] Komentarz do kodeksu prawa kanonicznego, red. J. Krukowski, Poznań 2007, s. 326.  
4 Pontificium Consilium de Legum Textibus, Dignitas connubii. Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractantibus causis 
nullitatis matrimonii, 25.01.2005, Città del Vaticano 2005. 
5 G. Erlebach, Niektóre procesy specjalne…, s. 327. 
6 Tamże, s. 327. 
7 W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011, s. 405. 
8 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, Olsztyn 2009, s. 201-202. 
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Notariusz jest to osoba urzędowa, mianowana przez Biskupa Diecezjalnego specjalnie dla pracy sądu biskupiego. 

Biskup mianuje notariusza albo do wszelkiego rodzaju spraw w kurii, albo wyłącznie do spraw sądowych. Do 

konkretnej sprawy, spośród prawnie ustanowionych, powołuje go przewodniczący trybunału. Biskup może też 

ustanowić notariusza dla określonej sprawy. Kan. 482 § 2 KPK stanowi iż notariuszem może zostać osoba duchowna, 

siostra zakonna lub osoba świecka, zarówno mężczyzna jak i kobieta. Notariusz musi być jednak odpowiednio 

wykwalifikowany przez stosowne studia prawa kanonicznego. Jeżeli chodzi o sprawy, w których opinia kapłana 

mogłaby być narażona na niebezpieczeństwo, notariuszem powinien być kapłan. Od notariusza wymaga się aby cieszył 

się nieposzlakowaną opinią oraz był wolny od wszelkich podejrzeń9. Notariusz jako pisarz urzędowy jest zobowiązany 

do zachowania tajemnicy i tajności sprawy, których przebiegu jest świadkiem. Notariusz jest w jakimś sensie sumieniem 

sędziego, który prowadzi sprawę10.  

Obowiązki notariusza w procesie o nieważność małżeństwa 
Podpis notariusza nadaje aktom sądowym charakter dokumentu publicznego, a więc wiarygodnego. W przypadku 

stwierdzenia zaistnienia faktu braku podpisania dokumentu, dokument lub akta tracą ważność i należy je uwiarygodnić. 

Jedynie akta z podpisem notariusza stanowią autentyczną dokumentację działalności i prac trybunału kościelnego. 

Podpis ten jest urzędowym poświadczeniem wydarzeń jakie miały miejsce i zaistniały, których świadkiem był 

podpisany notariusz11. 

Działalność notariusza sądowego nie ogranicza się jedynie do samego podpisywania akt sprawy. Jeśli chodzi o jego 

zadania i czynności sądowe, to odgrywa on ważną rolę gdy chodzi o formalną stronę procesu. Bez wątpienia można 

posłużyć się określeniem iż notariusz to „technik formy procesowej”. Troszczy się on o akta pod względem 

materialnym, sporządza je z techniczną fachowością, opatruje swymi uwagami, podpisuje, porządkuje oraz odpowiednio 

numeruje i przechowuje12.  

Notariusz jest wiarygodnym świadkiem publicznym, zarówno sędziego wobec stron, jak i stron wobec sędziego, a 

także trybunału wyższej instancji względem tego, co i w jaki sposób zostało uczynione w trybunale niższej instancji. Jest 

gwarantem tego, aby poprawnie sporządzone i autentyczne prośby dotarły do sędziego, a uzgodnienia sędziego rzetelnie 

dotarły do stron z zachowaniem tajemnicy, oraz by żaden dokument nie zaginął. Notariusz nie może być równocześnie 

sędzią, ani instruktorem sprawy, ani obrońcą węzła, ani rzecznikiem sprawiedliwości, ani świadkiem13. 

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego notariusz jest urzędnikiem zaufania publicznego. Stąd też wynika 

polecenie zawarte w kan. 1568 KPK: „Notariusz powinien odnotować w aktach o złożeniu, pominięciu lub odmowie 

przysięgi, o obecności stron i innych osób, o pytaniach zadanych z urzędu i w ogóle o wszystkim co ewentualnie 

wydarzyło się podczas przesłuchania świadków i jest godne pamięci”. Mimo że polecenie to jest wprost skierowane do 

notariusza, to pośrednio dotyczy także sędziego. To sędzia bowiem kieruje przesłuchaniem i wydaje polecenia 

notariuszowi, co ten ma zapisać. Jednak takie sformułowanie normy nakłada wyjątkowe zobowiązanie na notariusza, 

gdyż nie jest on tylko sekretarzem sędziego. Zgodnie z powyższym notariusz bierze udział w przesłuchaniu jaka osoba 

zaufania publicznego, stróż prawidłowości przebiegu przesłuchania oraz urzędowy świadek wydarzeń mających miejsce 

podczas przesłuchania. W sytuacji gdy uwadze sędziego przesłuchującego umknęły pewne fakty, to właśnie notariusz 

powinien o nich przypomnieć i zwrócić się z prośbą do sędziego o akceptację opisania wypowiedzi i zaistniałych 

wydarzeń14.  

Można przypuszczać, iż istnieje możliwość zaistnienia sytuacji, w których by wnioskowano o unieważnienie akt 

wskutek przemilczenia w nich pytań, które dodano z urzędu, bądź też na wniosek rzecznika sprawiedliwości, obrońcy 

węzła, czy adwokatów stron. Niewątpliwie pytania te powinny zostać odnotowane w aktach, na przykład po to, aby 

później móc zweryfikować zgodność odpowiedzi. Jednakże należy sądzić iż pominięcie treści tych pytań, nie powinno 

powodować nieważności odpowiedzi, a tym bardziej całości akt15.  

Bez wątpienia wszystkim powinno zależeć na tym, aby protokoły były zgodne z prawdą. Przyjęło się, że sędzia 

głośno i pełnym zdaniem powtarza odpowiedź zeznającego, zanim zostanie ona zapisana przez notariusza. Wydaje się to 

w szczególności wskazane, jeśli notariusz nie nabył biegłości w redagowaniu zeznań w sposób właściwy. Dzięki 

powtórzeniu odpowiedzi przez sędziego świadek może na bieżąco kontrolować zapis w protokole. Odpowiedź świadka 

powinna być w protokole nie opisana, lecz zapisana w pierwszej osobie i w zasadzie w brzmieniu dosłownym, 

                                                 
9 Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011, s. 1078. 
10 S. Kasprzak, Wybranie zagadnienia z prawa kościelnego, Lublin 2000, s. 500-501. 
11 Tamże, s. 500.  
12 Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, s. 1078-1079.  
13 Tamże. 
14 R. Sztychmiler, Podmioty obowiązku ustalenia prawdy w procesie o nieważność małżeństwa, [w:] Współpraca sądów ze stronami procesowymi i 
adwokatami, red. R. Sztychmiler, J. Krzywkowska, Olsztyn 2011, s. 92-93.  
15 Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, s. 1176-1177. 
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przynajmniej w odniesieniu do tego, co bezpośrednio dotyczy przedmiotu sprawy. Nie znaczy to jednak, że również 

błędy stylistyczne muszą być uwzględnione. Zapisane odpowiedzi powinny mieć formę zdań poprawnych pod 

względem stylistycznym i być pozbawione wyrażeń zbędnych. Jednakże nie powinno się pomijać wyrażeń lub 

wyrazów charakterystycznych, choćby uchodziły za nieprzyzwoite, jeśli mogą mieć szczególne znaczenie dla 

wyjaśnienia sprawy. W protokole należy unikać relacji zarówno zbyt rozległych, jak i zbyt krótkich. Zapisana 

odpowiedź świadka nie może być jednowyrazowa, jego twierdzenie lub przeczenie musi być przez niego w jakimś 

stopniu uzasadnione16.  

Zgodnie z art. 175 § 1 DC na końcu przesłuchania notariusz powinien zeznającej osobie przeczytać to, co ona 

zeznała i co zostało przez niego spisane, dając jej możliwość dodania, poprawienia, usunięcia lub zmienienia tego co 

zeznała. Osoba zeznająca ma możliwość zrezygnowania z odczytywania całego protokołu na końcu przesłuchania, jeśli 

był on jej cały odczytany w częściach, po poszczególnych partiach zeznań, lub gdy notariusz również głośno mówił, jak 

formułuje zapis zeznań, co zapisuje. 

 Zapisane odpowiedzi świadka powinny mieć numerację odpowiadającą numeracji pytań, których zestaw należy 

dołączyć do protokołu zeznania. Pytania uzupełniające, czy to sędziego, czy to innych osób obecnych przy 

przesłuchaniu, notariusz zapisuje w pełnym brzmieniu17. 

W przesłuchiwaniu dopuszczalne jest posłużenie się magnetofonem (zgodnie z art. 173 DC dopuszcza się użycie 

magnetofonu lub podobnego narzędzia), z tym że później odpowiedzi mają zostać spisane i, o ile to możliwe, podpisane 

przez zeznającego. Protokół zeznania powinien być zawsze podpisany przez zeznającego, sędziego, a także jeśli byli 

obecni przez obrońcę węzła małżeńskiego, przez promotora sprawiedliwości oraz adwokata (art. 175 § 2 DC)18. 

Niezaprzeczalne jest to, że notariusz także powinien te zeznania podpisać, nadając im tym samym urzędową 

wiarygodność i potwierdzając w razie potrzeby podpis świadka. Wszystkie umieszczone podpisy potwierdzają zgodność 

protokołu z zeznaniem19. 

Po zamknięciu postępowania dowodowego ma miejsce dyskusja sprawy – causae discussio. Jak stanowi art. 242 § 1 

DC po wzajemnym przekazaniu sobie przez strony pism obrończych i uwag, każda z nich ma prawo przedłożyć 

odpowiedzi w ciągu krótkiego czasu, jaki zostanie określony przez sędziego. Zgodnie z art. 244 DC w celu wyjaśnienia 

niektórych kwestii po dyskusji w sprawie dokonanej na piśmie, sędzia może zarządzić, aby miała miejsce umiarkowana 

dyskusja ustna podczas posiedzenia trybunału (por. kan. 1604 § 2 KPK). Jeśli sędzia to nakaże lub w sytuacji gdy strona 

czy obrońca węzła o to wnioskują i sędzia się zgadza, to podczas tej ustnej dyskusji powinien być obecny notariusz, aby 

mógł natychmiast zaprotokołować to, o czym była dyskusji, a do tego dodać odpowiednie wnioski (por. kan. 1605 KPK). 

Należy wskazać, że do szczegółowych elementów treści wyroku Instrukcja Dignitas connubii zalicza też podpis 

notariusza. Jak stanowi art. 253 § 4 DC wyrok kończy się wskazaniem miejsca, dnia, miesiąca i roku, w którym został 

wydany, i podpisaniem przez wszystkich sędziów lub jednego sędziego i notariusza. Z kolei art. 260 DC odnosi się do 

sytuacji, gdy w treści wyroku pojawią się błędy. Błędem jest na przykład niezamieszczenie w treści wyroku 

wymaganego elementu, jakimi jest między innymi podpis notariusza. Ustawodawca wskazuje wówczas, że wyrok 

powinien być poprawiony albo uzupełniony przez sam trybunał, który go wydał, na wniosek stron lub z urzędu. 

Apelacja stanowi zwyczajny środek podważenia wyroku. Uprawnionymi do jej wniesienia są strona, która czuje się 

pokrzywdzona wyrokiem, obrońca węzła małżeńskiego oraz rzecznik sprawiedliwości. Apelację należy złożyć 

sędziemu, który wydał wyrok w zawitym terminie 15 dni od wiadomości ogłoszenia wyroku. Wystarczające jest, iż 

apelujący zakomunikuje sędziemu, że składa apelację. W przypadku, gdy apelacja składana jest ustnie, notariusz jest 

zobowiązany zredagować ją na piśmie wobec samego apelującego (kan. 1630 KPK)20. 

Oprócz procesu zwyczajnego o stwierdzenie nieważności małżeństwa, prawo kanoniczne przewiduje również 

proces oparty na dokumentach i jest to tzw. proces skrócony. Proces ten charakteryzuje się znacznie uproszczoną 

procedurą, a ma zastosowanie w szczególnych przypadkach, w których nieważność małżeństwa wydaje się oczywista, a 

przy tym jest wystarczająco udokumentowana. W tego rodzaju procesie orzeka zatem tylko jeden sędzia, przy udziale 

notariusza21. 

Ogólnie rzecz biorąc do obowiązków i zadań notariusza należy: sporządzenie akt i redagowanie większości 

dokumentów sądowych według zaleceń sędziego; skrupulatne protokołowanie przesłuchań stron i świadków; 

protokołowanie instrukcji procesu i dyskusji nad sprawą; dopilnowanie, aby reskrypty, dekrety i zalecenia zostały 

                                                 
16 R. Sztychmiler, Podmioty obowiązku ustalenia prawdy…, s. 92-93. 
17 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 4, s. 270-271.   
18 R. Sztychmiler, Podmioty obowiązku ustalenia prawdy…, s. 93. 
19 Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, red. P. Majer, s. 1176-1177. 
20 W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, Warszawa 2011, s. 445-446. 
21 Tamże, s. 449-450. 
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wykonane; gromadzenie akt w sposób uporządkowany; strzeżenie i przechowywanie akt; prowadzenie w sposób 

należyty księgi spraw i księgi korespondencyjnej. 

Uwagi końcowe 
Notariusz jest niezbędnym uczestnikiem procesów kościelnych, także procesu o stwierdzenie nieważności 

małżeństwa. Rola notariusza jest nieoceniona, gdyż jest on przede wszystkim osobą zaufania publicznego. Można nawet 

pokusić się o stwierdzenie, iż notariusz jest niejako sumieniem sędziego. 

Podpis notariusza nadaje aktom sądowym charakter dokumentu publicznego. Jedynie akta z podpisem notariusza 

stanowią autentyczną dokumentację działalności i prac trybunału kościelnego. Podpis ten jest urzędowym 

poświadczeniem wydarzeń jakie miały miejsce i zaistniały, których świadkiem był podpisany notariusz. Urząd 

notariusza należy uznać za ważny i przydatny w procesie. Notariusz posiada wiele obowiązków i w istotny sposób 

uwiarygodnia oraz obrazuje przebieg sprawy, co przyczynia się do wyjaśnienia zagadnień i wątpliwości, jakie powstają 

w toku procesu. Ponadto notariusza należy uznać za doniosłego uczestnika postępowania sądowego. Jego udział jest 

konieczny dla właściwego toku procesu. Rzetelne i dokładne wypełnianie zadań spoczywających na notariuszu jest 

pomocne w poznaniu prawdy obiektywnej. 

 

  * * *       

 

 

The 1983 Code of Canon Law is the codification of canonical legislation for the Latin Church of the Catholic 

Church. It was promulgated on 25 January 1983 by John Paul II. The Code is organized into seven Books. Book VII 

contains the legal procedure. It is divided in fivee parts. Part three defines special processes and their special 

regulations, including the process for declaring the nullity of marriage. Canon law presumes all marriages are valid until 

proven otherwise. A declaration of nullity states that, according to Church law, a given marriage was not valid (and 

therefore not binding) at the time a couple spoke their marriage vows. Marriages annulled under the Catholic Church 

are considered as void ab initio, meaning that the marriage was invalid from the beginning. One of the people involved 

in the process is a notary. A notary is to take part in any process, so much so that the acts are null if the notary has not 

signed them. Acts which notaries prepare warrant public trust. The notary is to make mention in the acts of whether 

the oath was taken, excused, or refused, of the presence of the parties and other persons, of the questions added ex 

officio, and in general of everything worth remembering which may have occurred while the witnesses were being 

examined. The object of this article is to present the duties of notary in the process for declaring the nullity of marriage.  
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Uwagi wstępne 
Wspólne pożycie małżonków powinien cechować zgodny układ stosunków osobistych między nimi, 

respektowanie właściwości osobistych małżonka, uwzględnianie jego indywidualnych potrzeb oraz gotowość do 

ustępstw. Zgodnie z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do istotnych elementów wspólnego pożycia należy 

zaliczyć podejmowanie przez małżonków wzajemnych stosunków seksualnych1. Na gruncie polskiego prawa 

rodzinnego małżonkowie są zarówno zobowiązani, jak i uprawnieni do współżycia płciowego, jednakże należy 

zaznaczyć, iż dochodzenie przysługującego im prawa nie może odbywać się na drodze zabronionej przez prawo karne2. 

Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie wybranych przestępstw, które są popełniane przez małżonków w związku 

z ich seksualnymi zachowaniami. 

Zgwałcenie w małżeństwie 
Przestępstwo zgwałcenia, określone w art. 197 Kodeksu karnego3, jest przestępstwem przeciwko wolności 

seksualnej i godzi przede wszystkim w prawo jednostki do swobodnego dysponowania swoim życiem seksualnym4. 

Przedmiotem ochrony art. 197 k.k. jest wolność seksualna. Należy ją rozumieć szeroko, zarówno jako swobodę 

samej decyzji o podjęciu zachowań seksualnych, jak również jako swobodę wyboru ich czasu, miejsca, formy kontaktów 

seksualnych i innych okoliczności5. Sąd Najwyższy podkreślił, że z zamachem na wolność seksualną mamy do czynienia 

także wtedy, gdy brak akceptacji osoby pokrzywdzonej odnosi się jedynie do sposobu, w jaki sprawca dokonuje 

czynności seksualnych6. W taki sposób rozumiana wolność, tj. wolność od przymusu w sferze czynności seksualnych, 

stanowi indywidualny przedmiot ochrony7. Zachowanie sprawcy polega na doprowadzeniu innej osoby przemocą, 

groźbą bezprawną lub podstępem do obcowania płciowego bądź do poddania się innej czynności seksualnej albo 

wykonania takiej czynności8. 

Zgwałcenie, za wyjątkiem tzw. zgwałcenia kazirodczego, jest przestępstwem powszechnym. Jego sprawcą może 

być każdy, bez względu na płeć, orientację seksualną, wiek czy stosunek do ofiary9. W związku z tym podmiotowy 

zakres ochrony nie doznaje przy tym przestępstwie żadnych wyłączeń. Obejmuje on wszystkie osoby, bez względu na 

jakiekolwiek ich cechy i bez względu na relacje łączące je ze sprawcą. W szczególności podkreślić trzeba, że przypisanie 

czynu z art. 197 k.k. możliwe jest także względem współmałżonka czy też stałego partnera pokrzywdzonego. Fakt 

pozostawania w małżeństwie czy innej stałej relacji nie oznacza zgody na współżycie i inne formy intymności na każde 

żądanie drugiej osoby. Małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, jednak brak zgody na nie może być co 

najwyżej jedną z przesłanek orzeczenia rozwodu czy separacji, w żadnym zaś wypadku nie usprawiedliwia przestępstwa 

zgwałcenia10. Zdaniem Jarosława Warylewskiego zawarcie związku małżeńskiego może być traktowane jako pewne 

ograniczenie wolności seksualnej, zwłaszcza co do wyboru partnera, ale nie tych jej postaci, które polegają na 

swobodzie podejmowania decyzji co do czasu, miejsca i form współżycia11. 

Przestępstwo zgwałcenia może być popełnione tylko wtedy, gdy pokrzywdzony nie wyraził prawnie skutecznej 

zgody na zachowanie sprawcy. Wymaga podkreślenia, iż zgody nie należy utożsamiać z pragnieniem. Ważna jest treść 

decyzji woli pokrzywdzonego, a nie towarzyszące jej emocje. Jeżeli pokrzywdzony wyraża zgodę niechętnie czy nawet 

                                                 
1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015, poz. 2082 ze zm.) dalej jako k.r.o., art. 23 „Małżonkowie mają równe prawa i 
obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez 
swój związek założyli”. 
2 R. Krajewski, Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań, Warszawa 2009, s. 165-166. 
3 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. 2016, poz. 1137) - dalej jako k.k. 
4 Zob. wyrok SN z 3 lipca 1975 r., II KR 66/75, OSNKW 1975, Nr 10-11, poz. 141. 
5 E. Kowalewska-Borys, Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych, Warszawa 2012, s. 71. 
6 Postanowienie SN z dnia 9 kwietnia 2001 r., II KKN 349/98, OSNKW 2001, nr 7-8, poz. 53. 
7 J. Warylewski (red.), System prawa karnego. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym, tom 10, Warszawa 2012, s. 623-624. 
8 M. Bojarski (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna i szczególna, Warszawa 2015, s. 496. 
9 R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, 2. wydanie, Warszawa 2015, s. 1216-1217. 
10 J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2014, s. 518. 
11 J. Warylewski (red.), op. cit., s. 625. 
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z pewnym oporem, ale mimo wszystko ją wyraża, wykluczona jest wówczas kwalifikacja zgwałcenia12. Przejawem 

braku zgody pokrzywdzonego musi być jego rzeczywisty opór. Nie może on stanowić elementu jedynie tzw. gry 

miłosnej, gdyż może to być przyczyną nieporozumień w ocenie rzeczywistego nastawienia woli danej osoby13. W celu 

uniknięcia nieporozumień w ocenie postawy pokrzywdzonego konieczne jest, by opór był postrzegalny oraz 

jednoznaczny dla sprawcy. Stawiając opór, pokrzywdzony nie musi wykorzystać wszystkich, hipotetycznie dostępnych, 

jego form14. Poza tym w sytuacji przewagi sił stawianie dalszego oporu może być bezcelowe i ryzykowne. W związku z 

tym wystarczające jest, jeśli pokrzywdzony uzewnętrzni swoim działaniem brak zgody, stawi rzeczywisty opór 

sprawcy, który z kolei go przełamie15. Wymaga podkreślenie, że brak zgody musi istnieć w chwili czynu. Późniejsza 

refleksja ofiary nie ma znaczenia dla kwalifikacji zachowania sprawcy, nawet gdyby wynikała z racjonalnej i 

uzasadnionej oceny zdarzenia16. 

Dopuszczalność zgwałcenia w związku małżeńskim aktualnie nie jest kwestionowana w doktrynie polskiego prawa 

karnego i oczywiste jest, że sprawcą przestępstw z art. 197 k.k. może być także mąż lub żona17. Można stwierdzić, iż 

zawarcie związku małżeńskiego to pewne ograniczenie wolności seksualnej, ale nie swobody podejmowania decyzji co 

do czasu, miejsca i form współżycia. W zdecydowanej większości przypadków, zgwałcenia w małżeństwie stanowią 

element zjawiska znęcania się nad osobami najbliższymi, o czym świadczy zarówno pojawianie się art. 207 k.k.18 w 

kwalifikacjach czynów, jak i fakt, że zdarza się, iż sprawy o zgwałcenie są wyłączane do odrębnego postępowania 

właśnie z toczących się spraw o znęcanie się.  

Wśród czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo zgwałcenia w małżeństwie, wymienia się przede 

wszystkim wysokie natężenie agresywności w relacjach małżeńskich, jak również nadużywanie lub uzależnienie od 

alkoholu. Ponadto prawdopodobieństwo zgwałcenia w małżeństwie zwiększają brak zgodności co do zasad współżycia 

seksualnego lub w zakresie preferencji seksualnych. Odmowa pożycia seksualnego jest częstym zdarzeniem mogącym 

wywołać przemoc wobec partnera19. Należy wysnuć wniosek, iż zjawisko przemocy seksualnej wobec małżonka 

towarzyszy zjawisku przemocy w rodzinie, które nierzadko związane jest dodatkowo z nadużywaniem przez sprawcę 

alkoholu20. 

Seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności małżonka 
Zgodnie z art. 198 k.k. kto, wykorzystując bezradność innej osoby lub wynikający z upośledzenia umysłowego lub 

choroby psychicznej brak zdolności tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim 

postępowaniem, doprowadza ją do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do 

wykonania takiej czynność, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu21. W przypadku 

zgwałcenia sprawca atakuje swobodę procesu decyzyjnego ofiary w sferze przyzwolenia seksualnego22. W przypadku zaś 

art. 198 k.k. czyn sprawcy godzi w wolność seksualną osoby, która nie jest w stanie podjąć w sposób niezakłócony i 

swobodny decyzji woli w powyższym względzie23. Ochronie podlega nie tylko wolność od seksualnego wykorzystania 

przez inne osoby, ale i wolność do zaspokojenia popędu płciowego przez osoby chore lub upośledzone24. 

Bezradność oznacza stan, w którym osoba nie ma tyle sił czy możliwości, aby wyrazić swój sprzeciw wobec 

sprawcy lub w ogóle nie jest w stanie podjąć decyzji. Może to być związane z ułomnością fizyczną lub fizjologiczną, 

wynikającą z choroby, np. z paraliżu25. Sąd Najwyższy wskazał, iż bezradną w rozumieniu przepisu art. 198 k.k. jest 

osoba o takich właściwościach lub znajdująca się w takiej sytuacji, że jest pozbawiona możliwości dysponowania sobą w 

zakresie wolności seksualnej. Źródłem bezradności nie muszą być wyłącznie przyczyny o charakterze fizycznym lub 

fizjologicznym, ale także niemożność radzenia sobie w danej sytuacji na skutek różnych obiektywnych, a także 

subiektywnych powodów26. Z kolei użyty w art. 198 k.k. zwrot "brak zdolności (...) do rozpoznania znaczenia czynu lub 

                                                 
12 Zob. wyrok SA w Krakowie z dnia 23 marca 1994 r., II AKr 11/94, KZS 1994, z. 4, poz. 18. 
13 J. Warylewski (red.), op. cit., s. 626-627. 
14 Zob. wyrok SN z dnia 26 lipca 2001 r., V KKN 95/99, LEX nr 51671. 
15 Zob. wyrok SN z dnia 8 października 1997 r., V KKN 346/96, Prok. i Pr.-wkł. 1998, nr 4, poz. 2. 
16 J. Warylewski (red.), op. cit., s. 629. 
17 M. Mozgawa, Przestępstwo zgwałcenia, Warszawa 2012, s. 217. 
18 Art. 207 § 1 „ Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku 
zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5”. 
19 R. Krajewski, op. cit., s. 245. 
20 M. Mozgawa, op. cit., s. 238-240. 
21 J. Giezek (red.), op. cit., s. 532. 
22 M. Bojarski (red.), op. cit., s. 498-499. 
23 Zob. wyrok SA w Katowicach z 20 stycznia.2011 r., II Aka 434/10, KZS 2011, Nr 5, poz. 77. 
24 R. A. Stefański (red.), op. cit., s. 1231. 
25 R. A. Stefański (red.), op. cit., s. 1236. 
26 Wyrok SN z dnia 20 kwietnia 2006 r., IV KK 41/06, LEX nr 183010. 
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pokierowania swoim postępowaniem" odpowiada zawartemu w art. 31 § 1 k.k. opisowi niepoczytalności spowodowanej 

chorobą psychiczną lub upośledzeniem umysłowym27. 

Sporną kwestią jest karnoprawna ocena seksualnego wykorzystania bezradności lub niepoczytalności u małżonka, 

gdyż ustawodawca wyraźnie tego nie rozstrzyga. Na podstawie art. 198 k.k. karane mogą być mianowicie jedynie te 

osoby, które świadomie posłużyły się obiektywnie istniejącym stanem ofiary jako elementem umożliwiającym im 

podjęcie z nią określonych czynności seksualnych. To wykorzystanie więc, a nie sam stan ofiary, jest podstawą 

karalności28. Podejmowanie przez małżonków pożycia seksualnego w przypadku pewnych dolegliwości jednego z nich, 

ale bez ich wykorzystania dla doprowadzenia do obcowania płciowego, nie jest zabronione. Według L. Gardockiego nie 

ma przestępstwa, gdy mimo istnienia stanu określonego w art. 198 k.k. istnieje domniemana zgoda osoby na współżycie 

seksualne, a więc np. mąż kontynuujący życie seksualne z kobietą, która zachorowała psychicznie, nie wypełnia 

znamion tego przestępstwa29. 

Jednakże należy podkreślić, iż nupturienci przy zawieraniu związku małżeńskiego nie udzielają sobie debitum 
carnale, rozumianego jako bezwarunkowa zgoda na współżycie w każdym czasie i miejscu oraz formie. Co najwyżej 

można mówić o domniemaniu tej zgody wtedy, gdy partner w żaden sposób nie wyraża sprzeciwu na zachowanie 

sprawcy. Jak podniesiono w komentarzu do Kodeksu karnego z 1969 r. „Okoliczność, że pokrzywdzona pozostaje ze 

sprawcą w związku małżeńskim nie wyłącza odpowiedzialności karnej w przypadku, gdy nie ma domniemanej zgody 

pokrzywdzonej na obcowanie płciowe”30. 

Podejmowanie przez małżonków kontaktów seksualnych jest zgodne z prawem, ale tylko wówczas, gdy nie łączy 

się to z wykorzystaniem przez zdrowego małżonka stanu bezradności lub niepoczytalności małżonka chorego. W 

konsekwencji przyjąć trzeba, że seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności u małżonka może rodzić 

odpowiedzialność z art. 198 k.k., choć w praktyce dotyczyć to może przypadków skrajnych31. 

Narażenie małżonka na zarażenie wirusem HIV lub inną chorobą weneryczną 
Warto podkreślić, iż karnoprawne aspekty pożycia seksualnego małżonków oprócz przestępstw przeciwko 

wolności seksualnej i obyczajności mogą też dotykać sfery życia i zdrowia. Dotyczy to w szczególności narażenia 

małżonka na zarażenie wirusem HIV lub inną chorobę weneryczną w następstwie kontaktów seksualnych, co może 

wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 161 k.k.32. 

Przedmiotem ochrony przestępstw określonych w art. 161 § 1 i 2 k.k. jest zdrowie i życie człowieka bezpośrednio 

narażonego na zarażenie wirusem HIV czy narażonego na zarażenie chorobą weneryczną, chorobą zakaźną albo ciężką 

chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu. Gdyby bowiem stan narażenia doprowadził do sytuacji, w której 

doszłoby do zarażenia którąkolwiek z wymienionych chorób, to pierwsze z wymienionych dóbr podlegających 

ochronie (tzn. zdrowie) zostałoby już naruszone, drugie zaś (czyli życie) mogłoby się znaleźć w sytuacji zagrożenia33. 

Ustawodawca w kodeksie karnym posłużył się terminem „zarażenie”. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi34 nie używa jednakże tego określenia, a posługuje się terminem „zakażenie”. 

Zgodnie z definicją legalną „zakażenie” to wniknięcie do organizmu i rozwój w nim biologicznego czynnika 

chorobotwórczego. Niewątpliwie intencją ustawodawcy było określenie ryzyka dla zdrowia i życia człowieka 

wynikającego właśnie z takiego stanu rzeczy, jaki wiąże się z zakażeniem (infekcją) wirusem HIV lub jedną z chorób 

zakaźnych odpowiadających opisowi ustawowemu z art. 161 § 2 k.k.35. 

Omawiane przestępstwo należy do grupy przestępstw indywidualnych właściwych, gdyż jego podmiotem może 

być bowiem wyłącznie osoba zarażona jedną z chorób wymienionych w art. 161 k.k.36. Przestępstwo to jest umyślne i 

może być popełnione z zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym. Sprawca musi mieć świadomość, że jest zarażony 

wirusem HIV bądź inną chorobą37. Ta okoliczność po stronie sprawcy powinna być więc uprzednio obiektywnie 

stwierdzona. Podstawą przyjęcia wyczerpania znamienia wiedzy o zakażeniu wirusem HIV lub chorobie zakaźnej 

muszą być zweryfikowane wyniki badań diagnostycznych (laboratoryjnych), o których poddany badaniom pacjent 

                                                 
27 Postanowienie SN z dnia 29 stycznia 2002 r., I KZP 30/01, OSNKW 2002, nr 3-4, poz. 16. 
28 R. Krajewski, op. cit., s. 260. 
29 L. Gardocki, Prawo karne, 19 wydanie, Warszawa 2015, s.274. 
30 R. A. Stefański (red.), op. cit., s. 1238. 
31 R. Krajewski, op. cit., s. 262. 
32 Ibidem, s. 262-263. 
33 J. Giezek, op. cit., s.249. 
34 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013, poz. 947 ze zm.). 
35 R. A. Stefański (red.), op. cit., s. 945. 
36 R. A. Stefański (red.), op. cit., s. 947. 
37 M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2014, s. 405. 
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został prawidłowo poinformowany38. Ponadto zawarty w art. 161 k.k. zwrot, że sprawca „wie, że jest zarażony” należy 

interpretować szeroko, przyjmując, że wiedza ta obejmuje nie tylko wiedzę sprawcy o tym, że jest zarażony, lecz 

również jakie są związane z tym faktem konsekwencje zarówno dla niego samego, jak i innych osób, a także, że chorobę 

może przenieść do organizmu innej osoby39. 

Należy zwrócić uwagę, iż niejednoznacznie przedstawia się kwestia prawnokarnej skuteczności zgody na 

wytworzenie stanu narażanie na zarażenie. Jeśli chodzi o zachowania podejmowane w warunkach prywatności i 

dobrowolności życia seksualnego, to należałoby przyjąć iż zgoda spełniająca ogólne warunki wyłączające bezprawność 

jest relewantna. Odmienne stanowisko godziłoby w autonomię jednostki i stanowiło zbyt dużą ingerencję w sferę jej 

praw podmiotowych40. 

Zgodnie z art. 161 § 3 k.k. ściganie przestępstwa następuje na wniosek pokrzywdzonego. Uzasadnieniem tej 

regulacji jest unikanie zbytniej ingerencji prawa karnego w stosunki intymne małżonków lub osób pozostających w 

faktycznym pożyciu, w tym usunięcie obawy, iż ujawnienie przez osobę poddającą się leczeniu, że została zarażona 

przez małżonka lub stałego partnera, może spowodować jego odpowiedzialność karną41. W wielu wypadkach sprawcy 

nie będą podlegali odpowiedzialności karnej, gdyż trudno zakładać, aby najpierw małżonek świadomie podejmował 

kontakty seksualne z zarażonym współmałżonkiem, a następnie składał wniosek o jego ściganie, choć oczywiście i 

takich sytuacji nie można wykluczyć42. 

Popełnienie przestępstwa określonego w art. 161 § 1 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Sąd 

może, w warunkach określonych w art. 37a k.k., orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności. Możliwe jest również 

odstąpienie od wymierzenia kary z jednoczesnym orzeczeniem środka karnego43. 

Zakończenie 
Utrzymanie więzi fizycznej między małżonkami stanowi ich uprawnienie, a zarazem obowiązek. W związku z 

tym, obowiązkowi każdego z małżonków w zakresie podejmowania kontaktów seksualnych odpowiada uprawnienie 

jego współmałżonka do żądania zachowania zgodnego z treścią obowiązku. Jednak trzeba zaznaczyć, iż każdy z 

małżonków zachowuje prawo do podejmowania swobodnych decyzji, które dotyczą jego życia płciowego w relacjach ze 

współmałżonkiem. Dlatego też ustawodawca przewiduje karalność za określone zachowania, mimo że zachodzą one w 

relacjach małżeńskich. Nie musi to być wyrażone wprost w przepisie, co z kolei prowadzi do powstania istotnych 

kwestii spornych, jak np. w przypadku przestępstwa seksualnego wykorzystania bezradności lub niepoczytalność 

małżonka, gdzie część osób wyklucza możliwość przypisania tego przestępstwa na gruncie małżeństwa, inni zaś jak 

najbardziej uzasadniają możliwość jego popełnienia wobec małżonka. Należy podkreślić, iż pożycie seksualne w 

małżeństwie musi odbywać się z poszanowaniem potrzeb i możliwości w tej sferze obojga małżonków, a ponadto w 

sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Wyłączenie możliwości popełnienia niektórych przestępstw w 

relacjach małżeńskich istotnie mogłoby ograniczać prawną ochronę małżonków. 

 

*** 

 

 

 
 Marriage is principally an institution in which interpersonal relationships, usually sexual, are acknowledged. 

The act of marriage creates normative or legal obligations between the individuals involved. One of the duties is to take 

a sex life. However, the behaviour of a spouse can not be illegal. A lot of sexual crimes can not only be committed 

outside marriage. For example, the possibility of a rape between married persons in not being questioned by 

contemporary representatives of the Polish criminal law doctrine. The article presents some crimes that relate to 

making a sexual contacts in a marriage. 

                                                 
38 R. A. Stefański (red.), op. cit., s. 948. 
39 J. Warylewski (red.), op. cit., s. 315-316. 
40 R. A. Stefański (red.), op. cit., s. 946-947. 
41 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, wyd. V, LEX 2010, LEX online. 
42 R. Krajewski, op. cit., s. 267. 
43 J. Giezek, op. cit., s. 251. 
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Wstęp 
Od zarania dziejów świat, w którym żyjemy boryka się z problemem szeroko pojętej przemocy1. Możemy 

spoglądać na nią przez pryzmat różnych perspektyw2 i przejawiać się może w różnych formach3. Nieważne w jakim 

aspekcie życia jest spotykana, czy to w pracy, w szkole, na urlopie, czy w domu – zawsze, jeżeli uzyska przymiot 

bezprawnej – winna być skrupulatnie eliminowana wraz z wprowadzaniem środków, które miałyby jej zapobiegać w 

przyszłości. Najbardziej związaną – a nawet można rzec, że nierozerwalnie – z punktu widzenia tej pracy jest przemoc 

domowa4, nazywana również przemocą w rodzinie, którą to należy określić jako zjawisko bezsprzecznie negatywne. 

Polega ono w ogólności na narzucaniu swej woli poprzez fizyczny bądź psychiczny wpływ na członków rodziny. 

Rodzina5 jako fundament społeczeństwa musi być chroniona, taka protekcja jest oczywiście zapewniana. Zachowania 

godzące w jej byt są penalizowane przez prawo karne6, ochronę zauważa się również na gruncie prawa cywilnego. 

Niemniej jednak – mimo tak szerokiego spektrum środków ochrony, jak mogłoby się wydawać – szwankowała sama 

procedura rozpoznawania tej przemocy, a obok tego obserwowano problem realizacji pomocy, oferowanej przez 

przedstawicieli różnych służb. Brakowało interdyscyplinarnego modelu pracy z rodziną. Na przekór temu zdecydowano 

się opracować procedurę, która miała nie tyle, co położyć temu kres – bo to oczywiście niemożliwe – a usprawnić i 

wzmocnić ochronę oraz zmniejszyć skalę problemu. Mechanizm opracowany już prawie dwie dekady temu określony 

został jako procedura „Niebieskie Karty”. Jest ona przedmiotem analizy w tej pracy. W dalszej części postaram się 

przybliżyć nieco więcej informacji na temat tego, jak należy rozumieć przywoływaną wyżej procedurę, jakie są jej 

główne cele oraz dlaczego powstała. Udzielona zostanie odpowiedź na pytanie jak wygląda realizacja działań w jej 

ramach, kto przeprowadza interwencję i w jaki sposób się to odbywa. Analizie poddam kwestie jej rozwoju na 

przestrzeni lat. Zasadniczą w tej materii jest nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 1 sierpnia 

2010 r.7, w konsekwencji której doszło do szeregu zmian – quasi usprawnień – gdzie oczekiwania nie pokryły się z 

                                                 
1 Z definicji Słownika Języka Polskiego PWN wynika, że przemoc należy potraktować jako „przewagę wykorzystywaną w celu narzucenia komuś swojej woli, 
wymuszenia czegoś na kimś; też: narzucona komuś bezprawnie władza”; zob. [http://sjp.pwn.pl/slowniki/przemoc.html] Data dostępu: 22.02.2016. Co do 
innych propozycji definicji przemocy: zob. E. Kędra, Wybrane aspekty i formy przemocy [w:] Przemoc w społeczeństwie. Diagnoza, sposoby 
przeciwdziałania (red.) J. Cichla, R. M. Ilnicka, Polkowice 2008, s. 44; I. Pospiszyl, Przemoc w rodzinie, Warszawa 1997; A. Witkowska-Paleń, Przemoc w 
ujęciu kryminologicznym. Zarys problematyki [w:] Przemoc jako przedmiot rozważań i badań (red.) W. Sajdek, J. T. Mróz, Lublin 2013, s. 147; W. Walc, 
Przemoc w relacjach międzyludzkich – opinie młodzieży, Rzeszów 2006, s. 11-13.; J. Bryk, Pojęcie przemocy w prawie karnym [w:] Przemoc i agresja jako 
zjawiska społeczne (red.) M. Binczycka – Anholcer, Warszawa 2003, s. 93-94. 
2 H. Sasal wyróżnia na przykład przemoc moralną, społeczną oraz prawną; zob. H. Sasal, Niebieskie Karty. Przewodnik do procedury interwencji policji 
wobec przemocy w rodzinie, Warszawa 2005, s. 12. 
3 Przede wszystkim najczęściej spotykaną formą przemocy jest ta, określana mianem fizycznej, która to przejawia się przez naruszenie nietykalności 
cielesnej. Psychiczna objawia się pod postacią naruszenia godności osobistej. Seksualna wiążę się z naruszeniem intymności. Wyróżnić nawet można tzw. 
przemoc poprzez zaniedbanie oraz przemoc ekonomiczną; zob. [http://www.niebieskalinia.info/index.php/przemoc-w-rodzinie/8-rodzaj-przemocy] Data 
dostępu: 22.02.2016. Szerzej na temat przemocy psychicznej: zob. R. Durda, Przemoc psychiczna – zjawisko i skala [w:] Przemoc w społeczeństwie – 
diagnoza, sposoby przeciwdziałania (red.) J. Cichla, R. M. Ilnicka, s. 113; szerzej na temat przemocy seksualnej zob. W. Wieczorek, Przemoc w małżeństwie 
i rodzinie [w:] Przemoc seksualna w małżeństwie w perspektywie teologicznomoralnej (red.) M. Chuchra, J. Jęczeń, Lublin 2012, s. 11 i n.; Szerzej na temat 
przemocy ekonomicznej: por. A. Kowalewska, Przemoc w rodzinie – aspekty psychologiczne [w:] Problematyka przemocy w rodzinie. Podstawowe środki 
prawne ochrony osób pokrzywdzonych (red.) E. Kowalewska-Borys, Warszawa 2012, s. 28. 
4 W nauce najczęściej definiuje się przemoc w rodzinie jako pewna manifestacja siły fizycznej, czy psychicznej wobec członka rodziny, która godzi w jego 
godność, prawa i dobra osobiste, a przy tym powoduje szkody i cierpienie; zob. M. Jóźwik, Przemoc wobec kobiet w rodzinie, Warszawa 2007, s. 36 i n.; D. 
Rode, Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie, charakterystyka sprawców, Warszawa 2010, s. 19 i n.; B. Gruszczyńska, Przemoc wobec kobiet 
w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne, Warszawa 2007, s. 20; B. Gruszczyńska, Zjawisko przemocy w rodzinie w świetle statystyk kryminalnych i badań 
wiktymizacyjnych [w:] Jak skutecznie chronić ofiary przemocy w rodzinie (red.) L. Mazowiecka, Warszawa 2013, s. 103; J. Weis, Zjawisko przemocy w 
rodzinie [szkolaspecjalna.elomza.pl/publikacje/zjawiskoprze.doc] data dostępu: 19 marzec 2016; G. Olszewska-Baka, L. Pytka, Przemoc w rodzinie, 
Białystok 1999, s. 73; B. Bykowska, Wybrane problemy współczesnej rodziny polskiej (red.) M. Dębski, Nowy Staw 2008, s. 39; S. Spurek, Izolacja sprawcy 
od ofiary. Instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Warszawa 2013, s. 24. 
5 Rodzina rozumiana jest jako największe dobro w społeczeństwie, stanowiące jego podstawowy fundament, bez którego nie może istnieć; por. Z. Tyszka, 
Relacja rodzina- społeczeństwo globalne, [w:] Rodzina współczesna, (red.) M Ziemska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Kwiecień 2005, s. 25 i 
n.; zob. J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1972, s. 149. 
6 Szerzej na ten temat; zob. H. Sasal, Niebieskie Karty… op. cit., s. 12 i n. 
7 Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Dz. U.nr 125, poz. 842. 
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rzeczywistością, co odbiło się na efektywności procedury NK. W rezultacie mam nadzieję, że przybliży to problematykę 

tego zagadnienia i rozjaśni wątpliwości jawiące się w tej materii.  

Ogólne informacje na temat procedury „Niebieskie Karty” 
Procedura „Niebieskie Karty” określana jest jako model postępowania interwencyjno-pomocniczego wskazanego 

przez znowelizowaną w 2010 roku Ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie8 oraz Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2011 r.9. Realizowana jest przez różne służby w przypadkach powzięcia podejrzenia , że 

dana rodzina może borykać się z problemem przemocy domowej. W takich przypadkach służby te, a są nimi 

przedstawiciele policji, pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 

będą miały obowiązek – i to wynikający wprost z ustawy – wszcząć procedurę „Niebieskie Karty”.  

Wszczęcie procedury nie wiąże się z żadnymi prawnymi konsekwencjami. Nie jest ono bowiem postępowaniem 

karnym, ani nie jest równoznaczne z oskarżeniem10. Jak słusznie wskazuje się w nauce prawa11 traktuje się ją jako 

sygnał, swoisty bodziec do tego, aby przedstawiciele służb pomocniczych sprawdzili alarmującą sytuację. Oczywiście 

nie każde wszczęcie procedury NK musi doprowadzić do stwierdzenia patologii w rodzinie, może odsłonić natomiast 

jakiś inny problem, wymagający usunięcia w innej formie. 

Istotnym jest fakt, że inicjacja procedury nie jest uzależniona od zgody osoby dotkniętej przemocą. Ustawodawca 

wychodząc z takiego założenia oparł się o aspekt psychologicznej analizy wspominanego zjawiska przemocy domowej i 

osób, które je doznają. Domowe rękoczyny, czy przemoc słowna są zjawiskiem długotrwałym, w takim świetle osoby jej 

doznające uosabiają syndrom wyuczonej bezradności12, czyli przeświadczenie, że nikt i nic nie będzie w stanie 

zatrzymać działań oprawcy, w konsekwencji lepiej jest zachować milczenie, nic nie robić i tkwić w przekonaniu, że 

problem kiedyś ustąpi. Częstokroć doznający przemocy w rodzinie czują się oswojeni ze swoją sytuacją, nierzadko 

również ulegają manipulacji ze strony prześladowcy, uważając, że to, co się dzieje jest nieuchronne, a więc należy się z 

tym pogodzić, w przeciwnym razie możliwym będzie napotkanie na jeszcze większy ból i karę. Zbyt długi okres 

powtarzającego się nękania może wywoływać takie konsekwencje psychologiczne – osoby takie, aby dojść do 

mentalnego zdrowia potrzebują pracy ze specjalistą. Wydaje się więc, że w takim świetle wszczęcie procedury NK nie 

stanowi zamachu na wolność i niezależność tychże osób, a jedynie jest formą pomocy. 

Wydawać by się mogło, że podstawowym celem13 procedury NK jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w 

rodzinie, sytuację ofiar i reakcja wobec sprawców tego zjawiska. W szczególności należy zwrócić uwagę na sytuację 

pokrzywdzonych, którym przede wszystkim zapewnić należy pomoc i opiekę. Nie można dopuszczać takich 

scenariuszy, że faktyczny pokrzywdzony stawał się nim dopiero na gruncie postępowania przygotowawczego, 

występując jako „ofiara” w roli świadka przestępstwa.  

Wszczęcie i prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” 
W ramach procedury NK obecnie wyróżnia się cztery formularze, oznaczone kolejno literami A, B, C, D14. 

                                                 
8 Podstawowe cele procedury „Niebieskie Karty” wskazane zostały wskazane w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. nr 180, poz. 1493 ze zm. 
9 Rozporządzenie z dnia 13 września 2011 roku (Dz. U. nr 209, poz. 1245) weszło w życie 17 października 2011 roku. Do 17 października 2011 roku 
procedura „Niebieskie Karty” realizowana była przez policję w oparciu o zarządzenie nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008. 
Procedura NK wiązać się miała nie tylko stricte z działaniami policji wobec sprawców i ofiar, zakładała ona bowiem możność współpracy między różnymi 
podmiotami oraz budowę lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy, celem stworzenia sieci zespołów interdyscyplinarnych . A w konsekwencji 
złożonych systemów przeciwdziałania przemocy domowej. Rozporządzenie to stało się aktem regulującym działania wszystkich służb wobec przemocy w 
rodzinie od momentu zgłoszenia takiego zajścia. Cel był prosty, za pomocą procedury chciano stworzyć odpowiednie warunki do podejmowania 
współpracy między instytucjami już od momentu interwencji poprzez połączenie kompetencji wszystkich instytucji odpowiedzialnych za przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie. Rozporządzenie rozszerzyło krąg podmiotów uprawnionych do wszczęcia procedury NK, obowiązki w tym zakresie zaczęli realizować 
oprócz funkcjonariuszy Policji również pracownicy socjalni, pracowników służby zdrowia oraz oświaty. Nie małą rolę zaczął również odgrywać 
przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego. 
10 Por. K. Przyborowska, Co z tą procedurą? Informator dla przedstawicieli pomocy społecznej, oświaty i ochrony zdrowia, dotyczący realizacji procedury 
niebieskie karty, Warszawa 2013, s. 2 i n. 
11 Ibidem. 
12 Po więcej informacji na temat wyuczonej bezradności: zob. Roman Pomianowski, Psychologiczne konsekwencje zadłużenia- wyuczona bezradność innym 
sposobem spojrzenia na problemy społeczne [http://programwsparcia.com/wp-content/uploads/2014/06/Wyuczona-bezradno%C5%9B%C4%87-.pdf] 
Data dostępu: 15.03.2016; także J. Moczydłowska, Wyuczona bezradność- psychologiczna bariera w ograniczaniu nierówności społecznych 
[http://www.ur.edu.pl/pliki/Zeszyt6/34_Moczydlowska_Joanna.pdf] Data dostępu: 15.03.2016. 
13 Oprócz wymienionego celu podstawowego wyróżnia się jeszcze: ujednolicenie dokumentowania przebiegu zdarzenia, wzmożone wsparcie dla ofiar 
przemocy w rodzinie, podjęcie bardziej stanowczych działań wobec sprawców przemocy w rodzinie, tworzenie warunków do współdziałania służb; Zob. 
M. Milowski, Niebieska karta- procedura interwencji policyjnej, Katowice 2010, s. 22 i n. 
14 Wszystkie formularze są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej [http://www.mpips.gov.pl/archiwum-projekty-aktow-
prawnych-/archiwum-projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/przeciwdzialanie-przemocy/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-procedury-niebieskie-
karty-oraz-wzorow-formularzy-niebieska-karta/]. 
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Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta A” przez przedstawiciela 

jednego z pięciu podmiotów15: Policji, pomocy społecznej, oświaty, ochrony zdrowia, gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych. Formularz winien być wypełniony w obecności osoby, co do której podejrzewa się, że jest 

dotknięta przemocą16. Kartę „otwiera” informacja o podmiocie przeprowadzającym interwencję, będzie więc to 

każdorazowo reprezentant konkretnej służby wskazanej wyżej17. Karta winna dokładnie określać moment interwencji, 

jest to pomocne w dokładnym ustaleniu stanu faktycznego. Do konkretnych rubryk wpisywane są dane dotyczące 

osoby pokrzywdzonej, sprawcy i świadków18. 

Następnie przechodzi się do opisu zaistniałej sytuacji. Ustala się, jakie konkretnie działania wykonano w stosunku 

do osoby pokrzywdzonej. Czy doszło do realizacji przemocy w formie psychicznej, fizycznej i czy w związku z tym 

doszło do uszkodzenia ciała. W karcie umieszcza się również informacje dotyczące ewentualnych przeszłych działań 

sprawcy wraz z informacją o tym, przez jaki okres czasu trwały. Kolejno w następnych punktach formularza uzupełnia 

się dane dotyczące potencjalnych świadków zdarzenia, mogą to być osoby, które brały udział w konkretnym zdarzeniu, 

jak i takie, które mają informację mogące stanowić dowód w sprawie, np. sąsiedzi, świadkowie licznych awantur „zza 

ściany”. W dalszej części karty znajdują się informacje odnośnie ewentualnej uprzedniej karalności sprawcy przemocy 

za przestępstwo z użyciem przemocy lub groźba jej użycia. Ustala się również, czy sprawca ma styczność z alkoholem, 

środkami odurzającymi, psychotropowymi oraz lekami. Udziela się również informacji o ewentualnym odbytym 

leczeniu psychiatrycznym sprawcy. Określając stan faktyczny istotne znaczenie ma fakt, czy wcześniej zawiadamiano 

policję lub prokuraturę, czy w związku z tym dochodziło do interwencji, czy podejmowana jakieś działania19, czy 

wydano jakieś orzeczenia20. W tym miejscu zapisuje się również ewentualne działania podjęte wobec sprawcy na 

miejscu zdarzenia21. Karta zawiera również pewną pulę pytań22, na które odpowiedzi udziela podmiot interweniujący – 

pozwalają one na zebranie informacji o zachowaniach stron konfliktu. Po udzieleniu odpowiedzi na wyżej wskazane 

kwestie przechodzi się do udzielania informacji na temat opisu rodzaju i obrażeń ciała wraz z informacją o podjętym 

leczeniu bądź zabiegach. Jednym z ostatnich elementów formularza „A” jest punkt dotyczący podjętych interwencji w 

celu zapewnienia bezpieczeństwa pokrzywdzonemu23. Formularz ten jest wypełniany przez przedstawiciela każdego z 

podmiotów wskazanych wyżej. Powinny one dysponować wzorem konkretnego formularza w swoich siedzibach. Gdy 

NK „A” zostanie uzupełniona, wówczas należy bez zbędnej zwłoki, w terminie nieprzekraczającym siedmiu dni 

przekazać informację o podjętych działaniach przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego24. Zespół ten po jego 

otrzymaniu w terminie 3 dni przekazuje go pozostałym członkom ZI lub Grupie Roboczej25. 

Karta „A” wydaje się być nad wyraz istotna. Przede wszystkim stanowiąc odzwierciedlenie konkretnej sytuacji 

uzasadniającej podejrzenie przemocy w rodzinie będzie decydować o dalszym losie ewentualnych pokrzywdzonych i 

sprawców. 

                                                 
15 Do podstaw prawnych realizacji procedury NK należy zaliczyć przepisy regulujące funkcjonowanie poszczególnych służb, które są zobowiązane do 
realizacji procedury, np. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990r. o policji (Dz. U. nr 287, poz. 1687). 
16 Możemy napotkać na sytuację, gdzie taka osoba z różnych – zasadnych- przyczyn może być nieobecna, wówczas do wszczęcia procedury dojdzie w 
momencie ustania przyczyny nieobecności lub w momencie nawiązania bezpośredniej relacji z pokrzywdzoną. Gdy kontakt jest całkowicie niemożliwy, 
kartę wypełnia się podczas jej nieobecności; zob. M. Zając, Procedura…, op. cit., s. 123 i n. 
17 Informacje przedstawia pieczęć jednego z podmiotów wskazanych w art. 9d ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Podmiot taki 
zobowiązany jest przedstawić takie informacje, jak: imię, nazwisko, stopień służbowy lub zajmowane stanowisko, miejsce zatrudnienia. 
18 Należy podać: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, numer i serię dowodu osobistego, miejsce zatrudnienia, 
kontakt telefoniczny i stosunek pokrewieństwa do stron. 
19 Na przykład pod postacią zatrzymania, dozoru. 
20 Na przykład zakaz kontaktowania się z ofiarą, zbliżania się do określonych osób, o ograniczeniu władzy rodzicielskiej, czy zobowiązaniu do poddania się 
leczeniu. 
21 Chodzi tutaj o wszelakie ewentualności, np. informacje o pouczeniu, zastosowaniu środków przymusu bezpośredniego, zbadaniu zawartości alkoholu 
we krwi. Takowe informacje pozwalają ustalić jak zachowuje się sprawca podczas zdarzenia i tuż po nim. 
22 Są to pytania o: możliwość nawiązania kontaktu z pokrzywdzonym i sprawcą, ich stan psychiczny, stawianie oporu, inne zachowania. 
23 Tutaj zamieszcza się informacje dotyczące: udzielonej pomocy medycznej, umieszczenia w placówce całodobowej, udzielenia pomocy dzieciom, 
powiadomienie organów właściwych do prowadzenia postępowania przygotowawczego. 
24 Zespół interdyscyplinarny to po prostu zespół specjalistów różnych służb, których zadaniem jest integrowanie i koordynacja działań podmiotów 
uprawnionych do interwencji i pomocy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Pełnią rolę niezależnych ekspertów. W jego skład wchodzą 
przedstawiciele: policji, urzędu gminy, rady gminy, prokuratury, organizacji pozarządowych, pomocy społecznej Udzielają pomocy osobie, co do której 
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, podejmują działania w stosunku do oprawcy, opracowują plan pomocy dla osoby, co do której 
istnieje podejrzenie, że jest nią dotknięta, rozstrzygają o braku zasadności podejmowania działań; zob. M. Zając, Procedura „Niebieskie Karty”. Realizacja 
działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Wrocław 2012, s 73.; także Z. Piechocki, Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze, Toruń 2012, 
s. 4 i n.; Ł. Radwanowicz, Zagadnienia administracyjne dotyczące przemocy, [w:] Problematyka przemocy w rodzinie, (red.) E. Kowalewska-Borys, 
Warszawa 2012, s. 171 i n.; D. Kwiatkowski, Policja w systemie zapobiegania przemocy w rodzinie, Słupsk 2012, s. 23 i n.  
25 Grupę roboczą stanowi zespół specjalistów powołanych przez ZI. Jej głównym zadaniem jest zatrzymanie przemocy oraz pomoc wobec osoby, która jej 
doświadczyła. Poza działaniami najistotniejszymi podejmowane są również – w ramach tej Grupy – działania edukacyjne wobec osób stosujących przemoc. 
Grupa pracuje wg konkretnego schematu; zob. K. Przyborowska, Co z tą procedurą?..., op. cit., s. 8 i n. 
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Niebieska Karta „B” wręczana jest pokrzywdzonemu przez podmiot wszczynający procedurę, zazwyczaj w trakcie 

przeprowadzanych czynności w ramach NK „A”. Zawiera informacje dotyczące przemocy w rodzinie oraz wskazuje 

miejsca, gdzie doświadczający przemocy domowej może się udać, aby uzyskać pomoc26. Karta ta ma na celu również 

motywować do podejmowania działań mających na celu ochronę własnych interesów. 

Trafnie K. Przyborowska wskazuje, że „(…) jej funkcja prewencyjna polega na ułatwieniu uprawnionym 
instytucjom i organom prowadzenia dalszych działań w zakresie pomocy w rodzinie (…) usprawnieniu współpracy z 
innymi służbami społecznymi (…) ułatwieniu zdiagnozowania skali zagrożenia, a co za tym idzie – podejmowaniu 
odpowiednich działań zapobiegawczych”27. Trudno się z takimi twierdzeniami nie zgodzić. Realizacji tych celów 

następuje przecież poprzez przekazanie informacji o przysługujących osobie pokrzywdzonej prawach28, a także 

przejawia się przez możność zastosowania przez organy ścigania środków izolujących sprawcę od osoby dotkniętej 

przemocą. Informacje są przekazywane pisemnie, aby osoba taka mogła się z nimi zapoznać w dowolnym momencie, a 

przede wszystkim po to, aby w sposób przemyślany podjąć decyzję co zrobić, aby zmienić swoje położenie. Formularz 

NK „B” umożliwia swobodne, dokładne odnotowanie przebiegu zdarzenia. Zazwyczaj pod wpływem upływu czasu 

łatwiej jest odnieść się do traumatycznego zdarzenia i w sposób precyzyjniejszy, niż w stanie głębokich emocji – oddać 

pisemne przeżyte doświadczenie. Karta „B” pełni również funkcję alarmu, który zawsze można podnieść. Często dzieje 

się tak, że osoba dotknięta przemocą, bezpośrednio po zdarzeniu nie chce podejmować żadnych kroków zarówno w 

takim celu, aby pomóc samemu sobie, a także po to, aby kara spotkała oprawcę. Jednakże pod wpływem kolejnych 

incydentów może zacząć zdawać sobie sprawę, że jedynym wyjściem z takowej sytuacji jest podjęcie odpowiednich 

kroków przeciwko sprawcy. 

Kolejną czynnością w ramach procedury „Niebieskie Karty” jest zaproszenie na posiedzenie członków ZI lub GR 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że została dotknięta przemocą w rodzinie29. Sytuacja, w której osoba 

poszkodowana w obecności kilka nieznanych sobie osób ma zrelacjonować przykrą dla siebie sytuację – jest niezwykle 

stresogenne. Przebieg takiego spotkania musi więc odbywać się w taki sposób, żeby w jak największym stopniu 

zminimalizować ewentualne negatywne skutki. Osoba doznająca przemocy nie powinna być stawiana w pozycji 

petenta, a rozmowa nie powinna być przeprowadzania na zasadzie „odpytywania”.30 Na posiedzeniu analizuje się 

sytuację danej rodziny, przy czym analiza ta skupia się na diagnozie osoby, wobec której stosowana jest przemoc, ocenia 

się: warunki rodzinne, sytuację zawodową, ekonomiczną, zdrowotną. Ustala się plan pomocy31 dla pokrzywdzonej 

osoby. Wpisują się w niego również obowiązki Policji. W ZI, czy GR winien być policjant, którego zadaniem będzie 

monitorowanie sytuacji danej rodziny, zapobieganie przemocy i reagowanie na ewentualną. Zadanie to realizowane jest 

poprzez systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby dotkniętej przemocą32. Policjant informuje 

pokrzywdzoną o ochronie przed przestępstwami mogącymi mieć związek z zachowaniem oprawcy. Wyjaśnia również 

na czym te przestępstwa polegają wskazując na możność ścigania takowych czynów. Dodatkowo Policjant winien 

pouczyć o możliwości skorzystania z badań lekarskich. 

Bada się również kwestie związane sytuacją dzieci w takich rodzinach. Odpowiada się na pytania, czy mają 

zapewnione należyte warunki do prawidłowej egzystencji. Przedstawiciele instytucji upoważnieni do przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie mają w tej kwestii różne obowiązki, adekwatne do swoich zadań. Plany są weryfikowane, a 

wnioski z nich wypływające umieszcza się w formularzu „C”33. W NK „C” jest miejsce na periodyczną ocenę sytuacji w 

rodzinie, jak i weryfikację skutków implementowanego planu. 

Niebieską Kartę „D” uzupełnia się podczas spotkania z wezwaną również w tym celu osobą, którą podejrzewa się o 

przemoc w rodzinie34. Wskazać należy, że obecność jest dobrowolna, bowiem ani ZI, ani GR nie dysponują żadnymi 

środkami, aby zmusić do takiego udziału. Brak uczestnictwa oznacza jednak niemożliwość wypowiedzenia się co do 

swojej sytuacji, w konsekwencja brak obrony. Generalnie rzecz biorąc na spotkaniu tym podejrzanemu przekazuje się 

konsekwencje na temat popełnianych czynów, rozmawia się pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, 

                                                 
26 W Karcie znajdują się uaktualnione adresy, numery telefonów do instytucji oraz organizacji udzielających pomocy, oczywiście właściwych ze względu na 
miejsca zamieszkania pokrzywdzonego. Opisane są również rodzaje działań i świadczeń, które można uzyskać w ramach pomocy w tych instytucjach. NK 
„B” zawiera nr tel. do Ogólnopolskiego Pogotowia Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz policyjnego telefonu zaufania. 
27 K. Przyborowska, Co z tą procedurą?..., op. cit., s. 8 i n. 
28 Na przykład o prawie do złożenia zawiadomienia o popełnionym przestępstwie. 
29 Wyjątkiem w tej materii będzie sytuacja, gdzie poszkodowanym jest dziecko, nie będzie ono brało udziału w posiedzeniu; zob. J Podlewska, Uwaga 
Dziecko! Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w sytuacji przemocy w rodzinie wobec dziecka, Warszawa 2013, s. 18 i n. 
30 H. Sasal, Niebieskie Karty…, op. cit., s.12 i n. 
31 Charakterystycznym w tym planie jest posługiwanie się trybem niedokonanym w zdaniach. H. Sasal jako przykład podaje konieczność zawierania 
informacji w taki sposób: „skierowanie do udziału w grupach, a nie udział w grupach(…); zob. H. Sasal, Niebieskie Karty..., op. cit. s. 12. 
32 W. Mende, Niebieskie Karty. Regulacje prawne, Policja 997, s. 12. 
33 Zob. Wojewoda Świętokrzyski, Zasady Postepowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie. Wskazówki dla osób realizujących 
te zadania, Kielce 2012, s. 26 i n. 
34 Podstawę wezwania stanowi § 17 rozporządzenia RM w sprawie procedury NK. 
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substancji psychotropowych, podejmuje się tematu działań zmierzających do zaprzestania przemocy. Oczywiście nie 

jest to wyliczenie wyczerpujące.  

W formularzu „D” jest również miejsce na informacje o zobowiązaniach, jakich chce się podjąć sprawca. W tym 

miejscu można uzależnić określone reakcje od sposobu postępowania osoby podejrzanej o przemoc. ZI, czy GR nie mają 

na celu zastraszać, tylko motywować do zmiany postawy. 

Uwagi praktyczne  
Zasadniczą kwestią z punktu widzenia procedury NK było wprowadzenie zmian w dotychczas obowiązujących 

przepisach Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r. Ustawą z dnia 10 sierpnia 2010 r. o 

zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw35. Nowelizacja ta była 

asumptem do wydanego 11 września 2011 r. Rozporządzenia RM w sprawie procedury NK, które weszło w życie 17 

października tego samego roku. Zmiany wprowadzone zarówno nowelizacją jak i rozporządzeniem w rezultacie 

doprowadziły do spadku skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach procedury NK. 

Celem nowelizacji było wprowadzenie powiatowych i gminnych programów przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie36 oraz obowiązek kreowania gminnych zespołów interdyscyplinarnych, po to, aby mogły one realizować 

zadania określone w programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach wspólnych działań przedstawicieli 

różnych podmiotów (Policja, oświata, służba zdrowia, pomoc społeczna). W konsekwencji opracowano system 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powołano ZI, realizowano porady oraz przeprowadzano interwencje w zakresie 

przeciwdziałania przemocy domowej. 

Rozporządzenie z 11 sierpnia 2011 r. przewidywało modyfikację procedury w taki sposób, aby połączyć 

kompetencje wszystkich służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, chciano również stworzyć 

warunki do podjęcia współpracy między tymi podmiotami już na etapie podjęcia interwencji. Rozszerzono krąg 

podmiotów uprawnionych do wszczynania procedury NK (Policja, pomoc społeczna, gminne komisje rozwiązywania 

problemów alkoholowych, oświata, ochrona zdrowia). 

Do czego te zmiany tak naprawdę doprowadziły?  

Programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie były fikcją, na co wskazuje ewidentnie kontrola przeprowadzona 

przez NIK w 2013 r.37. W gminach nie określano trybów i metod identyfikacji rodzin szczególnie zagrożonych 

przemocą38, co kłóci się z przyjmowanymi założeniami, aby eliminować problem przemocy w sytuacjach, gdzie jeszcze 

nie nastąpił, a okoliczności mogłyby wskazywać, że mogą się pojawić. Pocieszającym nie może być tutaj fakt, że tylko w 

jednej na wszystkie kontrolowane gminy takie tryby i metody się pojawiły. 

Kolejnym zatrważającym elementem jest fakt braku wyodrębnienia w takich planach środków na ich realizację39. 

Tłumaczono się brakiem środków własnych oraz odmową udzielania pomocy finansowej przez zarządy miast, gmin 

oraz powiatów. 

Wynikiem wspominanego wyżej rozporządzenia wszczęcie procedury rozpoczyna wypełnienie kilkustronicowego 

formularza NK. Trzeba nadmienić, że podczas policyjnej interwencji, gdzie często należy izolować sprawcę od ofiary i 

należy użyć środków przymusu bezpośredniego, zatrzymać sprawcę, częstokroć pod wpływem alkoholu lub innych 

środków – wypełnianie obszernego formularza jest nie tylko niefunkcjonalne, ale i wydłuża stresogenne czynności40. W 

konsekwencji formularze wypełniane są niedokładnie, z licznymi brakami41. Do tego występuje problem w 

przypadkach, gdy sprawy są wszczynane przez inne podmioty, niż policja, wtedy wówczas częstokroć dochodzi do 

                                                 
35 Ustawa ta przewidywała opracowanie programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie, powołanie zespołów interdyscyplinarnych, wszelakiego 
rodzaju poradnictwa w zakresie przemocy w rodzinie. Jednakże obserwuje się znaczne rozbieżności między zakładanymi celami a ich funkcjonowaniem w 
praktyce; zob. Najwyższa Izba Kontroli, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację publiczną, KPS-4101-04-00/2013, nr ewid. 
143/2013/P/12/107/KPS, s. 12 i n. 
36 Plany te traktowane miały być jako swoista profilaktyka, chciano eliminować ewentualną przemoc domową, zanim do niej doszło. 
37 Najwyższa Izba Kontroli, Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie przez administrację publiczną, KPS-4101-04-00/2013, nr ewid. 143/2013/P/12/107/KPS. 
38 NIK podaje, że na przykład w Wyszkowie Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ogóle nie określał trybu i metod identyfikacji rodzin 
szczególnie zagrożonych przemocą. Nie wskazano nawet stopni osiągnięcia przyjętych celów. 
39 NIK podaje, że planach finansowych GOPS w Jabłonnej w latach 2010-2011 nie uwzględniano środków na realizację zadań związanych z 
przeciwdziałaniem przemowy w rodzinie (dział 885205). 
40 Wg NIK Dzielnicowy w Mielcu podał, że „Nadmierna dokumentacja – dublowanie jej przez członków grupy roboczej, ponadto zbyt duża ilość 
dokumentacji związanej z prowadzonymi działaniami w rodzinie dotkniętej przemocą domową (dokumentacja sporządzana przez grupę roboczą 
to dublowanie dokumentacji, którą sporządza się do prowadzonej teczki “przemoc domowa” oraz dodatkowo sporządza się dokumentację dotyczącą 
spotkań grup roboczych) oraz zbyt rozbudowany druk NK-A i zbędny druk C i D, gdzie informacje te są zawarte w notatce ze spotkania z ofiarą i sprawcą. 
Na drukach tych ofiara i sprawca piszą swoje zobowiązania, które w większości i tak nie są przez obie strony realizowane. 
41 Według NIK w KPP w Bartoszycach badanie 25 teczek ofiar przemocy założonych po zmianie przepisów, w których znajdowało się 26 NK wykazało, że 
w 23 NK nie wypełniono od jednego do dziewięciu pozycji formularza. Niewypełnienie wszystkich pozycji formularza wyjaśniano dużym obciążeniem 
czasowym przy wypełnianiu rozbudowanego formularza po zmianie przepisów. W KPP w Gryficach w 14 z 25 przypadków spraw objętych kontrolą 
stwierdzono niedokładne wypełnienia NK przez funkcjonariuszy zatrudnionych w Komendzie. 
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sytuacji, gdzie wymagana dokumentacja na temat zdarzenia jest po prostu pomijana42, co prowadzi do wniosków, że 

sami policjanci przyznają, że wprowadzone zmiany doprowadziły do odmiennych skutków od zamierzonych43. 

Novum w procedurze NK doprowadziło do spadku liczby ujawnianych przypadków przemocy w rodzinie. Według 

kontroli NIK liczba sporządzonych NK w Ełku w I półroczu 2012r. wyniosła 54 i w porównaniu z takimi samymi 

okresami w latach 2010 i 2011 zmniejszyła się o 120 i 126, podobny wynik obrazujący procentowo skalę problemu miał 

miejsce w Warszawie, w I półroczu 2012 r. w porównaniu do I półrocza 2010 r. liczba sporządzonych NK spadla ze 156 

do 64. NK ustaliła, że tylko 10% NK wypełniane jest przez podmioty do tego uprawnione, natomiast pozostałe 90% 

przez policję44.  

Do spadku siły NK przyczynił się również fakt wzywania osób pokrzywdzonych na spotkanie ZI, gdzie osoba taka 

musi zrelacjonować w gronie obcych sobie osób przebieg przykrych wydarzeń. Jest to sytuacja niekomfortowa, a nawet 

upokarzająca, stąd często się z niej rezygnuje45. 

Zbyt długi jest również czas, w którym ZI opracowują plan indywidualnej pomocy pokrzywdzonym. Trwa to 

zazwyczaj do kilku miesięcy od zdarzenia. Zespoły rzadko kiedy określają częstotliwość wizyt funkcjonariuszy Policji w 

miejscach, gdzie do przemocy w rodzinie dochodziło46, a do wizyt dochodzi po sporządzonym już planie. 

Wygórowane cele przerosły możliwości. Sytuacja przed rozporządzeniem plasowała się bez wątpienia na wyższym 

poziomie skuteczności. Procedura NK była realizowana przez Policję w oparciu o Zarządzenie Komendanta Głównego 

Policji47. Każdy Policjant mógł założyć NK i nie tylko w miejscu zdarzenia, ale również, gdy dotarła do niego informacja 

o ewentualnej przemocy domowej. Wypełnioną kartę obligatoryjnie wprowadzano do systemu. Następnie wędrowała 

do dzielnicowego, które w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zapoznania się z dokumentacją był zobowiązany do 

nawiązania kontaktu z rodziną. Dzielnicowy prowadził opis rodziny, a na jego podstawie decydowano jakie dalej kroki 

począć48. 

Niestety wprowadzone rozwiązania znalazły swój wynik w stale to pogarszającej się statystyce49. Nowelizacja 

ustawy z 2010 r., i Rozporządzenie RM z 2011 r. doprowadziły w konsekwencji do pogorszenia sytuacji osób 

pokrzywdzonych przemocą domową. Znacząco – w porównaniu do lat sprzed nowelizacji – spadła liczba sprawców 

przemocy domowej. Obrazuje to ten oto wykres: 

                                                 
42 Zob. Najwyższa Izba Kontroli, Przeciwdziałanie… op. cit. s. 18. 
43 Według NIK Zastępca KPP w Mielcu podał, że „Wydaje się, że zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie są skuteczne, a wręcz 
odwrotnie. Zespoły Interdyscyplinarne, grupy robocze i spotkania w ramach tych tworów absorbują czas. Często dublowane są niektóre czynności , których 
takie same wyniki omawiane są na spotkaniach”. 
44 W kontroli NIK podano, że do MOPS w Grajewie w okresie do 17 października 2011r., wpłynęło 145 informacji o wszczęciu procedury NK, z czego 70 w 
2010 i 75 w 2011r., wszystkie, sto procent zostało sporządzonych przez policję, taka sama sytuacja, w takim samym czasie miała miejsce w OPS w 
Szczuczynie. 
45 Według NIK jeden z dzielnicowych w KPP w Mielcu podał, że „Duża ilość członków zespołu w jednym czasie i jednym miejscu prowadzi do dyskomfortu 
psychicznego i niechęci współpracy ofiary i sprawcy przemocy. Rozmowa w “cztery oczy” sprawia, że zarówno ofiara jak i sprawca ma większe zaufanie 
i częściej się otwiera informując o rzeczach, których nie mówi, gdy są wszyscy członkowie”; Komendant KPP w Ełku podał, że „Ponadto warto zauważyć, że 
spotkanie osoby doświadczającej przemocy z grupą roboczą, składającą się nawet z kilku osób, jest krępujące. Bardzo często osoby te są zawstydzone, gdy 
muszą o swoich rodzinnych problemach, nierzadko intymnych, opowiadać przed grupą osób”. 
46 Zob. Najwyższa Izba Kontroli, Przeciwdziałanie… op. cit. s. 22. 
47 Zarządzenie nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania przez policję zadań w związku z 
przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty” 
48 Zob. Najwyższa Izba Kontroli, Przeciwdziałanie…, op. cit. s 15 i n. 
49 Informacje znajdują się na stronie internetowej policja.pl [http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-
rodzinie.html] Data dostępu: 17.03.2016. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk przeprowadzonych przez Policję, znajdujących się na stronie internetowej: 

statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html. 

 W latach 2005-2010 wykryto ponad 527 tysięcy sprawców przemocy w rodzinie, a lata 2011-2015 to tylko 319 

tysięcy osób podejrzanych o przemoc, nie mówimy tutaj o jakimkolwiek sprawstwie. Liczby są zatrważające. 

Porównując chociażby sprawców do osób podejrzanych, obserwujemy ponad 60% spadek. 

Istotę problemu wyraźniej obrazuje sytuacja również spadkowa, tym razem liczby ofiar przemocy w rodzinie. 

Ukazuje to następujący wykres: 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie statystyk przeprowadzonych przez Policję, znajdujących się na stronie internetowej: 

statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.html. 

Wskutek interwencji zanotowano ponad 961 tysięcy osób poszkodowanych przemocą w rodzinie, a w latach 2011-

2015 tylko 364 tysiące. W konsekwencji rodzi się pytanie: Dlaczego uznać to należy za spadek wykrywalności, a nie 

zmniejszenie skali problemu? Bowiem nowe rozwiązania nie niosą w sobie pozytywnej treści, które wskazywałyby na 

konieczność takiej kwalifikacji, a wręcz odwrotnie. Zbiurokratyzowanie procedury i – w moim odczuciu – odebranie 

Policji kluczowych zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy. 
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Moim zdaniem obecna sytuacja to sygnał do tego, aby jeszcze raz przeanalizować obecną sytuację związaną z 

procedurą. Wynika z niej jednoznacznie, że istnieje potrzeba uregulowania tej kwestii na nowo, w taki sposób, aby 

przede wszystkim skrócić czas reakcji na problem. Wydaje się również, że kluczową pozycję w ramach procedury 

winna odgrywać policja. Zmiany potrzebne są również wewnątrz niej samej, potrzebuje uproszczenia i uelastycznienia, 

tyczy się to również obszernych formularzy. 

Podsumowanie 
Kilkanaście lat temu w odpowiedzi na narastającą przemoc w rodzinie postanowiono opracować model50, który 

pomógłby ją zwalczać. Nota bene, stanowiło to swoiste argumentum certum dla jej powstania. Wpierw pilotażowo 

chciano sprawdzić, czy będzie miało to sens. W krótkim okresie czasu zauważono, że procedura ma potencjał. Rok 

później zaczęła obowiązywać w policji powszechnie. Tak naprawdę od roku 1998 zaczął się jej prędki rozrost. Cele 

procedury są w swojej istocie pożądane i jak najbardziej słuszne. Niemniej jednak na przestrzeni lat doszło do pewnych 

zmian, które w swoich założeniach miały jeszcze bardziej usprawnić działalność w przeciwdziałaniu ujemnemu 

zjawisku, jakim jest przemoc w rodzinie. Okazało się, że założenia stały się tylko założeniami, bez praktycznego 

pokrycia. Procedura została nadmiernie zbiurokratyzowana, skomplikowana i zbyt krępująca dla osób 

pokrzywdzonych. Rezultatem tego był spadek wykrywalności. Obecnie problem z procedurą winien być pewnym 

alarmem, który w moim odczuciu został podniesiony wraz z rokiem 2010 i 2011. Jest to sygnał, który winien być jak 

najszybciej wyłączony, bowiem rodzina jako wartość najwyższa winna rozwijać się prawidłowo, a przemoc wewnątrz 

niej jest wielkim odchyłem od tej prawidłowości. 

 

*** 

 

 
 

This paper has raised a question about blue card procedure. It was analyzed a question of its implementation. It 

was granted the answer to this, as its functioning over the years affected the problem of prevention of domestic 

violence. 

                                                 
50 Modelem tym była właśnie procedura NK. Wpierw w wersji pilotażowej. Obejmował on III Komendę Rejonową Policji Warszawa-Ochota. Miał on 
miejsce w marcu 1997 r. Odniósł sukces, bo NK już od 1998 r., obowiązywała w policji powszechnie; zob. D. Kozłowska, Procedura Niebieskie Karty. 
Geneza i rozwój, Kwartalnik Policyjny 3/2015, s. 5 i n. 
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Wstęp 
Przemoc w rodzinie stanowi jeden z poważniejszych problemów współczesnych państw na całym świecie. 

Przeciwdziałanie temu zjawisku powinno więc zajmować priorytetowe miejsce wśród zadań organów państwa. 

Szczególną wagę, jaką państwo polskie przykłada do zwalczania tego zjawiska, miała demonstrować ustawa z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. O niezmiernie szczególnej wadze tego problemu świadczą 

statystyki: od 12 do 15 proc. Europejek powyżej 16 roku życia skazanych jest na przemoc domową i przemoc w 

związkach1. Jak wynika z badań zleconych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które Ośrodek Badania 

Opinii Publicznej (OBOP) przeprowadził w 2007 r., najczęściej doświadczoną przez Polaków formą przemocy jest 

przemoc psychiczna, której przynajmniej raz doświadczyło 17% respondentów, 8% przyznaje, że zdarzyło im się być 

ofiarą przemocy ekonomicznej, zaś 3% deklaruje, że było ofiarą przemocy seksualnej. Dodatkowo 36% Polaków 

przyznaje, że przynajmniej raz doświadczyło jakiejś formy przemocy, większość z nich to natomiast kobiety- pokazują 

dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wszystkie badania jednoznacznie wykazują, że stosowanie przemocy jest 

uzależnione od płci. W przypadku przemocy w rodzinie można niewątpliwie powiedzieć, że w zdecydowanej 

większości to mężczyźni są sprawcami przemocy. W dalszej części artykułu zostanie pokazane, że agresja mężczyzn w 

stosunku do kobiet jest w znacznym stopniu powiązana ze spożywaniem alkoholu. Dotyczy to 85% przypadków, w 

których agresorami są mężczyźni2. Kobiety natomiast stosują przemoc rzadko, a jeśli już, to w akcie samoobrony. 

Wyniki badań szacują, że są to 4 przypadki na 100. Badania natomiast także wykazują, że zjawiska przemocy występuje 

częściej na wsi niż w miastach. 

Przemoc wobec kobiet: definicje i teorie 
Kwestia określenia przemocy została ujęta dopiero w kontekście przemocy wobec kobiet ze strony mężczyzn. 

Dotyczy to zarówno mężczyzn, z którymi pozostają w związkach, tzn. małżonków i konkubentów (partnerów), jak i 

innych mężczyzn (krewnych, znajomych lub obcych). Określenie czym jest zjawisko przemocy wobec kobiet stwarza 

trudności, które wynikają z przyjęcia rozmaitych punktów widzenia i różnego stopnia uogólnienia3. Można je 

zdefiniować na płaszczyźnie dwóch punktów widzenia: „wąskiego”, według którego jest to akt agresji fizycznej, jak i 

definicję „szeroką”, obejmującą każdy akt powodujący cierpienie ofiary. Przemoc w szerszym zakresie obejmuje zatem 

nie tylko agresję fizyczną czy jej groźbę, ale również psychiczną i seksualną, której celem jest wyrządzenie krzywdy 

drugiej osobie4. 

Formy przemocy domowej (partnerskiej) zostały opracowane w Komitecie ds. Przemocy Domowej Rady Europy z 

1993 r. i zdefiniowano w nim różne jej formy. Przemoc małżeńska5, gdy jeden z małżonków zachowuje się w sposób, 

który powoduje cierpienie i destrukcję u drugiego. Na przykład przemoc fizyczna pozostawiająca ślady, ugryzienia, 

obrażenia w wyniku uderzenia, kopnięcia, bicia, kija, broni lub innych niebezpiecznych narzędzi, które mogą 

doprowadzić nawet do śmierci. Kolejna to przemoc seksualna, która może przybierać formy agresji seksualnej w 

stosunku do swojej partnerki, tj. zmuszanie do czynności o charakterze seksualnym, dotykania wbrew woli czy też 

gwałtu6. Obejmuje ona natomiast zachowania seksualne z udziałem osób trzecich oraz zmuszanie do prostytucji. 

Wyróżniono trzy rodzaje gwałtu małżeńskiego: 

1) gwałt z pobiciem7 – inaczej mówiąc gwałt agresywny, który obejmuje agresywność partnera w różnych 

dziedzinach życia, ale także w sferze seksualnej. 

                                                 
1 M. Mazur, Procedury prawne ochrony praw kobiet oraz dzieci przed przemocą domową, Verlag Dashofer, Warszawa 2013, s. 5. 
2 http://www.wave-network.org/ [on line: marzec 2016]. 
3 B. Gruszczyńska, Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne. Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 20. 
4 Ibidem, s. 22. 
5 Z ang. conjugal violence. 
6 W wielu krajach zgwałcenie małżeńskie nie jest przestępstwem. 
7 Z ang. battery rape. 
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2) gwałt nieagresywny – nie istnieją w nim żadne objawy przemocy fizycznej, dotyczy on zaledwie różnych 

rozbieżności związanych z pożyciem seksualnym czy też zmuszaniem do częstych kontaktów. 

3) gwałt obsesyjny – jest to najbardziej dotkliwa i pozostawiająca po sobie silne urazy forma przemocy seksualnej, 

związana z przemocą fizyczną, pobiciem lub innymi obsesjami niewidocznymi w innych sferach życia8. 

Następną formą przemocy domowej jest przemoc psychiczna, która jednocześnie jest najmniej widoczną formą 

przemocy małżeńskiej, a także najtrudniejszą do wykrycia i udowodnienia. Główne jej objawy to słowne ataki takie jak 

wyzwiska, grożenia, poniżanie, upokarzanie i nękanie. Ale także zalicza się do niej stosowanie szantażu, zastraszanie, 

wywieranie presji i groźby zastosowania przemocy. Uznaję się, że jest bardziej bolesna od przemocy fizycznej ponieważ 

skutkuje bardzo przykrymi doznaniami, takimi jak: zaniżona samoocena, depresja, bezradność, a niekiedy także 

prowadzi do chorób psychicznych i samobójstw9. 

Kolejnymi formami przemocy domowej są: przemoc strukturalna10 i ekonomiczna. Pierwsza z nich polega na 

nierównym traktowaniu kobiety w różnych sytuacjach publicznych lub zawodowych, na przykład w kwestii podjęcia 

pracy. Druga natomiast na ograniczaniu swobody w dysponowaniu pieniędzmi, zmuszaniu do pytania partnera o zgodę, 

a także kontroli wydatków11. 

Formy działania organów ścigania 
Zjawisko przemocy wobec kobiet wymaga podejmowania działań przez organy ścigania o szczególnym 

charakterze. Wymaga ona działań dostosowanych do potrzeb ofiary przemocy w rodzinie. To właśnie ofiara przemocy 

w rodzinie (zwłaszcza jej bezpieczeństwo) powinna być punktem odniesienia przy konstruowaniu systemu mającego na 

celu przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie12. Aby zastosować odpowiednie formy działania należy 

wskazać, co to jest przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie. 

Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie to nic innego, jak zapobieganie oraz zwalczanie jej, a zatem 

kompleksowe działania ukierunkowane na zjawisko przemocy wobec kobiet w rodzinie13. Określenie „zapobieganie”14 

w kryminologii oznacza działalność zmierzającą do eliminowania określonego zjawiska albo jego konsekwencji 

uznanych za niepożądane przez podmiot podejmujący tę działalność. Zapobieganiem przestępczości15 jest działalność 

zmierzająca do eliminacji przestępczości bądź jej skutków, można wyróżnić: 

a) profilaktykę uprzedzającą – działania podejmowane przed pojawieniem się przestępczości 

b) profilaktykę objawową – działania podejmowane w celu usunięcia albo redukcji skutków przestępczości16. 

Zapobieganie przestępczości odbywa się w zakresie kontroli społecznej, będącej działalnością, która zmierza do 

podporządkowania członków społeczeństwa normom grupowym. Można wyszczególnić kontrolę społeczną 

sformalizowaną17, do której można zaliczyć m.in. Policję, prokuraturę, sądy, a także kontrolę społeczną 

niesformalizowaną18, która jest związana m.in. z organizowaniem wspólnot lokalnych. W zależności od wyznaczonego 

kręgu wskazanych instytucji, można wyróżnić: 

a) krąg najwęższy – wyłącznie sądy, 

b) krąg wąski – instytucja zaangażowane w przygotowanie albo prowadzenie procesu sądowego (m.in. sądy, 

policja, prokuratura), 

c) krąg szeroki – instytucje z kręgu wąskiego oraz inne zajmujące się rozstrzyganiem sporów prawnych ( np. 

Trybunał Konstytucyjny)19. 

Jednakże organami powołanymi do ścigania przestępstw są prokurator i Policja (art. 311 k.p.k), a także organy, 

którym przysługują uprawnienia Policji, na przykład Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba 

Celna, a także Centralne Biuro Antykorupcyjne20. W polskim prawie istnieją różne formy pomocy ofiarom przestępstw 

w rodzinie: indywidualną (nieformalną – ze strony rodziny czy też znajomych), instytucjonalną (ze strony Policji, 

                                                 
8 E. Kowalewska-Borys, Problematyka przemocy w rodzinie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012, s. 121-131. 
9 http://www.pokrzywdzeni.gov.pl [on line: marzec 2016].  
10 Inaczej instytucjonalna. 
11 http://www.wave-network.org [on line: marzec 2016]. 
12 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. z 2005 Nr 180, poz. 1493 tekst jednolity. 
13 S. Spurek, Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praktyczny komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2011, s. 59. 
14 Znaczenie terminów „zapobieganie” i „zwalczanie” w literaturze opisującej przemoc w rodzinie jest w zasadzie podobne i stosowane zamiennie. 
15 Inaczej profilaktyka kryminalna. 
16 J. Kwaśniewski, Profilaktyka Społeczna, Warszawa 2010, s. 459. 
17 Regulowana przez system norm określających, kto wobec kogo oraz jakimi środkami wpływa na przestrzeganie norm. 
18 Nieokreślony krąg podmiotów kontrolowanych, agend kontrolnych i wykorzystywanych środków. 
19 M. Czarkowska, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2014, s. 140-141. 
20 A od 1 lipca 2015 r. również Żandarmeria Wojskowa.  
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placówek medycznych, schronisk), psychologiczną i psychoterapeutyczną (terapia małżeńska, indywidualna, grupowa 

oraz rodzinna), polegająca na kształtowaniu sprawności społecznych21. 

Wśród form działania organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innych instytucji w przeciwdziałaniu 

przemocy wobec kobiet w rodzinie wyróżnia się: 

 działania izolacyjne, 

 działania pojednawcze, 

 działania uświadamiające, 

 działania lecznicze, korekcyjno-edukacyjne i terapeutyczne22. 

Działania izolacyjne polegają na odizolowaniu sprawcy przemocy wobec kobiet w rodzinie od ofiary tej przemocy 

podczas postępowania przygotowawczego i jurysdykcyjnego. Może ono zostać wykonane przez zatrzymanie sprawcy, 

tymczasowe aresztowanie, warunkowy dozór policji, nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z 

ofiarą, schroniska dla kobiet, europejski nakaz ochrony lub także istnieje potencjalna możliwość odseparowania 

sprawcy przemocy wobec kobiet w rodzinie przed zakończeniem postępowania karnego23. 

Odizolowanie sprawcy przemocy wobec kobiet w rodzinie od ofiary tej przemocy po zakończeniu postępowania 

jurysdykcyjnego może przybrać różne formy: obowiązek skazanego powstrzymania się od przebywania w określonych 

środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami, obowiązek powstrzymania się od 

kontaktowania z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób, zakaz zbliżania się do określonych osób, 

zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, nakaz, obowiązek opuszczenia lokalu zajmowanego 

wspólnie z pokrzywdzonym, konsekwencje niezastosowania się skazanego do orzeczonych obowiązków24. 

Kara pozbawienia wolności jako środek o charakterze izolacyjnym i alternatywy dla jej stosowania w 

przypadku przestępstw przemocy wobec kobiet w rodzinie  
W przypadku przestępstw przemocy wobec kobiet w rodzinie, w szczególności przestępstwa znęcania się (art. 207 

§ 1 k.k), orzekający, na etapie wyrokowania, dysponują obszernym katalogiem kar oraz środków związanych z 

poddaniem sprawcy próbie. Sprawca znęcania się nad pokrzywdzoną może zostać skazany na karę pozbawienia 

wolności, karę ograniczenia wolności lub karę grzywny25. Ponadto sąd może orzec wobec sprawcy jeden ze środków 

probacyjnych w postaci: 

a) warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary (art. 69 k.k), 

b) warunkowego umorzenia postępowania karnego (art.66 k.k), 

c) warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary, które występują na etapie postępowania karnego 

wykonawczego (art. 77 k.k), 

d) zastosowania tzw. dozoru elektronicznego. 

„Niebieskie Karty” 
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obliguje samorząd terytorialny m.in. do opracowania i realizacji 

programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. Na szczeblu gminnym zadania te 

realizuje powołany przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zespół interdyscyplinarny. W celu rozwiązywania 

indywidualnych przypadków związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie zespół interdyscyplinarny może 

tworzyć tzw. grupy robocze. Jak wskazuje art. 9d u.p.p.r – interwencja w środowisku wobec rodziny dotkniętej 

przemocą odbywa się w oparciu o tzw. procedurę „Niebieskie Karty”26. Taka interwencja nie wymaga zgody osoby 

dotkniętej przemocą w rodzinie. 

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli: 

 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (np. MOPS, DPS, MOPR), 

 oświaty, 

 ochrony zdrowia, 

 policji, 

 gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Wszczęcie tzw. procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta”: 

                                                 
21 M. Kuć, Wiktymologia, Warszawa 1999, s. 115. 
22 M. Czarkowska, Przeciwdziałanie…, op. cit., s. 142-143. 
23 E. Kowalewska-Borys, Przemoc w rodzinie w aspekcie Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy 
domowej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 94-99. 
24 S. Hypś, Ochrona rodziny w polskim prawie karnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 69-98. 
25 Od 1 lipca 2015 r. w przypadku zastosowania art. 37a k.k. 
26 http://www.niebieskalinia.pl [on line: marzec 2016].  
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a) w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności przez wyżej wymienione podmioty, podejrzenia 

stosowania przemocy wobec członków rodziny lub 

b) w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub świadka przemocy. 

Wszczynając tą procedurę podejmuję się działania interwencyjne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa 

potencjalnej ofierze przemocy. Każdy z wymienionych podmiotów zobligowany jest do udzielenia tej osobie 

kompleksowych informacji na temat możliwości uzyskania pomocy lub udzielenia pomocy, zorganizowania 

schronienia, pomocy medycznej, a także wyjaśnienia bieżącej sytuacji. Dla każdej osoby – ofiary przemocy jest 

opracowywany indywidualny plan pomocy. Procedura „Niebieskie Karty” zostaje zakończona, jeśli przemoc w rodzinie 

ustała lub gdy został zrealizowany plan pomocy dla ofiary27. 

Wnioski 
Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie to niezwykłe zadanie, w którym uczestniczą przedstawiciele 

wielu instytucji. Pracownicy jednostek pomocy społecznej, czy też organów ścigania, aby skutecznie przeciwdziałać 

temu zjawisku, muszą wiedzieć na czym ono tak naprawdę polega, jakie przybiera formy, w jakich etapach przemoc się 

rozwija, a także rozpoznać ofiarę przestępstwa i sprawcę. Ważne jest także zapoznanie się z zadaniami instytucji, które 

mogą znacznie pomóc w przeciwdziałaniu przemocy, jak również praw – środków ochrony, jakie przysługują ofiarom. 

 

*** 

 
 

 

Violence against women is one of the major problems of modern civilization. This phenomenon involved in 

various organizations and bodies of the state, whose job it is to help women affected by violence. This is not an easy 

task, because many people do not want or do not realize that it is a victim of domestic violence. This applies particularly 

to women, who before the fear of their own family or myself decide to dispense with the testimony to the police or the 

use of special operations institutions to help victims of domestic violence. 

                                                 
27 M. Zając, Procedura Niebieskie Karty. Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Wydawnictwo PRESSCOM, Wrocław 2012, s. 
109-118. 
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Wstęp 
Jak powszechnie wiadomo, w związku z sytuacją demograficzną i migracyjną, w Europie żyje coraz więcej 

muzułmanów, co niewątpliwie powinno powodować zainteresowanie systemem prawnym, którym się kierują. Islam to 

jedna z wielkich religii monoteistycznych tego świata, która jednak znacznie różni się od religii, które wiodą prym w 

państwach zachodnich. Znaczne różnice dotyczą między innymi kwestii związanych z życiem rodzinnym, sferą 

seksualności i obyczajowości, które będą przedmiotem niniejszej pracy. Należy bowiem podkreślić, że normy Islamu 

ogromną wagę przywiązują do rodziny, jako świętego bytu, który funkcjonować ma zgodnie z nakazami Boga. Wszelkie 

odstępstwa od tych zasad, powodować mogą zachwianie poprawnego funkcjonowania społeczeństwa, zgorszenie i 

przede wszystkim grzech. Główne źródła prawa tej religii to Koran oraz sunna Proroka, które tworzą w zasadzie 

jednolity system prawny, obejmujący zarówno prawo boskie, jak i stanowione, w tym prawo karne1. Klasyczne prawo 

karne – szari’at, które jest przedmiotem niniejszej pracy definiuje się jako „zespół norm, którymi powinien kierować się 

nie „dobry obywatel” a „wierny muzułmanin”2. Najpopularniejszym i najlepiej rozwiniętym podziałem przestępstw w 

klasycznym prawie karnym Islamu jest rozróżnienie według rodzajów i wysokości kary: kisas, dijja, hudud i ta’zir3. 

Przestępstwa, które można zdefiniować jako godzące bezpośrednio lub pośrednio w rodzinę podlegają dwóm ostatnim 

rodzajom kar. 

Źródła klasycznego prawa karnego Islamu 
Należy zauważyć, że ogromny wpływ na prawo karne islamu miały regulacje Kodeksu Hammurabiego, a także 

judaistyczne prawo karne. Odnosząc się do tego drugiego źródła trzeba wspomnieć, że poszczególne księgi Biblii 

przedstawiały zakazy odnoszące się w wielu przypadkach do stosunków rodzinnych. Na przykład Księga Wyjścia 

stanowiła, że „Kto by uderzył swego ojca albo matkę, winien być ukarany śmiercią”. Z kolei Księga Kapłańska 

przewidywała zakaz stosunków homoseksualnych oraz ze zwierzętami. Zabraniano również złorzeczenia ojcu albo 

matce, cudzołóstwa i stosunków seksualnych z rodziną. Wszystkie powyższe przestępstwa przeciwko rodzinie 

zagrożone były sankcją kary śmierci4. 

Przechodząc do źródła jakim był Kodeks Hammurabiego wypada szczególną uwagę zwrócić na przestępstwo 

cudzołóstwa, które zostało szerzej scharakteryzowane w dalszej części artykułu. W Kodeksie Hammurabiego to 

przestępstwo zagrożone było karą śmierci5. Kodeks Hammurabiego zawierał też wskazane kazuistycznie inne czyny, 

które można by zaliczyć do przestępstw przeciwko rodzinie, ponieważ przewidziana była za nie kara, np. odtrącenie 

męża przez żonę. Odpowiedzialność przewidziana za ten czyn zależna była od tego, czy kobieta dobrze się prowadziła, 

czy często wychodziła z domu i jak traktowała swojego męża. Jednak trzeba wskazać, że również zachowanie 

mężczyzny brane było pod uwagę, względem tych samych kryteriów. Innymi występkami, które można zaliczyć do 

przestępstw przeciwko rodzinie były: próba pozbycia się małżonka, bluźnierstwo w stosunku do rodziców, wyrażenie 

nienawiści, a także stosunki kazirodcze i naruszające dobre obyczaje6. 

Znaczenie rodziny w klasycznym prawie karnym Islamu 
Magdalena Grzyb wskazuje, że „prawo karne islamu jest prawem uniwersalnym i religijnym. Chroni ono pięć 

fundamentalnych wartości: religię (islamską oczywiście), życie, świętość rodziny, własność oraz uczucia i rozsądek”7. 

Znaczenie świętości rodziny dla tej religii można wyczytać już z powyżej wskazanych źródeł prawa karnego Islamu. 

Wnioskując, należy stwierdzić, że niewątpliwie znaczenie rodziny w klasycznym prawie islamu jest bardzo duże. 

                                                 
1 A. Gutkowska, Prawo karne Islamu w Europie?, s. 405, www.inp.pan.pl/wydaw/AK32%20Gutkowska.pdf, (dostęp: 07.03.2016). 
2 Ibidem, s. 406, za: A. Scarabel, Islam, Kraków 2004, s. 83. 
3 J. Bury, J. Kasprzak, Prawo karne Islamu, Warszawa 2007, s. 121. 
4 J. Bury, J. Kasprzak, Prawo…, op. cit., s. 25-29. 
5 Ibidem, s. 23. 
6 Ibidem, s. 23-24. 
7 M. Grzyb, Przestępstwa przeciwko obyczajności w Irańskim prawie karnym. Prawo Islamskie i dyskryminacja prawna kobiet, s. 29; 
www.czn.uj.edu.pl/moodle/pluginfile.php/139068/mod.../2_grzyb.pdf (dostęp: 07.03.2016), za: J. Bury, J. Kasprzak, Prawo…, s. 95. 
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Rodzina, której święty byt zakłócają czyny objęte sankcją zarówno świecką jak i religijną, nie może spełniać swoich 

podstawowych celów i jest niemiła Bogu. W przeciwieństwie do prawa karnego państw zachodnich, prawo karne 

państw islamskich chroni również uczucia małżonków do siebie, ponieważ niewierność zazwyczaj wiąże się z rozpadem 

rodziny i nieszczęściem jednego z małżonków. 

Autorka cytowanego powyżej artykułu podkreśla jednak, że prawo karne Islamu jest wyjątkowo dyskryminujące 

dla kobiet, ponieważ surowo sankcjonuje kwestie przestępstw dotyczących przyzwoitości i wolności seksualnej 

muzułmanek8. Co więcej, kobieta z mocy prawa jest podległa mężczyźnie i musi mu być posłuszna, ponieważ w 

przeciwnym razie czeka ją rozwód z jej winy. Powyższe potwierdza zapis koraniczny: „Mężczyźni stoją nad kobietami 

ze względu na to, że Bóg dał wyższość jednym nad drugimi, i ze względu na to, że oni rozdają ze swojego majątku. 

Przeto cnotliwe kobiety są pokorne i zachowują w skrytości to, co zachował Bóg”9. To mąż posiada kompetencję do 

decydowania o tym, czy jego żona np. będzie mogła pracować10. Jeżeli kobieta nie będzie okazywać mężowi należnego 

posłuszeństwa, może on ją karcić, a nawet używać siły fizycznej. Jak bowiem twierdzi Nonie Darwish, bicie małżonki to 

niezaprzeczalne prawo każdego muzułmanina11. 

Cudzołóstwo 
Klasyczne prawo karne Islamu szczególnie piętnuje przestępstwo cudzołóstwa, zaliczając je do grupy haad (lub 

hadud, hudud). Ta grupa typizuje czyny zakazane przez Boga, które dotyczą w przeważającym zakresie sfery 

obyczajności płciowej. Przedmiotowe przestępstwo jest jednym z najgroźniejszych dla całego społeczeństwa pod 

względem etycznym, zagraża również porządkowi wyznaczonemu przez Boga, dlatego też jest jedną z najbardziej 

surowo karanych zbrodni12. Oprócz przestępstwa cudzołóstwa zakazany jest także homoseksualizm, lesbianizm, 

fałszywe oskarżenie o cudzołóstwo, stręczycielstwo i inne. Ten typ przestępstw wyznacza granicę, której człowiek nie 

może rewolucjonizować, ponieważ wyznaczył ją Bóg13. Cudzołóstwem nazywa się „współżycie seksualne osób 

niebędących w związku małżeńskim”14. Należy jednak wskazać, że definicja cudzołóstwa powinna być interpretowana 

bardziej rozlegle, niż tylko jako zdrada, ponieważ obejmować ona musi „każdy akt obcowania płciowego między 

mężczyzną a kobietą, także analny, niedozwolony dla każdego z nich, chyba że jest to czyn popełniony 

nieświadomie”15. Zasady odpowiedzialności karnej za czyn przedstawiają się podobnie jak w polskim prawie karnym, 

ponieważ za przestępstwo cudzołóstwa będzie odpowiadać osoba, która przede wszystkim osiągnęła odpowiedni wiek, 

jest poczytalna oraz może rozpoznać bezprawność czynu. Jeżeli zostanie uprawdopodobniona okoliczność, iż 

cudzołożnik został zmuszony do danego czynu albo działał w błędzie co do prawa, faktu lub co do tożsamości, nie 

będzie podlegał on karze16. Przestępstwo cudzołóstwa jest niewątpliwie przestępstwem przeciwko rodzinie, ponieważ 

grozi rozpadem nawet dwóch małżeństw. Mniej niebezpieczną społecznie jest więc sytuacja, gdy tego czynu 

dopuszczają się osoby nieposiadające małżonków. 

W tym miejscu warto wskazać, że w islamie dopuszczalna jest poligamia, więc małżeństwa bigamiczne i 

poligamiczne są dozwolone przez wzgląd na obyczajowość i konotację religijną muzułmanów17. Jednak mężczyzna 

może posiadać maksymalnie cztery żony, ponieważ musi mieć czas na równe zaspokajanie i traktowanie, zarówno 

finansowe jak i mentalne każdej z nich18. Ograniczenie to wynika wprost z Koranu: „Żeńcie się z kobietami, które są dla 

was przyjemne – z dwoma, trzeba lub czterema. Lecz jeśli się obawiacie, że nie będziecie sprawiedliwi, to żeńcie się 

tylko z jedną”19. Powyższe może dawać podstawę do stwierdzenia, że przestępstwo przeciwko rodzinie jakim jest 

cudzołóstwo, słusznie jest surowo traktowane, ponieważ mężczyzna ma możliwość obcowania aż z czterema 

małżonkami, a w przypadku zdrady każda z nich będzie zraniona. Jednak w świetle praw człowieka uznawanych przez 

kraje zachodnie, kary te są niewątpliwie niehumanitarne, ponieważ wiążą się z zadawaniem kar cielesnych, a nawet z 

wymierzeniem kary śmierci. 

                                                 
8M. Grzyb, Przestępstwa…, s. 28, www.czn.uj.edu.pl/moodle/pluginfile.php/139068/mod.../2_grzyb.pdf (dostęp: 07.03.2016). 
9 J. Bury, J. Kasprzak, Prawo…, op. cit. s. 134. 
10 M. Styś, Status prawny kobiet w Islamie, s. 134-135, http://docplayer.pl/9971305-Status-prawny-kobiet-w-islamie.html, (dostęp: 07.03.2016) za: J. 
Głodys-Jakubik, K. Górak-Sosnowska, Kobieta zatoki: sytuacja na rynku pracy oraz w biznesie, Warszawa 2007, s. 6. 
11 Ibidem, s. 136, za: N. Darwish, Okrucieństwo w majestacie prawa: prześladowanie kobiet w świecie islamu, Warszawa 2011, s. 195. 
12 J. Bury, J. Kasprzak, Prawo …, op. cit. s. 136. 
13 Magdalena Grzyb, Przestępstwa…, op. cit., s. 30-31.  
14 J. Bury, J. Kasprzak, Prawo …, op. cit. s. 136.  
15 Magdalena Grzyb, Przestępstwa…, op. cit., s. 33. 
16 Ibidem. 
17 M. Tokarz, Odpowiedzialność karna za przestępstwo bigamii, s. 167, www.wspia.eu/file/20230/22-TOKARZ+MONIKA.pdf, (dostęp: 07.03.2016), za: P. 
Kozłowska-Kalisz, Przestępstwo bigamii w ujęciu prawno porównawczym, (w:) Bigamia, red. M. Mozgawy, Lublin 2010, s. 129. 
18 M. Styś, Status…, s. 135, http://docplayer.pl/9971305-Status-prawny-kobiet-w-islamie.html, (dostęp: 07.03.2016), za: S. W. Witkowski, Wprowadzenie 
do prawa muzułmańskiego, Warszawa 2009, s. 124. 
19 http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=188&region=PL, (dostęp: 07.03.2016). 
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Kwalifikowaną postać kary śmierci, która odbywa się przez ukamienowanie, wymierza się dla zdradzającego męża, 

który pozostaje w tzw. małżeństwie czasowym, które po danym czasie traci ważność20. Drugim przypadkiem jest zdrada 

kobiety zamężnej z dorosłym mężczyzną, pod warunkiem, że „kobieta jest poślubiona na stałe, spółkowała z mężczyzną 

i jest w stanie nadal to czynić”. Należy jednak wskazać, że prócz kwalifikowanych postaci hudud na cudzołóstwo, 

prawo karne islamu przewiduje też liczne okoliczności łagodzące. Otóż małżonkowie permanentni, którzy dopuszczą 

się cudzołóstwa nie będą ukamienowani, jeżeli zdrada była wynikiem podróży, uwięzienia i podobnych, długotrwałych 

rozłąk. Cudzołożnik nie pozostający w związku małżeńskim zostanie ukarany jedynie karą stu batów, a zamężna 

kobieta, jeżeli współżyła z nieletnim zostanie poddana chłoście21. Ciekawostkę stanowić może fakt, że irański kodeks 

karny nie zabrania wprost zakazu obcowania seksualnego z nieletnimi, nie precyzuje również dokładnej granicy 

wiekowej22. Owe prawo zna jednak instytucję recydywy, bowiem za czwarte przestępstwo cudzołóstwa (za 

wcześniejsze trzy osoba musiała być ukarana) muzułmanina czeka kara śmierci. Karze śmierci podlegać też będą, 

wyjątkowo, bo bez względu na wiek i status cywilny, ci, którzy popełnili przestępstwo kazirodztwa, cudzołóstwa z 

macochą oraz między mężczyzną nie-muzułmaninem a kobieta muzułmanką, jak również zgwałcenia z użyciem 

przemocy23. 

W tym miejscu należałoby pochylić się na chwilę nad problematyką wspomnianego przestępstwa zgwałcenia, 

ponieważ również ono wywiera wpływ na życie rodzinne. Trzeba podkreślić, że zgwałcenie nie stanowi omawianego 

przestępstwa cudzołóstwa, ofiara nie ponosi więc odpowiedzialności karnej. Jednak najczęściej bywa tak, że zgwałcona 

kobieta z obawy przed potępieniem społecznym, osobą gwałciciela lub strachem o swoją przyszłość małżeńską nie 

wyjawia faktu zgwałcenia odpowiednim organom. Jednak jeżeli owocem zgwałceni jest ciąża, kobieta oczywiście naraża 

się na oskarżenie o cudzołóstwo24. Ciąża nie może być jedynym dowodem wystarczającym do wymierzenia kary25. 

Znany jest przypadek kobiety, która w listopadzie 2006 roku w Arabii Saudyjskiej została porwana i zgwałcona przez 

siedmioosobowy gang. Kobieta została skazana na tzw. khliwa, za fakt przebywania z mężczyzną niebędącym jej bliskim 

krewnym sam na sam, ponieważ przed porwaniem spotkała się ze znajomym. „Dziewczyna i jej towarzysz zostali 

skazani na karę dziewięćdziesięciu batów i sześciu miesięcy więzienia, po czym kara została jeszcze zaostrzona do 200 

batów. Sąd wyszedł z założenia, że dopuszczając się tak niecnego występku, ofiara sama sprowokowała oprawców”26. Po 

apelach ze strony ludzi z całego świata, król Abdullah w 2007 roku ułaskawił kobietę27. Wobec powyższego nie można 

stwierdzić, że za zgwałconą kobietą, która niewątpliwie padła ofiarą przestępstwa przeciwko rodzinie, stoją przepisy 

prawa karnego islamu. Istnieją jednak opinie, że owe ścisłe prawo muzułmańskie obowiązuje aktualnie jedynie w Arabii 

Saudyjskiej oraz w Sudanie, lecz ze względu na trudności w dowiedzeniu tego przestępstwa wymienione powyżej kary 

są rzadko orzekane, pełnią więc głównie funkcję prewencyjną. 

Należy podkreślić, że pierwszym stopniem prowadzącym do przestępstwa cudzołóstwa są pieszczoty, pocałunki i 

dotyk, zbyt nachalne spojrzenia i słowa, które nie zaliczają się jednak do przestępstw typu hudud, jeżeli popełniają je 

osoby stanu wolnego. Owe czyny będą podlegać karom ta’zir, ponieważ bez względu na status cywilny osoby 

zachowujące się w dany sposób są prowokujące, wskutek czego demoralizują społeczeństwo (kara nawet do kilku lat 

więzienia, w zależności od okoliczności i intensywności przestępnego działania). Ciekawostkę może stanowić fakt, że 

powyższych zakazów muszą przestrzegać też turyści, których też może spotkać kara, oczywiście dużo mniej uciążliwa, 

na przykład deportacja lub mandat czy upomnienie. Jan Bury i Jerzy Kasprzak wymieniają przesłanki które muszą 

wystąpić, aby dany czyn zdefiniować jako cudzołóstwo. Po pierwsze czyn ten musi być popełniony przez 

przedstawicieli przeciwnych płci, którzy jak było już wcześniej wspomniane mogą być oboje niezwiązani węzłem 

małżeńskim, oboje pozostawać w związkach małżeńskich, lub tylko jedna z tych osób może być stanu wolnego, a druga 

w związku. Kolejne kryterium, mianowicie kryterium wieku i zdrowia psychicznego konstrukcyjnie przypomina nam 

zasady odpowiedzialności karnej w prawach państw zachodnich. Podobnie jest z przesłanką zamiaru, ponieważ osoby 

popełniające zbrodnię cudzołóstwa muszą dążyć do odbycia zakazanego przez Boga i prawo stosunku seksualnego. 

Konieczne jest także dokonanie stosunku, ponieważ jak już wyżej wspomniano, wszelkie pieszczoty karane będą z 

ta’zir28. 

                                                 
20 M. Grzyb, Przestępstwa…, op. cit., s. 34, za: S. Haeri, Law od Desire: emporay Marriage In Shi’i Iran, Syracuse 1989.  
21 M. Grzyb, Przestępstwa…, op. cit., s. 34. 
22 Ibidem, s. 37. 
23 Ibidem, s. 34. 
24 J. Bury, J. Kasprzak, Prawo …, op. cit., s. 143. 
25 Magdalena Grzyb, Przestępstwa…, op. cit., s. 33. 
26 Ibidem, s. 27. 
27 Ibidem. 
28 J. Bury, J. Kasprzak, Prawo…, op. cit., s. 142-143. 
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Sodomia 
Kolejnym czynem, który niewątpliwie zaliczyć można do kategorii przestępstw przeciwko rodzinie jest sodomia, 

czyli stosunki homoseksualne między mężczyznami. Koran zakazuje całkowicie tego typu stosunków, ponieważ 

zakłócają one porządek wyznaczony przez Boga, który jako świętość rodziny ustanowił związek mężczyzny z kobietą. 

Wszelkie stosunki między mężczyznami są niezgodne z prawem naturalnym, stanowionym i boskim. W zakres tego 

przestępstwa wchodzą praktycznie wszystkie czynności seksualne, nie tylko samo spółkowanie. Podobnie jak w 

przypadku cudzołóstwa, co do zasady sodomitę czeka kara śmierci, lecz musi on też spełniać wymogi odpowiedzialności 

karnej. Również w tym przypadku istnieją odstępstwa od kary śmierci, bowiem jeżeli dorosły mężczyzna popełni 

omawiany czyn z osobnikiem niedojrzałym, strona bierna zostanie ukarana jedynie karą chłosty siedemdziesięciu 

czterech batów. Taką samą karę otrzymają również sodomici nieletni, jeżeli żaden z nich nie działał pod wpływem 

nacisku. Pocałunek między muzułmanami usankcjonowany jest karą sześćdziesięciu batów, inna czynność seksualna 

stoma batami, a dziewięćdziesiąt batów wymierza się w razie przyłapania mężczyzn nago w łóżku. Jednak jeżeli 

cudzołożnicy dopuszczą się czynu po raz czwarty, tak jak w przypadku cudzołóstwa będą podlegać karze śmierci, której 

sposób wykonania wybierze sędzia. Istnieje wszakże możliwość ucieczki od kary, poprzez wyrażenie skruchy w 

odpowiednim momencie. 

Lesbianizm 
Przy okazji omawiania przestępstwa sodomii, należy podkreślić, że również homoseksualne stosunki między 

kobietami są zakazane. Jednak prawo karne islamu różnicuje wymiar kary w tym przypadku, otóż „kara ta wynosi sto 

batów dla każdej ze sprawczyń, niezależnie od wyznania, czyli litera prawa nie różnicuje muzułmanek i 

niemuzułmanek”29. Z powyższego można wywnioskować, że stosunki homoseksualne między kobietami wydają się być 

mniej gorszące i groźne społecznie. Jest to jeden z niewielu przypadków, w którym zauważyć można uprzywilejowaną 

pozycje kobiet w stosunku do mężczyzn w klasycznym prawie karnym islamu. 

Stręczycielstwo 
Klasyczne prawo karne islamu zna również zbrodnię stręczycielstwa, przez którą rozumie się „doprowadzanie do 

kontaktu lub ułatwianie co najmniej dwóm osobom popełnienia cudzołóstwa lub sodomii”. W przypadku tego 

przestępstwa również zauważyć można lepszą pozycję kobiet niż mężczyzn, otóż dla kobiety karą za ten czyn będzie 

tylko siedemdziesiąt pięć batów, a dla mężczyzny nawet banicja w wymiarze od trzech miesięcy do roku30. 

Fałszywe oskarżenie o cudzołóstwo 
Kolejnym przestępstwem, które niewątpliwie stanowić może zagrożenie dla bytu rodziny muzułmańskiej jest 

fałszywe oskarżenie o cudzołóstwo, czyli kazf. Za ten czyn może grozić nawet analogiczna kara jak za samo 

cudzołóstwo, czyli kara śmierci poprzez ukamienowanie. Najczęściej jednak wymierzana jest kara osiemdziesięciu 

batów31. 

Aborcja 
Jak widać z powyższych przykładów, klasyczne prawo karne islamu wnika głęboko w praktycznie każdą sferę 

związaną z rodziną i z seksualnością, więc oczywistym jest, że reguluje też kwestie aborcji. Muzułmanin starający się 

wypełniać nakazy dane przez Boga winien mieć potomstwo i wychowywać je zgodnie z przykazaniami zawartymi w 

Koranie32. Wskazuje się, że rodzinna edukacja dzieci jest dla muzułmanów kwestią bardzo istotną, i że wkłada się w nią 

dużo wysiłku33. Jednak usunięcie ciąży może nastąpić do 120 dnia jej trwania ponieważ wierzy się, że dokładnie w ten 

dzień anioł obdarza zarodek duszą. Jeżeli ciąża wiąże się z zagrożeniem dla życia matki, jest nawet zalecana, jednak w 

wielu krajach muzułmańskich regulacje odnoszące się do tego przestępstwa są już bardziej zbliżone do europejskich, i co 

do zasady zakazują aborcji34. 

Podsumowanie 
Trzeba podkreślić, że skoro w Islamie naczelnym prawodawcą jest sam Bóg, niedopuszczalna jest nawet 

najmniejsza modyfikacja prawa. Człowiek może je jedynie interpretować i objaśniać poszczególne kwestie. Co więcej, 

                                                 
29 M. Grzyb, Przestępstwa…, op. cit., s. 36. 
30 Ibidem. 
31 J. Bury, J. Kasprzak, Prawo…, op. cit., s. 150-151. 
32 Ibidem, s. 106.  
33 Ibidem, s. 136.  
34 Ibidem, s. 139.  
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prawo islamu wiąże jego wyznawców gdziekolwiek się oni znajdują, więc jego zasięg terytorialny i czasowy jest 

absolutny35. Rodzina jest niewątpliwie fundamentem społeczeństwa muzułmańskiego. Przepisy klasycznego prawa 

karnego islamu dotkliwie sankcjonują czyny, które spowodować mogą jej rozpad i które wiążą się ze społecznym 

poczuciem zgorszenia. Uznaje się, że szari’at opornie, ale stopniowo ulega dostosowaniu do realiów współczesnego 

świata, jednak jak wskazano we wstępie, wszelkie modyfikacje muszą być zgodne z zapisami Koranu. Mimo iż klasyczne 

prawo karne Islamu odnajduje swój pierwotny byt w niewielu krajach, jego wpływ i oddziaływanie na obecną 

mentalność, kwestie społeczne oraz związane z cielesnością muzułmanów jest ogromny. 

 

*** 

 

 
This article presents the problem of crime, which in Islam hit directly in the sanctity of the family. Classical 

Islamic criminal law severely sanctioned these actions. As is well known, due to the demographic situation and 

migration in Europe are living more and more Muslims, which undoubtedly should cause interest in the legal system, 

where they go. Although the classic criminal law of Islam finds its original existence in a few countries, its impact and 

influence on the current mentality, and family issues related to the physicality of Muslims is huge. 

                                                 
35 Agnieszka Gutkowska, Prawo…, op. cit., s. 406. 
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Rodzina to podstawowa komórka społeczna, na którą składa się wzajemna zażyłość uczuć, odpowiedzialność i 

troska o drugą osobę, a także intymność - w tym kontakty seksualne, które za główny cel mają reprodukcję, a tym 

samym przedłużenie gatunku ludzkiego. Podczas trwania w rodzinie wykształcają się różnego rodzaju więzi 

emocjonalne. Młodzi ludzie uczą się rozróżniania rzeczy dobrych od złych, pozytywnych postaw społecznych oraz 

szacunku do innych osób poprzez właściwe wychowanie. Jednakże nie należy postrzegać rodziny wyłącznie przez 

pryzmat cech pozytywnych. Nawet w najbardziej porządnej komórce społecznej znajdują się różnego rodzaju patologie 

(alkoholizm, narkomania), a w bardziej drastycznych przypadkach występują czyny, które wypełniają znamiona 

zawarte w kodeksie karnym. W wielu przypadkach mają one miejsce za zamkniętymi drzwiami domu, a sąsiedzi czy też 

najbliższe otoczenie nie mają żadnego pojęcia o wszechobecnym strachu i codziennym terrorze członków rodziny. 

Z łatwością można zauważyć pewne niepokojące zjawiska zachodzące na arenie międzynarodowej. Przede 

wszystkim zauważalny jest wzrost liczby konfliktów małżeńskich, które w bardzo dużym stopniu skutkują separacją, a 

w najgorszym wypadku kończą się rozwodem. W XXI wieku małżonkowie dążą do poprawienia swojego statusu 

materialnego oraz społecznego, przez co wychowanie dzieci schodzi na boczny tor. 

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny (przez co rozumie się zakaz bigamii), rodzina, macierzyństwo i 

rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej1. Rodzina została określona jako dobro 

konstytucyjne. Takie unormowanie konstytucyjne dało podstawy do jej szczególnej ochrony przez dookreślenie 

przepisów w polskim ustawodawstwie. W szczególności istotne jest wymienienie czynów zabronionych, które zostały 

zawarte w części szczególnej kodeksu karnego w odpowiednich rozdziałach. Warto zwrócić w tym miejscu na istnienie 

zasady pomocniczości, która polega na tym, że organy państwowe mają obowiązek udzielenia pomocy rodzinie, 

jednakże tylko w sytuacji, gdy ona sama nie daje sobie rady2. Zasada ta znajduje potwierdzenie przede wszystkim w 

preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Charakterystyka przestępstwa znęcania się 
Rozdział XXVI kodeksu karnego zawiera zbiór przestępstw przeciwko rodzinie i opiece. Artykuł 207 określa 

przestępstwo znęcania się3. Według mnie jest on dobrze rozbudowany, ponieważ w sposób wyczerpujący określa 

rodzajowe możliwości znęcania się. Czynność ta może mieć charakter znęcania się psychicznego lub fizycznego. 

Przedmiotem bezpośredniego działania są: osoba najbliższa wobec sprawcy, osoba pozostająca z nim w stałym lub 

przemijającym stosunku zależności, osoba małoletnia (taka, która nie ukończyła 18 roku życia) oraz osoba nieporadna ze 

względu na swój stan psychiczny lub fizyczny. W artykule 115 § 11 kodeksu karnego znajduje się definicja legalna 

osoby najbliższej4. Otóż przez takie sformułowanie należy rozumieć małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, 

powinowatego w tej samej linii lub stopniu, również osobę pozostającą w stosunku przysposobienia, a także jej 

małżonka czy też osobę pozostającą we wspólnym pożyciu. 

Znęcanie może przybrać postać działania lub zaniechania. Przestępstwo z artykułu 207 kodeksu karnego polega na 

umyślnym zadawaniu bólu lub cierpień (fizycznych bądź psychicznych). Może być popełnione w zamiarze 

bezpośrednim (dolus directus) albo ewentualnym (dolus eventualis). Takie działania mogą trwać dłuższy okres czasu 

albo przybrać postać jednorazową, jednakże intensywną i rozciągniętą w czasie5. 

Ponadto wyróżnia się dwa typy kwalifikowane tego czynu zabronionego. Pierwszy typ odnosi się do znęcania się, 

które jest połączone ze szczególnym okrucieństwem. Szczególne okrucieństwo można odnieść do intensywności albo 

sposobu działania sprawcy. Natomiast drugi typ kwalifikowany odnosi się do sytuacji, w której znęcanie się 

spowodowało targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie. W tej sytuacji koniecznym warunkiem zaistnienia tego 

typu kwalifikowanego jest wykazanie związku przyczynowego – powinien on wystąpić między znęcaniem się, a próbą 

samobójczą, czyli jej usiłowaniem. Jeżeli sprawca przewidywał albo mógł przewidzieć skutek w postaci targnięcia się 

                                                 
1 Art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.). 
2 S. Hypś, Ochrona rodziny w polskim prawie karnym, Lublin 2012, s. 35. 
3 Art. 207 kodeksu karnego (Dz.U.2016.1137). 
4 Art. 115§11 kodeksu karnego (Dz.U.2016.1137). 
5 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 1976r., VI KZP 13/75 , s. 2, <http://www.boz.org.pl/wp/kalisz/wytyczne_sn_1976.pdf>. 
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pokrzywdzonego na własne życie, poniesie on surowszą odpowiedzialność6. W postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 

5 marca 2014 roku stwierdzono, że decyzja samobójcza pokrzywdzonego, której wyrazem jest targnięcie się na własne 

życie jako następstwo znęcania się, oznacza co najmniej świadomość możliwości odebrania sobie życia wskutek 

określonego zachowania się i godzenie się na własną śmierć7. 

Czynności, które są podejmowane podczas przestępstwa znęcania się są bardzo różnorodne, nie można stworzyć 

jednorodnych zbiorów, jednakże istnieją czynności typowe, czyli takie, które występują w większości przypadków. 

Najczęściej spotykanymi są zachowania agresywne stosunku do członka rodziny, np. bicie, szarpanie, awantury, które w 

dużym odsetku są spowodowane upajaniem się alkoholem, dodatkowo używanie słów, które w powszechnym uznaniu 

są wulgarne lub obelżywe. Często występuje zastraszanie czy też grożenie odebraniem życia sobie bądź drugiej osobie. 

Wymienione przeze mnie zachowania obrazują tylko niewielką część sposobów postępowania, które mogą zostać 

zakwalifikowane jako przestępstwo znęcania się. W takich sytuacjach pokrzywdzony często nie zgłasza przestępstwa, 

ani Policji, ani Prokuraturze, uważając, że taką sytuację należy traktować jako jednorazowy incydent, a zgłoszenie tego 

odpowiednim organom naruszy harmonię oraz zburzy, zniszczy zaufanie do konkubenta, córki czy męża. Sprawca 

usprawiedliwiany jest stresującą sytuacją w pracy, poczuciem niedowartościowania, ogólnym zmęczeniem albo złym 

samopoczuciem. 

Kontratyp obrony koniecznej 
Gdy napięcie w rodzinie się nasila, a podobne sytuacje zdarzają się coraz częściej, osoba pokrzywdzona prędzej czy 

później zacznie się bronić. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na kontratyp obrony koniecznej, który jest 

unormowany w artykule 25 kodeksu karnego. Stanowi on, że nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej 

odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro prawnie chronione8. Należy zastosować środki lub 

metody, które są konieczne do odparcia zamachu oraz użyć ich w sposób współmierny do jego 

niebezpieczeństwa9.Obrona konieczna jest działaniem prawnym, wynika z tego, że każdy z nas ma prawo do ochrony 

przed bezprawnym zachowaniem, chronić swoje życie, zdrowie oraz inne dobra prawnie chronione. Broniący się może 

użyć tego kontratypu także przed wezwaniem właściwych organów – często określona sytuacja wymaga 

natychmiastowego działania od osoby atakowanej. 

Lech Gardocki w swojej książce wymienia trzy warunki, które są konieczne dla określenia, czy oceniane działanie 

zostało podjęte w ramach obrony koniecznej10. Po pierwsze, obrona jest reakcją na bezpośredni zamach, który może 

przybrać postać działania, jak również zaniechania. Bezpośredniość zamachu oznacza możliwość naruszenia danego 

dobra w najbliższym czasie. Po drugie, zamach musi być bezprawny, ale nie zwęża się elementu bezprawności 

wyłącznie do kodeksu karnego. Możliwa jest bezprawność w innych dziedzinach prawa. Co więcej, przy wystąpieniu 

zamachu nie jest konieczny element przestępstwa – skutecznie można użyć tego kontratypu, np. w stosunku do osoby 

niepoczytalnej. W końcu, sposób obrony musi być współmierny do niebezpieczeństwa zamachu. Rozumie się przez to 

środki albo metody, które technicznie lub społecznie są konieczne, aby dany zamach skutecznie odeprzeć. Nie chodzi o 

używanie narzędzi lub sposobów identycznych, jakimi posługuje się sprawca. Jednakże należy pamiętać, aby zwracać 

uwagę na dany kontekst sytuacyjny. 

Przekroczenie granic art. 25 kodeksu karnego 
W sytuacji stresowej u ofiary istnieje możliwość przekroczenia granic obrony koniecznej, której następstwem 

może być trwałe kalectwo albo zgon napastnika. W literaturze przekroczenie granic określa się ekscesem intensywnym, 

jeżeli ofiara używa środka, który nie był konieczny do odparcia zamachu, a równie skutecznie mogła go odeprzeć 

stosując inny środek lub metodę albo zachodzi rażąca dysproporcja dóbr, np. chroniąc mieszkanie pozbawiliśmy kogoś 

życia. Drugi eksces nosi nazwę ekstensywnego. Zachodzi wtedy, gdy czynności podejmowane z związku obroną zostały 

podjęte, gdy zamach ustał albo jeszcze nie nastąpił. Jest to spóźniona lub przedwczesna obrona broniącego się11. 

Sąd w razie przekroczenia granic obrony koniecznej może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo 

odstąpić od jej wymierzenia, gdy sprawca zastosował sposób obrony, który był niewspółmierny do niebezpieczeństwa 

zamachu. Co więcej, artykuł 25 § 3 przewiduje brak karalności, jeżeli osoba przekroczyła granice pod wpływem strachu 

lub wzburzenia, które są usprawiedliwione okolicznościami zamachu. 

                                                 
6 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2015, s. 283. 
7 Postanowienie SN z dnia 5 marca 2014r., IV KK 316/14. 
8 Art. 25 kodeksu karnego (Dz.U.2016.1137). 
9 L. Gardocki, op. cit, s. 117. 
10 Ibidem, s. 118-120. 
11 Ibidem, s. 123. 
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Celem każdego ustawodawstwa powinno być powstrzymanie występowania zjawisk negatywnych czy też 

patologicznych w rodzinie, a przede wszystkim zapewnienie jej prawidłowego funkcjonowania poprzez całkowite ich 

wyeliminowanie12. Państwo w tym celu podejmuje dwukierunkowe zadania. Po pierwsze, uchwala nowe przepisy, 

które wyraźnie sankcjonują niektóre działania, po drugie określają mechanizmy, które mają na celu skuteczne 

udzielenie pomocy osobom pokrzywdzonym, wytyczne, jak mają postępować organy, które mają za zadanie pomoc 

ofiarom, ściganie przestępców oraz stanie na straży praworządności. 

Procedura „Niebieskie Karty” 
Jednym z rodzajów pomocy jest tzw. Niebieska Karta, która szczegółowo została określona w Rozporządzeniu 

Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta”13. Jest to procedura, którą wszczyna się w przypadku wystąpienia uzasadnionego przypuszczenia, że w 

rodzinie dochodzi do aktów przemocy. Należy rozumieć przez to ogół czynności podejmowanych przez zespół osób, 

które są przedstawicielami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia14. 

Przez osobą wszczynającą procedurę należy rozumieć między innymi policjanta, pielęgniarkę czy też nauczyciela. 

Istotną kwestią, a przede wszystkim dobrym uregulowaniem prawnym jest brak wymaganej zgody osoby dotkniętej 

przemocą w rodzinie, aby wszcząć taką procedurę. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na niektóre stosunki 

zależności występujące w rodzinie: finansowe - gdy tylko jeden małżonek pracuje, a drugi pozostaje bezrobotny i 

zajmuje się wyłącznie pracami domowymi; emocjonalne – bardzo mocna więź psychiczna ze sprawcą, 

usprawiedliwianie jego zachowań w imię dobra rodziny czy też miłości; zdrowotna – gdy osoba nie jest wstanie 

kierować swoim postępowaniem, cierpi na chorobę psychiczną bądź z powodu kalectwa nie ma możliwości obrony. 

Osobę, która doświadcza przemocy w rodzinie zaprasza się na posiedzenie grupy roboczej bądź zespołu 

interdyscyplinarnego, gdzie zostaje poddana szczegółowej analizie sytuacja rodziny. Taką rozmowę przeprowadza się w 

warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi, poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej 

bezpieczeństwo. Następnie zostaje wypełniony odpowiedni formularz oraz zostaje opracowany indywidualny plan 

pomocy rodzinie, który zawiera propozycje działań, które mają na celu pomoc ofiarom. Na spotkanie grupy robocze nie 

tylko ofiara przemocy zostaje zaproszona, ale również ta, co do której zaistniało podejrzenie jej stosowania względem 

członków rodziny. Następnym krokiem jest wypełnienie odpowiedniego formularza (D). Co więcej, jeżeli podczas 

rozmowy okaże się, że przemoc jest wynikiem nadużywania alkoholu, osoba taka zostaje skierowana do gminnej 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. 

Wszystkie działania są bardzo dokładnie dokumentowane. Mogą one zostać wykorzystane podczas rozpoczęcia 

ewentualnego procesu karnego jako istotny dowód w sprawie, gdy brak jest stosownej dokumentacji medycznej, a 

świadek na sali sądowej decyduje się skorzystać z prawa do odmowy składania zeznań w sytuacji, gdy jednocześnie jest 

on jedynym źródłem osobowym w sprawie. Jeżeli zajdą okoliczności, które będą skutkować podejrzeniem popełnienia 

przestępstwa, dokumenty te są przekazywane organom właściwym w celu wszczęcia postępowania przygotowawczego. 

Procedura ulega zakończeniu, gdy przemoc w rodzinie ustanie, a indywidualny plan pomocy zostanie 

zrealizowany. Elementem koniecznym jest także rozstrzygnięcie grupy roboczej o braku zasadności dalszego 

podejmowania stosownych działań. O zakończeniu procedury Niebieskiej Karty informuje się osoby, które brały w niej 

udział. Co więcej, jest ona przeprowadzana bez względu na innego rodzaju postępowania, np. cywilne czy karne. 

Wybrane instrumenty pomocy dla ofiar przemocy domowej 
W dorobku polskiego ustawodawstwa znajduje się ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 

w rodzinie15. Co więcej, istnieje wiele instrumentów prawnych, dzięki którym można skutecznie wpływać na osobę 

stosującą przemoc. Przede wszystkim, sąd może zastosować środek zapobiegawczy w postaci nakazania oskarżonemu, 

który został oskarżony za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej na 

opuszczenie lokalu mieszkalnego, jeżeli zajmuje go wspólnie z pokrzywdzonym i zachodzi uzasadniona obawa, że 

oskarżony ponownie popełni przestępstwo. Co więcej, ważnym środkiem probacyjnym jest zakaz zbliżania się do 

pokrzywdzonego.  

Dla osób pokrzywdzonych funkcjonuje również telefon interwencyjno-informacyjny, który funkcjonuje w ramach 

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Dokonanie zgłoszenia, po spełnieniu 

                                                 
12 S. Hypś, Ochrona rodziny…, op. cit., Lublin 2012, s. 151. 
13Rozporządzenie RM z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 
poz. 1245). 
14Infor.pl <http://www.infor.pl/prawo/pomoc-spoleczna/przemoc-w-rodzinie/701765,Niebieska-Karta-procedura.html>. 
15 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493). 
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określonych przesłanek, skutkuje interwencją koordynatora, który za obowiązek ma poinformowanie odpowiednich 

służb. Na terenie Polski istnieją Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Ich celem jest świadczenie 

pomocy psychologicznej oraz prawnej dla pokrzywdzonych z tytułu przestępstw nie tylko w związku z istnieniem 

przemocy w rodzinie, ale wszelkich przestępstw. 

Najczęstszą grupą, jaka bezpośrednio podczas interwencji spotyka się z problemem przemocy w rodzinie są 

funkcjonariusze Policji, którzy przyjeżdżają do domów na interwencje. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego, 

przed złożeniem zeznań przez pokrzywdzonego, zostaje on pouczony o przysługujących mu prawach.  

Cykl przemocy w rodzinie (który można przyrównać do miesiąca miodowego, następnie narastającego napięcia i 

gwałtownych wybuchów)16 powinny skupić uwagę organów państwowych na szczególną sytuację osób, które stały się 

ofiarą domowego tyrana. Znęcanie się jest bardzo złożonym, a w dodatku bardzo często występującym przestępstwem. 

Działania ofiar bardzo często nie są racjonalne, a najczęściej nie są wcale podejmowane, dlatego też należałoby 

rozpowszechnić dany problem w większej skali niż dotychczas. Często mamy do czynienia ze znieczulicą społeczną, 

brakiem doinformowania ewentualnych ofiar o tym, do kogo mają się zwrócić i jakie kroki należy podjąć, aby 

skutecznie udzielono im pomocy. 

Prawidłowe funkcjonowanie rodziny jest istotnym, wręcz pierwszorzędnym zadaniem państwa. W społeczeństwie 

ważny jest jego prawidłowy rozwój, nie tylko gospodarczy, ale przede wszystkim społeczny. Ofiary przemocy są bardzo 

różne - są to kobiety, dzieci, mężczyźni czy też osoby w podeszłym wieku. Każdorazowe podjęcie informacji przez 

funkcjonariuszy Policji albo sąsiadów, osób bliskich o przemocy w rodzinie jest na wagę złota. Dotarcie do źródła 

problemu oraz doprowadzenie sprawcy (tyrana domowego) do skazania bądź izolacji od ofiar powinno być traktowane 

jak największy sukces. 

 

*** 

 

 
 

The author writes about bullying – a problem of many modern marriages today. This crime is directed against 

basic social unit which is the family. Victims very often use the necessary self-defense to repel illegal attacks. The 

author believes that the society should realize how many signs of bullying appears even in the most respectable 

families. The state has duty to assist the family in case she cannot do that. The main purpose and driving force behind 

the activities of state organs should be trace to the source of bullying and not allowing perpetrators continuation their 

activities in the future. 

                                                 
16M. Czorkowska, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie, Warszawa 2014, s. 27. 
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Wstęp  
Prowadzona w Polsce dyskusja o potrzebie instytucjonalizacji związków osób tej samej płci znajduje się w 

początkowym stadium mimo zauważalnej tendencji międzynarodowego orzecznictwa, idącego w kierunku stawiania na 

równi pary homo- i heteroseksualnych, pozostawiającego otwartą jedynie kwestię małżeństw osób tej samej płci1. Sam 

homoseksualizm zdepenalizowano w Polsce prawie 40 lat wcześniej niż w Austrii2, jednak to właśnie Austria od 1 

stycznia 2010 roku stworzyła alternatywną formę wspólnoty życiowej dla osób tej samej płci w postaci związku 

partnerskiego. Celem opracowania jest przedstawienie kilku wybranych rozwiązań przyjętych na gruncie prawa 

austriackiego jako punktu wyjścia do analizy ogólniejszych zagadnień, które w niedługim czasie staną się przedmiotem 

polskiej debaty publicznej. 

Zawarcie związku partnerskiego a rola symboliki 
W prawie austriackim instytucje małżeństwa i rejestrowanego związku partnerskiego (dalej: RZP) regulują 

zasadniczo trzy ustawy: kodeks cywilny (dalej: ABGB), ustawa o małżeństwie (Ehegesetz, dalej: EG) oraz ustawa o 

rejestrowanych związkach partnerskich (Eingetragene Partnerschaft-Gesetz, dalej: EPG). Źródła decyzji o 

instytucjonalizacji związków partnerskich osób homoseksualnych dopatruje się w przyjmowaniu przez społeczeństwo 

austriackie liberalizmu jako podstawowej zasady nowoczesnego państwa prawnego3. Podczas prac nad EPG zakładano, 

że stworzona zostanie instytucja stanowiąca dla par homoseksualnych alternatywę wobec braku dostępu do 

małżeństwa4. 

Zawarcie RZP dokonywane jest poprzez podpisanie protokołu zawierającego oświadczenia partnerów złożone we 

właściwym miejscowo urzędzie administracji (§ 6 EPG, § 25 ustawy Prawo stanu cywilnego, Personenstandsgesetz, 

dalej: PStG). Regulacja ta co prawda odbiega od formy zawarcia małżeństwa cywilnego, które staje się skuteczne już w 

chwili złożenia zgodnych ustnych oświadczeń woli przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (§ 44 ABGB, § 17 EG, 

§ 18 PStG), jednak w przekonaniu austriackiego Sądu Konstytucyjnego (dalej: SK) zarówno wybór chwili wystąpienia 

skutków prawnych określonej czynności prawnej, jak i urzędu dla niej właściwego mieści się w granicach swobody 

ustawodawcy zwykłego (G18/2013, B121/11)5. Niezgodnej z konstytucją dyskryminacji nie dopatrzono się również w 

braku wymogu obecności świadków przy zawieraniu RZP, ponieważ w konsekwencji stworzono rygor korzystniejszy w 

porównaniu do ustawowej formy zawarcia małżeństwa (G18/2013). Za nieuprawnione różnicowanie uznano natomiast 

możliwości zawarcia RZP jedynie w pomieszczeniach urzędu, skoro nie wprowadzono takiego ograniczenia dla 

zawarcia małżeństwa. Kwestia miejsca zawarcia formalnego związku nie ma per se charakteru konstytutywnego, lecz 

posiada wartość symboliczną dla zainteresowanych jako istotny element modalny ceremonii, dlatego też różnicowanie 

w tym zakresie sytuacji par hetero- i homoseksualnych wymagałoby wskazania obiektywnego uzasadnienia, którym nie 

może być jedynie odmienność orientacji seksualnej (G18/2013). 

Najprostszym urzeczywistnieniem zasady równości jest otwarcie instytucji małżeństwa dla osób tej samej płci6, 

jednak pozostaje to w sferze swobody ustawodawcy krajowego, przy czym nawet jeśli stwarza on alternatywną wobec 

małżeństwa formę uznania związków osób homoseksualnych, to nie jest on zobowiązany nadać im statusu 

                                                 
1 N. Benke, Eine österreichische Debatte über die Ehe für Homosexuelle [w:] Multikulturalismus queer gelesen, S. Strasser, E. Holzleithner (red.), Frankurt 
nad Menem 2010, s. 236. 
2 W.T. Bauer, Die Rechte Homosexueller im internationalen Vergleich, Wiedeń 2014; online: http://www.politikberatung.or.at/uploads/media/Die-Rechte-
Homosexueller-im-europaeischen-Vergleich_01.pdf. 
3 S. Strasser, E. Holzleithner, Einleitung [w:] Multikulturalismus queer gelesen, op. cit. , s. 18. 
4 W uzasadnieniu projektu rządowego wskazano, że „Die Wirkungen der eingetragenen Partnerschaft sollen im Wesentlichen den Rechten und Pflichten 
verheirateter Personen entsprechen” (485 BlgNR, 24. GP, 4). 
5 Wyrok SK z dn. 19.06.2013 r., sygn. akt G18/2013 oraz z dn. 9.10.2012 r., sygn. akt B121/11. Dotychczasowe projekty instytucjonalizacji związków 
homoseksualnych w RP przewidywały albo rozwiązanie podobne do austriackiego, projektując zawarcie ZZP wskutek złożenia pisemnych oświadczeń woli 
przed kierownikiem USC lub w formie aktu notarialnego (art. 1 ust. 1 projektu ustawy o umowie związku partnerskiego z dn. 29.08.2012 r., druk nr 825), 
albo formę tożsamą do zawarcia małżeństwa cywilnego (art. 3 ust. 1 odpowiednio projektu ustawy o związkach partnerskich z dn. 22.05.2012 r., druk nr 
554 oraz projektu ustawy o związkach partnerskich z dn. 29.01.2013, druk nr 2381). 
6 J.M. Scherpe, The Present and Future od European Family Law, Cheltenham 2006, s. 76. 
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odpowiadającemu statusowi małżeństwa (Schalk i Kopf p. Austrii)7. Mimo dopuszczalności różnicowania 

instytucjonalnych ram dla małżeństw heteroseksualnych i RZP (B121/11), austriackie środowiska LGBT wskazują na 

szereg rozbieżności, co prawda subtelnych, lecz odbieranych przez nich jako przejaw dyskryminacji. Przykładowo, jako 

przejaw nietolerancji wskazuje się treść § 44 ABGB, który przesądza, iż „stosunki rodzinne powstają przez zawarcie 

małżeństwa”, oraz zawartość EPG, która reguluje jedynie relacje między partnerami, co może sugerować, że we 

wspólnocie domowej par jednopłciowych nie żyją żadne dzieci. Podobny charakter posiadają zarzuty odnoszące się do 

samej terminologii, w tym określenia stanu cywilnego („żyjący w RZP” zamiast „zamężna” lub „żonaty”, § 1 ust. 2 pkt 4 

PStG) i sposobu formalnego zakończenia związku („rozwiązanie” RZP zamiast „rozwód”), pomimo iż instytucje te 

posiadają w istocie tożsamą treść8. Przedmiotem krytyki jest również przewidzenie miejscami „luźniejszych” relacji niż 

w małżeństwie, przykładowo krótszy o 3 lata termin dla RZP przy instytucji odpowiadającej rozwodowi z powodu 

trwałego rozpadu małżeństwa (§ 55 ust. 1 EG, § 15 ust. 3 EPG), co pokazuje, że celem środowisk osób homoseksualnych 

nie jest dążenie do uzyskania dowolnej, nawet relatywnie korzystnej, ochrony prawnej, lecz zinstytucjonalizowanie ich 

relacji na wzór tradycyjnego związku małżeńskiego. 

Adopcja przez pary homoseksualne a ochrona rodziny 
Większość systemów prawnych nie przewiduje takiej samej pozycji małżonków i par homoseksualnych na gruncie 

przepisów odnoszących się do adopcji, a nawet samego prawa do opieki nad dzieckiem9. Decyzja w tym zakresie należy 

do sfery uznania prawodawcy krajowego i sama odmowa przyznania osobom homoseksualnym prawa do adopcji nie 

może być traktowana automatycznie jako przejaw dyskryminacji (Fretté p. Francji)10. Ocena ta ulega zmianie, jeśli w 

danym systemie prawa przewidziana jest możliwość adopcji przez osoby niepozostające w związku małżeńskim, 

ponieważ jedyną podstawą rozróżnienia byłaby odmienność orientacji seksualnej, która nie wydaje się wystarczająca, 

ani wpływająca na realizację przesłanki dobra dziecka (E.B. p. Francji)11. Za dyskryminujący pary homoseksualne 

uznano również zakaz przysposobienia dziecka partnera („pasierba”, X i in. p. Austrii)12 oraz zakaz wspólnej adopcji 

przez zarejestrowanych partnerów (G119-120/2014)13. 

W kontekście przytoczonych tez orzecznictwa zauważyć należy, że polski system prawny przewiduje możliwość 

przysposobienia dziecka przez osobę niepozostającą w związku małżeńskim (wyłączając dla niej jedynie możliwość tzw. 

przysposobienia wspólnego; art. 1141 i 115 § 1 k.r.o.), więc nie wyklucza dokonania adopcji również przez osobę 

homoseksualną. Aktualne pozostaje jednak pytanie, czy do relacji tworzonych przez osoby homoseksualne odnieść 

można konstytucyjny standard ochrony rodziny i na tej podstawie kreować dalsze roszczenia do ochrony prawnej, czy 

też może pojęcie to ograniczone jest wyłącznie do jego tradycyjnego znaczenia. Rodzina w świetle postanowień 

Konstytucji RP (dalej: KRP) rozumiana jest jako podstawowa komórka społeczna, objęta priorytetową ochroną ze strony 

państwa (art. 71 ust. 1 KRP, SK 24/01)14. Jedynie na gruncie niemieckiej ustawy o związkach partnerskich przewidziano 

wprost, że po zarejestrowaniu związku partner staje się członkiem rodziny i wchodzi w relacje powinowactwa z 

krewnymi partnera15, jednakże z charakteru tej relacji – pozostawania w faktycznym związku opartym na więzi 

emocjonalnej oraz prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego – wynika, że związki par homoseksualnych 

podpadają nie tylko pod pojęcie „życia prywatnego”, ale również „życia rodzinnego” (Schalk i Kopf p. Austrii). 
Zauważyć jednak należy, że z faktu objęcia związków homoseksualnych standardem art. 71 ust. 1 KRP wynika jedynie 

konieczność uwzględniania przez ustawodawcę zwykłego również ich sytuacji, tak aby prawo w sposób dostateczny 

chroniło dobro rodziny rozumiane szerzej niż tradycyjnie. Przepis ten nie stanowi samodzielnej podstawy żądania 

instytucjonalizacji związków homoseksualnych16 i zrównywania ich sytuacji z priorytetowo traktowaną na gruncie KRP 

rodziną opartą na związku małżeńskim. Ponadto, art. 18 KRP jako zasada ustrojowa przesądza, że małżeństwem jest 

związek kobiety i mężczyzny, co ma na celu zagwarantowanie normatywnego modelu małżeństwa i rodziny, który 

                                                 
7 Wyrok ETPC w sprawie Schalk i Kopf p. Austrii z dn. 24.06.2010, skarga nr 30141/04. 
8 Por. np. uregulowanie tzw. zakazów małżeńskich (§ 6-9 EG) oraz przeszkód zawarcia ZZP (§ 5 EPG), a także instytucje rozwodu z winy jednego małżonka 
(§ 49 EG) i rozwodu z powodu rozpadu pożycia (§ 55 EG) oraz odpowiednio rozwiązania z winy jednego partnera (§ 15 ust. 1 EPG) i rozwiązania wskutek 
rozpadu pożycia (§ 15 ust. 3-5 EPG). 
9 A. Deixler-Hübner, Scheidung, Ehe, Lebensgemeinschaft, Wiedeń 2013, s. 269. 
10 Wyrok ETPC w sprawie Fretté p. Francji z dn. 26.02.2002 r., skarga nr 36515/97. 
11 Wyrok ETPC w sprawie E.B. p. Francji z dn. 22.01.2008 r., skarga nr 43546/02. 
12 Wyrok ETPC w sprawie X i in. p. Austrii z dn. 19.02.2013 r., skarga nr 19010/07. 
13 Wyrok SK z dn. 11.12.2014 r., sygn. akt G119-120/2014. 
14 Postanowienie TK z dn. 3.11.2004 r. sygn. akt SK 24/01. 
15 J. Jarosz, Analiza prawno-lingwistyczna ustaw o rejestrowanych związkach partnerskich w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, "Comparative Legilinguistics" 9 
(2012), s. 30. 
16 Opinia PG z dn. 30.07.2012 r. do projektu ustawy o związkach partnerskich z 22.05.2012 r. 
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określić można jako „tradycyjny”17. Zarówno fakt uprzywilejowanej pozycji „klasycznej” rodziny na gruncie KRP, jak 

również jej mocne zakorzenienie w kulturze i znacząca rola w większości społeczeństw, nie przesądzają jednak o tym, 

że jest to współcześnie jedyna forma życia rodzinnego18. U podstaw każdej więzi między osobami, które mogą zostać 

określone mianem rodziny, leżą bowiem w istocie te same wartości i formy wspólnego życia (emocjonalne, fizyczne, 

gospodarcze), które nie zależą ani od orientacji seksualnej, ani nawet więzów sankcjonowanych przez prawo19. 

Zakończenie związku partnerskiego a monopol małżeństwa  
Przesłanki zakończenia RZP za życia partnerów są co do istoty tożsame z regulacjami odnoszącymi się do 

małżeństwa, przewidującymi stwierdzenie nieważności jego zawarcia lub zakończenie poprzez rozwód (z winy partnera 

lub wskutek rozkładu pożycia). Całkiem odmienne propozycja znalazły się w polskich projektach ustaw, które 

przewidywały stosunkowo prosty model rozwiązywania związków poprzez składanie oświadczeń woli przed 

kierownikiem USC albo przez obydwu partnerów, albo przez jednego z nich po upływie 6-miesięcznego terminu 

„wypowiedzenia związku partnerskiego”20. Tylko jeden projekt przewidywał instytucje zbliżoną do rozwodu, lecz bez 

możliwości orzekania o winie jednego z partnerów lub jego przyczynieniu się do rozpadu pożycia21. Rozbieżność 

między rozwiązaniami przyjętymi w Austrii a proponowanymi w Polsce wskazuje na trudność „właściwego” określenia 

relacji, w jakich powinna pozostawać treść zinstytucjonalizowanego związków osób tej samej płci do tradycyjnego 

małżeństwa osób heteroseksualnych. 

Po pierwsze, rozważyć należy treść minimalnych standardów ochrony prawnej nieformalnych związków hetero- i 

homoseksualnych w kontekście zasady równości. Z charakteru relacji i potencjału budowania więzi, które mogą zostać 

objęte zakresem pojęcia rodziny wynika, że dla każdej z form wspólnego życia, niezależnie od orientacji seksualnej 

partnerów, przewidziana jest na gruncie ustawy zasadniczej gwarancja jej ochrony (art. 71 ust. 1 KRP). Jak wskazano 

wyżej, z istnienia podstawy roszczenia do stworzenia odpowiedniego reżimu prawnego chroniącego dobro rodziny nie 

wynika jednocześnie obowiązek państwa, by instytucjonalizować związki osób tej samej płci (B1405/10)22, a tym 

bardziej otwierać dla nich instytucji małżeństwa (Schalk i Kopf p. Austrii). Uwzględnienie zasady równości nie może 

być rozumiane jako nakaz bezwzględnego egalitaryzmu (P 47/07)23, jednak dla uznania konkretnego zróżnicowania ze 

względu na płeć i orientację seksualną za nienaruszający zakaz dyskryminacji konieczne jest wskazanie szczególnie 

przekonujących i istotnych powodów, dla których dokonano takiej dyferencji (Karner p. Austrii)24. 

Po drugie, rozważyć należy, w jakiej relacji pozostawać powinna konstrukcja przyjętego sformalizowanego 

związku osób tej samej płci do instytucji małżeństwa. Pojęcie małżeństwa posiada wiążące znaczenie prawne – albo 

ustalone na gruncie prawa międzynarodowego, do którego odwołują się poszczególne konstytucje krajowe (np. art. 12 

EKPC w zw. z art. 9 konstytucji Austrii), albo wprowadzone na poziomie ustawy zasadniczej (art. 18 KRP). Poprzez 

określenie małżeństwa jako „związku kobiety i mężczyzny” dokonano świadomego wyboru aksjologicznego na gruncie 

prawa obowiązującego, chociaż wydaje się, że nawet bez zdefiniowania tego terminu może być on uznany za tzw. 

pojęcie zastane ze względu na posiadanie „głęboko zakorzenionych konotacji społecznych i kulturowych” (Schalk i Kopf 
p. Austrii), determinujące jego pojmowanie „w znaczeniu tradycyjnym” (B1405/10). W konsekwencji wydaje się, że – 

zarówno w świetle prawa międzynarodowego, jak i polskiej konstytucji – niedopuszczalne jest określenie małżeństwa 

jako związku osób tej samej płci: zarówno na poziomie pojęciowym, jak również przez zrównywanie sytuacji prawnej 

par homoseksualnych i małżeństw25. Problem ten podnoszony był w większości opinii do projektów ustaw o związkach 

partnerskich, które procedowano w polskim Sejmie. Zauważono, że mimo propozycji formalizacji związków na 

zasadach prima facie odmiennych niż dla związku małżeńskiego, w wielu miejscach powielały one w istocie regulacje 

odnoszące się do małżeństwa, co w świetle art. 18 KRP traktować można jako próbę obejścia jednoznacznie 

sformułowanej reguły26. 

W świetle powyższych uwag stwierdzić należy, że niedopuszczalne byłoby przyjęcie takiej formy związków 

partnerskich, która treściowo odpowiadałaby w całości lub w znacznej części instytucji małżeństwa. Zdaniem SN 

wyrazem traktowania związku partnerskiego na równi z małżeństwem jest już chociażby propozycja, by fakt jego 

                                                 
17 Opinia SN z dn. 4.08.2011 r. do projektu ustawy o umowie związku partnerskiego z 19.05.2011 r. 
18 A. Olm, Non-married Cohabiting Couples and Their Constitutional Right to Family Life, „Juridica International” 20 (2013), s. 104. 
19 Opinia PG z 30.07.2012 r., por. także wyrok ETPC w sprawie Salgueiro da Silva Mouta p. Portugalii z dn. 21.12.1999, skarga nr 33290/96. 
20 Art. 16 pkt 1 projektu ustawy o umowie związku partnerskiego z dn. 29.08.2012 r., druk nr 825, Art. 11 ust. 1 odpowiednio projektu ustawy o związkach 
partnerskich z dn. 29.01.2013 r.  
21 Art. 16 pkt 2 projektu ustawy o umowie związku partnerskiego z dn. 29.08.2012 r. 
22 Wyrok SK z dn. 22.09.2011 r., sygn. akt B1405/10. 
23 Wyrok TK z dn. 18.11.2008 r., sygn. akt P 47/07. 
24 Wyrok ETPC w sprawie Karner p. Austrii z dn. 24.07.2003 r, skarga nr 40016/98. 
25 Opinia SN z dn. 4.08.2011 r.; opinia SN do projektu ustawy "o umowie związku partnerskiego" z dn. 17.10.2012 r. 
26 Opinia PG SP z dn. 31.10.2012 r. do projektu ustawy o umowie związku partnerskiego z dn. 29.08.2012 r. 
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rejestracji był normatywną przeszkodą zawarcia małżeństwa odpowiadającą w swej istocie zakazowi bigamii27. Pogląd 

ten niewątpliwie zwraca uwagę na poziom trudności związany z próbami opisania instytucji związków partnerskich, 

których treść odpowiadałaby standardom konstytucyjnym, jednak wykluczenie z góry każdego „prostego” zapożyczenia 

rozwiązań przyjętych dla małżeństwa wydaje się czynić niemożliwym uregulowanie sytuacji prawnej konkubentów. 

Odwoływanie się wprost do przepisów regulujących instytucję małżeństwa co prawda sugeruje podobieństwo 

projektowanej konstrukcji, jednak nie przesądza automatycznie o jej treściowej tożsamości z małżeństwem i wydaje się 

zabiegiem koniecznym ze względu na brak istotowych różnic relacji między partnerami hetero- i homoseksualnymi, 

opierających się w obydwu przypadkach na więzach emocjonalnych, fizycznych i gospodarczych. Treść art. 18 KRP 

oraz istniejąca w praktyce możliwość unormowania sytuacji między partnerami tej samej płci, zapewniająca im 

„przewidywalność sytuacji” na przyszłość, w tym umów dotyczących wzajemnych relacji majątkowych28 i dokonywanie 

w praktyce przez sądy rozliczeń po ustaniu konkubinatu29, znacznie zawężają możliwości polskiego ustawodawcy w 

projektowaniu zgodnej z Konstytucją i oczekiwaniami społecznymi propozycji unormowania sytuacji par 

jednopłciowych, jednakże nie mogą być rozumiane jako niedopuszczalność wprowadzenia do polskiego systemu prawa 

pewnej formy instytucjonalizacji związków homoseksualnych. 

Podsumowanie  
Związki osób tej samej płci zasługują na ochronę prawną jako elementy życia prywatnego bądź również 

rodzinnego. Ze względu na oczekiwania społeczne oraz tendencję orzecznictwa sądów międzynarodowych polski 

ustawodawca powinien podjąć ponowną próbę instytucjonalizacji relacji osób homoseksualnych, która podobnie jak 

małżeństwo miałaby na celu formalizację na czas nieokreślony związku dwóch osób (G119-120/2014). Wydaje się 

jednak, że w świetle postanowień Konstytucji niedopuszczalna jest instytucjonalizacja konkubinatu homoseksualnego w 

postaci prostej alternatywy dla małżeństwa. Powołanie się na kontekst systemowy, w szczególności na zasadę równości, 

nie może być podstawą kwestionowania istoty ograniczenia małżeństwa do par heteroseksualnych. Sam fakt stworzenia 

dwóch instytucji o odmiennym statusie nie może być podstawą zarzutu dyskryminacji ze względu na orientację 

seksualną30, ponieważ pogłębionej analizy wymaga przede wszystkim treść omawianych instytucji, która powinna 

uwzględniać ideę równości i godności ludzkiej. Podkreślić jednak należy, że pozostawanie w związku małżeńskim jest 

istotnym kryterium zezwalającym na różnicowanie sytuacji prawnej małżonków wobec osób pozostających w 

związkach faktycznych, które ze względu na istnienie więzów emocjonalnych, seksualnych i gospodarczych są zbliżone 

do małżeństwa31. 

 

*** 

 

 
 

The aim of the article is to investigate the issue of civil partnerships by discussing Austrian legislation and related 

case-law in order to consider the potential problems Polish legislators might encounter when trying to institutionalise 

relationships of homosexual couples. This discussion is supplemented by a discussion of some regulations from proposed 

bills brought so far for the consideration of the Sejm (lower house of the Polish Parliament) relating to civil 

partnerships, in particular with regard to their compliance with the Constitution of the Republic of Poland. It appears 

that while unions between persons of the same sex shall be subject to constitutional protection as an element of private 

or family life, institutionalisation of homosexual cohabitation as a simple alternative to marriage is unacceptable in the 

light of the provisions of the Constitution. Due to social expectations and the trends in the jurisprudence of 

international courts, further debate is therefore needed in regards of the form of the institutionalisation of the 

relationships of homosexual persons in Polish legislation. 

                                                 
27 Ibidem. 
28 Opinia PG SP z dn. 31.10.2012 r. 
29 Opinia SN z dn. 4.08.2011 r. 
30 Wyrok TSEU w sprawie Tadao Maruko p. Vorsorgungsanstakt der deutschen Bühen z dn. 1.04. 2008, C-267/06. 
31 Opinia PG z dn. 30.07.2012 r. 
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Wprowadzenie 
Niewątpliwie prokreacja medycznie wspomagana budzi spore wątpliwości natury prawnej. Przede wszystkim, 

nowe techniki medycznego zapłodnienia mają wpływ nie tylko na ustalenia pochodzenia dziecka poczętego w wyniku 

sztucznego zapłodnienia, ale również na kształt stosunków rodzinno-prawnych. 

Do niedawna procedura leczenia niepłodności nie była uregulowana przez żaden akt normatywny. Co ciekawe, od 

wielu lat na terenie kraju istnieją ośrodki, które specjalizują się w leczeniu niepłodności. Polska jako ostatni kraj Unii 

Europejskiej wprowadził do swojego porządku prawnego ustawę, która zapewnia bezpieczeństwo dawstwa, pobierania, 

przetwarzania, testowania, przechowywania i dystrybucji komórek rozrodczych oraz zarodków1. 

Od 25 czerwca 2015 r. weszła w życie ustawa o leczeniu niepłodności (zwana dalej również: u.l.n.)2. Reguluje ona 

przede wszystkim procedurę stosowania wspomaganej medycznie prokreacji oraz wpływa na obecny kształt przepisów 

prawa rodzinnego i opiekuńczego. Co ważne, ustawa chroni najważniejsze dobro człowieka jakim jest prawo do życia. 

Zgodnie z art. 4 u.l.n. leczenie niepłodności jest prowadzone z poszanowaniem godności człowieka, prawa do życia 

prywatnego i rodzinnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawnej ochrony życia, zdrowia, dobra i praw dziecka3. 

Powyższy przepis ma istotne znaczenie dla przebiegu postępowania medycznego jakim niewątpliwie jest 

wspomagana prokreacja. Należy zauważyć, że podstawową zasadą, na której powinna opierać się proces leczenie 

niepłodności jest poszanowanie godności. Godność człowieka jest źródłem podstawowych praw i wolności człowieka. 

Wyrazem tego jest ustawiona w art. 4 u.l.n zasada poszanowanie prawnej ochrony życia. 

Człowiek staje się podmiotem praw i obowiązków z momentem urodzenia się. Obecne przepisy nie definiują 

momentu urodzenia się żywego. Przyjmuje się, że przez urodzenie żywe należy rozumieć wydobycie dziecka z ustroju 

matki. Zanim jednak nastąpi urodzenie żywe musi nastąpić prokreacja. Problemy z posiadaniem potomstwa dotykają 

coraz większą liczbę par w Polsce i na świecie. Dlatego też, coraz częściej i chętniej korzystają one z nowych technologii 

medycznych - w tym z procedur medycznie wspomaganego rozrodu4. 

W niniejszej pracy omówiony zostanie wpływ ustawy o leczeniu niepłodności na przepisy kodeksu rodzinnego 

i opiekuńczego. Analiza dotyczy przede wszystkim problematyki ustalenia pochodzenia dziecka - ze szczególnym 

uwzględnieniem domniemania pochodzenia od męża matki poddającej się zabiegom medycznie wspomaganej 

prokreacji. 

Pochodzenie dziecka 
Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 24 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy 

(zwanej dalej również: k.r.o.)5 istnieją trzy sposoby ustalenia ojcostwa: 

a) domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki; 

b) uznanie ojcostwa; 

c) sądowe ustalenie ojcostwa6. 

Pierwszy ze sposobów ustalenia ojcostwa to domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki. W literaturze 

wskazuje się, że jest to domniemanie prawne wzruszalne – może ono zostać obalone przez wniesienie powództwa o 

zaprzeczeniu ojcostwa7. 

                                                 
1 J. Haberko, Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz, Warszawa 2016, s. 14. 
2 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz. 20015, poz. 1087). 
3 Zob. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 października 1983 r., III CZP 35/83, OSNC 1984/6/86.  
4 Uzasadnienie projektu ustawy o leczeniu niepłodności druk sejmowy 3245, dostępny na stronie: www.sejm.gov.pl. 
5 Ustawa z dnia 24 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Tj. Dz. U.2015, poz. 2082). 
6 Zob. J. Haberko, T. Sokołowski, Komentarz do art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, System Informacji Prawnej Lex, D. Kotłowski, Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy, System Informacji Prawnej Lex; K. Piasecki, [w:] H. Ciepła, B. Czech, T. Domińczyk, S. Kalus, K. 
Piasecki, M. Sychowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, s. 637.  
7 Zob. J. Haberko, Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz, Warszawa 2016, s. 408-409. 
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Decydujące znaczenie dla zastosowania powyższego domniemania ma zatem fakt pozostawania w związku 

małżeńskim. Oprócz tego istotne jest również urodzenie się dziecka w czasie trwania tego związku albo przed upływem 

trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia. W konsekwencji, o pochodzeniu dziecka od męża matki możemy mówić 

tylko jeżeli obie przesłanki zostaną spełnione łącznie. 

Problemy związane z ustaleniem pochodzenia dziecka pojawiają się w sytuacji kolizji domniemań prawnych. 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, jeżeli dziecko urodziło się po ponownym zawarciu przez matkę 

małżeństwa, ale przed upływem trzystu dni od ustania poprzedniego związku, domniemywa się, że pochodzi ono od 

drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie 

wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki. W konsekwencji przyjmuje się, że bardziej 

prawdopodobne jest to, że dziecko pochodzi z drugiego małżeństwa, niż z małżeństwa, które ustało lub zostało 

unieważnione8. 

Wątpliwości w literaturze budzi również urodzenie się dziecka przez kobietę, która dopuściła się małżeństwa 

bigamicznego. Postuluje się, aby stosować w takiej sytuacji per analogiam art. 62 § 2 k.r.o. W konsekwencji, dziecko 

będzie pochodziło od drugiego męża. 

Drugim sposobem powstania stosunku prawnego ojcostwa jest uznanie ojcostwa. Występuje ono w sytuacji, gdy 

dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego. W Uzasadnieniu Noweli z dnia 6 listopada 2008 r. wskazuje się, że 

dobrowolność przyjęcia wobec pozamałżeńskiego dziecka całokształtu obowiązków i uprawnień, wynikających z 

prawnego stosunku rodzicielskiego, stwarza domniemanie, że – w sytuacjach typowych – motywem działania 

mężczyzny przyjmującego te obowiązki wobec dziecka, którego nie urodziła jego żona, jest jego związek genetyczny z 

dzieckiem. Dlatego, obok ustalenia ojcostwa przez sąd, dopuszcza się dobrowolne ustalenie prawnego stosunku 

ojcostwa9. 

Jak słusznie wskazuje T. Smyczyński uznanie ojcostwa jest aktem wiedzy obojga rodziców dziecka 

przeświadczonych, iż dziecko od nich pochodzi10. Według autora źródłem stosunku prawnego ojcostwa jest nie 

czynność prawna, lecz zdarzenie polegające na złożeniu przez oboje rodziców dziecka oświadczeń, w których przyznają 

fakt, iż ojcem dziecka jest uznający mężczyzna11. Podobnego zdania są W. Stojanowska i M. Kosek, którzy twierdzą, że 

uznanie ojcostwa jest, w zamierzeniu ustawodawcy, przyznaniem faktu biologicznego pochodzenia dziecka od 

uznającego mężczyzny, czego potwierdzeniem i zarazem gwarantem jest oświadczenie matki dziecka. Uznanie ojcostwa 

jest zatem aktem wiedzy obojga rodziców, przeświadczonych, że dziecko pochodzi od nich12. 

Odmiennego zdania jest K. Pietrzykowski. Autor uważa, że uznanie ojcostwa de lege lata może być nadal 

traktowane wyłącznie jako oświadczenie woli (czynność prawna)13. Zwolennikiem tej koncepcji jest również G. 

Jędrejek, który utrzymuje, że uznanie ojcostwa należy zakwalifikować do czynności prawa rodzinnego, czyli czynności 

rodzinnoprawnych, do których mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego nie regulują w sposób wyczerpujący danej kwestii. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w sposób 

wyłączny regulują zagadnienie możliwości podważenia skuteczności uznania ojcostwa, co jest możliwe w drodze 

procesu wytoczonego na podstawie art. 78 k.r.o.14. 

Uważam, że uznanie ojcostwa należy zakwalifikować jako oświadczenie wiedzy, a nie czynność prawną. Słusznie 

wskazuje K. Piasecki, że uznanie ojcostwa jest aktem mającym charakter mieszany w tym znaczeniu, że składa się na nie 

czynnik oświadczenia woli oraz element przyznania (stwierdzenia) faktu mieszczącego się w sferze wiedzy. Autor 

podkreśla, że element woli wyraża się ogólnie w określonym zamiarze (intentio) wywołania określonych skutków 

prawnych, których podłoże stanowi przekonanie o określonym stosunku między uznającym a uznanym (swoisty akt 

wiedzy)15. 

Należy dodać, że uznanie ojcostwa ma charakter deklaratoryjny i jest skuteczne erga omnes16. Z deklaratoryjnego 

charakteru uznania wynika, że uznanie działa wstecz. Niemniej jednak, skutki uznania (ex tunc) rozciągają się jedynie 

na stosunki rodzinno-prawne między uznanym a uznającym. Dziecko uznane od chwili urodzenia uzyskuje w sferze 

                                                 
8 Ibidem. 
9 Por. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 888), s. 
3 i n. 
10 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009, s. 188. 
11 Ibidem, s. 189. 
12 Pochodzenie dziecka, [w:] Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z dnia 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r., Analiza – Wykładnia – 
Komentarz, pod red. W. Stojanowskiej, Warszawa 2011, s. 148. 
13 K. Pietrzykowski [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, wyd. 3, Warszawa 2012, s. 735. 
14 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, System Informacji Prawnej Lex. 
15 K. Piasecki, Kodeks rodziny i opiekuńczy z komentarzem, System Informacji Prawnej Lex., szerzej: Wyrok SN z dnia 24 lutego 1972 r., III CRN 545/71, LEX 
nr 7065. 
16 J. Haberko, Charakter prawny uznania dziecka, RPEiS 1999, z. 2, s. 155. 
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praw stanu, z mocą wsteczną, status prawny dziecka chroniony przez prawo. Z chwilą uznania dziecko otrzymuje 

uprawnienia do środków utrzymania, alimentów, świadczeń z ubezpieczenia społecznego itp. Skutki uznania dziecka 

odnoszą się wyłącznie do stosunku rodzinnego, nie dotyczą natomiast stosunków prawnych innego rodzaju17. 

Ze względu na doniosłe skutki prawne uznanie dziecka następuje tylko wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, że 

ojcem dziecka jest mąż matki18. Wątpliwości pojawiają się w sytuacji gdy nastąpiło uznanie ojcostwa w trakcie 

toczącego się postępowania o ustalenie ojcostwa19. Artykuł 72 § 1 k.r.o. zawiera zakaz podwójnego ustalenia ojcostwa. 

Ustawodawca posługujące się we wspominanym przepisie spójnikiem „albo" wskazuje, że domniemanie pochodzenia 

dziecka od męża matki, uznanie ojcostwa oraz sądowe ustalenie ojcostwa są instytucjami rozłącznymi, które wzajemnie 

się wykluczają20. Pierwszeństwo spośród sposobów ustalenia prawnego ojcostwa ma domniemanie zawarte w art. 62 

k.r.o. Jego zastosowanie wyłącza pozostałe instytucje. 

W myśl obecnie obowiązujących przepisów, uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o 

ustalenie ojcostwa. W konsekwencji rodzi to spore problemy natury prawnej. Przede wszystkim, komentowany przepis 

wyłącza możliwość skorzystanie przez mężczyznę będącego stroną procesu o ustalenie ojcostwa z instytucji uznania 

ojcostwa. W doktrynie prezentowane są dwa stanowiska. Pierwsze z nich skłania się ku wykładni gramatycznej art. 72 

§ 2 k.r.o. Jak podkreśla J. Wierciński w tym ujęciu uznanie ojcostwa od chwili wszczęcia postępowania o ustalenie 

ojcostwa jest niedopuszczalne, niezależnie od tego, po której stronie procesu występuje domniemany ojciec dziecka i 

czy jest on stroną procesu21. Drugi pogląd odwołuje się do wykładni celowościowej, która de lege lata dopuszcza uznanie 

ojcostwa przez mężczyznę będącego stroną procesu22. Zdaniem T. Smyczyńskiego nie jest przeszkodą do uznania 

ojcostwa przez mężczyznę będącego pozwanym w sprawie o ustalenie ojcostwa. Jeżeli w tym procesie sąd może ustalić 

jego ojcostwo, to tym bardziej ojcostwo to może być ustalone wskutek dobrowolnego aktu, jakim jest uznanie ojcostwa 

[…]. Wydaje się nawet, że nie ma potrzeby oddzielnego oświadczenia matki potwierdzającego ten fakt, ponieważ 

potwierdzenie tego ojcostwa wynika z wniesionego powództwa, którego treścią jest żądanie ustalenia ojcostwa właśnie 

mężczyzny pozwanego w sprawie23. Problem pojawia się w sytuacji gdy mężczyzna występuje w roli powoda w sprawie 

o ustalenie ojcostwa. W literaturze twierdzi się, że uznanie ojcostwa w takim przypadku jest mało prawdopodobne, 

ponieważ wytoczenie powództwa jest wynikiem braku potwierdzenia faktu biologicznego ojcostwa przez matkę 

dziecka, co jest warunkiem uznania24. 

Uważam, że nie należy kierować się gramatyczną wykładnią przepisu art. 72 § 2 k.r.o. Wydaje się, że ustawodawca 

wprowadzając powyższy przepis chciał uregulować sytuację, w której sprawa dotyczy różnych mężczyzn 

legitymowanych do złożenia oświadczenia o uznaniu ojcostwa lub do wystąpienia z pozwem o jego ustalenie. 

Wątpliwości pojawiają się gdy proces o ustalenie ojcostwa już się toczy, a pozwany w tym procesie mężczyzna chce 

uznać swe ojcostwo. Podzielam pogląd W. Stojanowskiej i M. Kosek, które twierdzą, że ustawodawca powinien 

przewidzieć możliwość uznania ojcostwa w toku procesu, nie tylko dlatego, że rozwiązanie takie jest zgodne z zasadą 

ekonomii procesowej, ale przede wszystkim dlatego, że jest ono zbieżne z interesem dziecka25. 

Trzecim i zarazem ostatnim sposobem ustalenia ojcostwa – obok domniemania pochodzenia dziecka od męża 

matki oraz uznania ojcostwa jest sądowe ustalenie ojcostwa. Ustalenie to następuje na podstawie orzeczenia sądu. 

Zgodnie z art. 84 k.r.o. sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. 

Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu 

przez nie pełnoletniości. Tak więc, zarówno matka, domniemany ojciec oraz dziecko mogą wnieść pozew do sądu. 

Pochodzenie dziecka należy do istotnych spraw małoletniego. Dlatego też, w czasie postępowania powinno być 

reprezentowane przez przedstawiciela ustawowego (w tym przypadku przez matkę). Jeżeli małoletni nie ma swoje 

przedstawiciela ustawowego wtedy w jego imieniu powinien występować opiekun. Pojawiają się jednak spore 

wątpliwości i problemy związane z kompetencjami przedstawiciela ustawowego. 

Zgodnie z art. 156 k.r.o. opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych 

sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. Niewątpliwie pochodzenie dziecka należy do ważnych spraw 

dziecka. Dlatego też, opiekun musi zatem uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na wytoczenie pozwu o ustalenie ojcostwa. 

                                                 
17 Wyrok WSA z dnia 13 maja 2004 r., II SA/Wa 77/04, LEX nr 146726. 
18 Zob. Wyrok SN z dnia 19 kwietnia 1978 r., III CRN 56/78, LEX nr 8097. 
19 Szerzej: T. Smyczyński,[w:] System Prawa Prywatnego, Warszawa 2014, s. 101. 
20 Zob. M. Andrzejewski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, System Informacji Prawnej Lex. 
21 J. Wierciński, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, System Informacji Prawnej Lex. 
22 Ibidem. 
23 T. Smyczyński, Prawo filiacyjne i alimentacyjne po reformie z 2008 r., „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2010, z. 2, s. 310. 
24 Ibidem. 
25 M. Kosek, Pochodzenie dziecka, [w:] Nowelizacja prawa rodzinnego na podstawie ustaw z dnia 6 listopada 2008 r. i 10 czerwca 2010 r., Analiza – 
Wykładnia – Komentarz, pod red. W. Stojanowskiej, Warszawa 2011, s. 148. 
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Zupełnie inaczej kształtuje się sytuacja gdy dziecko uzyska pełnoletniość. W takim przypadku może samodzielnie 

wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa i występować w procesie (posiada zdolność procesową). Uprawnienie 

dziecka do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa przechodzi na jego zstępnych (art. 84 § 4 k.r.o.). Jak słusznie 

wskazuje się w literaturze uprawnienie dziecka do wytoczenia powództwa nie podlega żadnemu ograniczeniu 

czasowemu, nie przedawnia się zatem26. 

Legitymację czynną do ustalenia pochodzenia dziecka w drodze orzeczenia sądowego posiada również mężczyzna 

uważający się za ojca dziecka. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku 

i matce, a gdy matka nie żyje – przeciwko dziecku. Należy dodać, że chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości 

zarówno domniemany ojciec jak i matka tracą uprawnienie do wytoczenia powództwa. 

Skutkiem sądowego ustalenia ojcostwa powoduje powstanie obowiązku alimentacyjnego z mocą wsteczną na rzecz 

dziecka oraz zasądzenie na rzecz matki określonej kwoty w tytułu przyczyniania się do pokrycia wydatków związanych 

z ciążą i porodem. Oprócz tego, sąd nadaje dziecku nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców. 

Ustalenie ojcostwa w drodze orzeczenia sądowego rodzi również obowiązek realizowania władzy rodzicielskiej wobec 

małoletniego. 

Nie ulega wątpliwości, że ustalenie pochodzenia dziecka wpływa na kształt stosunków rodzinno-prawnych. 

Zarówno domniemanie pochodzenia dziecka małżeńskiego jak i uznanie ojcostwa i sądowe ustalenie ojcostwa mają na 

celu zapewnić małoletniemu nie tylko rozwój w pełnej rodzinie, ale również dać poczucie przynależności. Z tego też 

punktu widzenia kluczowe znacznie mają wprowadzone ustawą z o leczeniu niepłodności zmiany w przepisach 

dotyczących pochodzenia dziecka. 

Zabiegi medycznie wspomaganej prokreacji a ustalenie pochodzenia dziecka 
Ustawa o leczeniu niepłodności wprowadza istotne zmiany w zakresie ustalenia pochodzenia dziecka. Zgodnie z 

nowym brzmieniem art. 62 § 2 k.r.o. jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub 

unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od 

drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie 

wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki. 

Powyższy przepis wyłącza domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki. Dotyczy to tylko sytuacji, w której 

dotychczasowy (pierwszy) mąż w trakcie trwania małżeństwa wyraził wolę poddania się technikom medycznie 

wspomaganej prokreacji. Zarówno unieważnienie albo ustanie małżeństwa nie wpływa na domniemanie. W 

konsekwencji tylko mężczyzna, który wyraził zgodę na medycznie wspomaganą prokreację w wyniku której poczęte 

zostało dziecko będzie w świetle przepisów jego ojcem27. 

Zmiany w przepisach obowiązujących dotyczą również art. 68 k.r.o. Nowe brzmienie wspominanego artykułu 

wiąże się pośrednio z domniemaniem pochodzenia od męża matki. Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 68 k.r.o. 

zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne, jeżeli dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie 

wspomaganej prokreacji, na którą mąż matki wyraził zgodę. Ojciec dziecka nie może zatem zaprzeczyć ojcostwa jeżeli 

dziecko urodziło się. Dotychczas zakaz ten obowiązywał od momentu poczęcia się. Tym samym, ustawodawca zmienił 

moment wraz, z którym istnieje zakaz zaprzeczenia ojcostwa. Wydaje się, że takie rozwiązane podyktowane jest 

ujednoliceniem konstrukcji zaprzeczenia ojcostwa28. 

Poza wskazanymi wyżej zmianami w przepisach obowiązujących ustawodawca postanowił dodać art. 751 k.r.o., 

który zmienia znaczenie instytucji uznania ojcostwa29. Wprowadzony przepis stanowi, że uznanie ojcostwa następuje z 

dniem urodzenia się dziecka także wtedy, gdy przed przeniesieniem do organizmu kobiety komórek rozrodczych 

pochodzących od anonimowego dawcy albo zarodka powstałego z komórek rozrodczych pochodzących od 

anonimowego dawcy albo z dawstwa zarodka mężczyzna oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że 

będzie ojcem dziecka, które urodzi się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji z zastosowaniem 

tych komórek albo tego zarodka, a kobieta ta potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia 

oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka będzie ten mężczyzna. Oświadczenia są skuteczne, jeżeli dziecko urodziło 

się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w ciągu dwóch lat od dnia złożenia oświadczenia 

przez mężczyznę. 

                                                 
26 J. Wierciński (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, System Informacji Prawnej Lex. 
27 Szerzej: J. Haberko, Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz, Warszawa 2016, s. 408-409.  
28 Ibidem, s. 409. 
29Szerzej: J. Mazurkiewicz, Uznanie dziecka poczętego, „Studia Prawnicze” 4 (1975), s. 70 i n., J. Haberko, Charakter prawny uznania dziecka, RPEiS 2 
(1999), s.155-167.  
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Przepis ten dotyczy związków innych aniżeli małżeńskie. Ustawodawca dopuszcza stosowanie technik medycznie 

wspomaganej prokreacji w tzw. związkach partnerskich. Tym samym, konkubenci mogą starać się o posiadanie 

potomstwa z wykorzystaniem takich samych instrumentów co osoby pozostające w związku małżeńskim. Jest to novum 
wprowadzone przez ustawodawcę. Dotychczas żaden akt normatywny nie dopuszczał traktowania związków 

partnerskich na równi ze związkami małżeńskimi. 

Co istotne, kierując się zasadą dobra dziecka, możliwość skorzystania z medycznie wspomaganej prokreacji przez 

konkubentów następuje po złożeniu przez nich przez kierownikiem USC odpowiednich oświadczeń30. Wywołują one 

swój skutek prawny dopiero w chwili urodzenia się dziecka. Warto dodać, że uznanie ojcostwa następuje przed 

zapłodnieniem kobiety31. W konsekwencji przyjąć należy, że uznanie ojcostwa jest możliwe w sytuacji gdy potomstwo 

nie zostało poczęte w ramach medycznie wspomaganej prokreacji. 

Uważam, że jest to rozwiązanie słuszne i zasługuje na pełną aprobatę. Naczelną zasadą prawa rodzinnego powinno 

być zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka w rodzinie. Co ważne, ustalenie 

bezskuteczności uznania ojcostwa jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy dziecko nie urodziło się w następstwie 

procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, w których dziecko nie urodziło 

się w okresie dwóch lat od złożenia oświadczenia albo zostało poczęte w wyniku obcowania płciowego32. 

Zdarza się, że partnerzy mimo złożonych wcześniej oświadczeń nie zdecydują się na wykorzystanie medycznie 

wspomaganej prokreacji. W takiej sytuacji oświadczenia przez nich złożone pozostają skuteczne tylko przez okres 

wskazany w przepisach ustawy. Podyktowane jest to celem dla którego ustawodawca wprowadził możliwość uznania 

dziecka poczętego w wyniku medycznie wspomaganej prokreacji jest zabezpieczenie jego interesu33. Jeżeli dziecko nie 

zostanie poczęte, uznanie ojcostwa będzie bezprzedmiotowe. 

Podsumowanie 
Niewątpliwie medycznie wspomagana prokreacja wpływa obecny kształt stosunków rodzinno-prawnych. 

Dotychczas związki partnerskie nie były regulowane w jakimkolwiek akcie normatywnym. Ustawodawca postanowił 

umożliwić osobom pozostającym w związkach aniżeli innych niż partnerskie korzystanie z medycznie wspomaganej 

prokreacji. Dzięki temu, zarówno małżonkowie jak i konkubenci mogą poddać się procedurze leczenia niepłodności. 

Nowelizacja przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma ogromny wpływa na relacje zachodzące między 

dzieckiem a ojcem. Dzięki nowym przepisom, ojciec dziecka poczętego w ramach procedury wspomaganej prokreacji 

może uznać swoje dziecko zanim się pocznie, czyli zanim matka będzie w stanie macierzyństwa. Mimo licznych 

wątpliwości z tym związanych, głównym celem jaki przyświecał wprowadzeniu takiej zmiany było zapewnienie 

poszanowania zasady dobra dziecka. 

Zmiany wprowadzone przez ustawę o leczeniu niepłodności dotyczą również domniemania, że ojcem dziecka jest 

ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym 

dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w 

wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji. Regulacja ta dotyczy tzw. dawstwa 

partnerskiego. Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje, w których mężczyzna decyduje się być dawcą nasienia i 

pozostawia je do dyspozycji podmiotu leczniczego, w którym dokonuje się zabiegi medycznie wspomaganej prokreacji. 

Istotne zmiany, które wprowadza nowelizacja przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczące ustalenia 

pochodzenia dziecka wynikają z potrzeby dostosowania prawa do obecnych realiów i możliwości jakie siebie za sobą 

postęp medycyny. Wyrazem tego jest obecnie obowiązująca ustawa o leczeniu niepłodności. 

Uważam, że wpływ ustawy o leczeniu niepłodności na przepisu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest ogromny. 

Bezsprzecznie, ustawa reguluje najważniejsze dobro każdego człowieka jakim jest prawo do życia. Wprowadzenie jej do 

porządku prawnego było konieczne, a zmiany nią wywołane celowe. 

 

*** 

 

 
 

                                                 
30 Szerzej: J. Haberko, Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz, Warszawa 2016, s. 409-410. 
31Odmiennie: O. Nawrot, Nienarodzony na ławie oskarżonych, Toruń 2007, s. 319.  
32 Zob. J. Haberko, Ustawa o leczeniu niepłodności. Komentarz, Warszawa 2016, s. 414. 
33 Ibidem, 415-416. 
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At present, the problem of medically assisted procreation raises many controversies and dilemmas of legal nature. 

Until recently, application of modern technologies in infertility treatment had not been regulated in any normative act. 

Anticipating the problems related with the conditions of donation, harvesting, processing, testing, safekeeping and 

distribution of germ cells and embryos designated for use in the medically assisted procreation procedure, the lawmaker 

implemented to the Polish legal system the Infertility Treatment Act. This paper presents the influence of the Infertility 

Treatment Act on the provisions of the Family and Guardianship Code within establishing the parentage from a spouse 

of the mother undergoing medically assisted procreation treatment. All the deliberations are based on a thorough 

analysis of the subject matter and presentation of de lege lata and de lege ferenda postulates. 
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Zjawiska patologii społecznej występują pospolicie przez co każda osoba jest w stanie ocenić, co jest dobre, a co złe. 

Powiązane jest to bezpośrednio z rozwojem społeczeństwa. Jednakże trudne do zdefiniowania, gdyż zależy od kultury 

czy medycyny. Termin patologia pochodzi od słów z gr. Pathos - cierpienie, logos - nauka. W Polsce za twórcę szkoły 

patologii społecznej powszechnie uznaje się Adama Podgóreckiego. Przez termin patologii społecznej należy rozumieć 

„ten rodzaj zachowania, ten typ instytucji, ten typ funkcjonowania jakiegoś systemu społecznego, który pozostaje w 

zasadniczej sprzeczności ze światopoglądowymi wartościami, które w danej społeczności są akceptowane”1. Patologia 

społeczna stała się przedmiotem badań wielu polskich autorów. Przykładowo Andrzej Gaberle twierdzi, że zjawisko 

społecznie patologiczne ma niszczący wpływ na społeczeństwo, a co za tym idzie wyklucza wartości powszechnie 

aprobowane2, zaś pojęcie „patologia społeczna” stanowi miano dyscypliny naukowej nakreślonej na zjawiska społecznie 

patologiczne3. Do problemów patologii społecznej zaliczmy: relatywizm kwestii, którymi się zajmuje, kryterium co jest 

dobre, a co złe oraz kto ma prawo do oceny. Wyróżniamy następujące cechy patologii tj. cierpienie, nieracjonalność, 

lekceważenie norm moralnych czy też społecznych4. Biorąc pod uwagę człowieka za patologię uznamy: patologię 

indywidualną np. samobójstwa, uzależnienia, patologie rodziny np. pozbawienie praw rodzicielskich, przemoc, 

bezrobocie, ubóstwo5. 
Nadużywanie alkoholu stanowi problem społeczny zagrażający trwałości związku małżeńskiego nie tylko w Polsce 

ale również w innych krajach. Początkowo jest źródłem przyjemnych przeżyć, które ułatwiają życie. Stanowi więc 

pokusę do dalszego zażywania co może z czasem przerodzić się w uzależnienie. Przez uzależnienie należy rozumieć 

chęć zażywania substancji. Przykładem może być uzależnienie od kawy, herbaty, Internetu, hazardu, papierosów etc. 

Wyeliminowanie uzależnienia jest trudne. Uzależniony znajdujący się w trakcie „głodu” co do zasady nie panuje nad 

sobą, jest agresywny w skrajnych przypadkach chce się targnąć na życie. Tak więc uzależnić się można od picia 

alkoholu w dużych ilościach. Ludzie mający trudności życiowe są w większym stopniu podatni na używki, które mogą 

nawet doprowadzić do śmierci. Nadużywanie lub uzależnienie od alkoholu wywołuje negatywny wpływ na 

małżeństwo. Prowadząc do punktu, w którym jedynym wyjściem jest zakończenie małżeństwa przez rozwód. Podjęcie 

decyzji jest bardzo trudne: tkwić w nieszczęśliwym związku z alkoholikiem czy może podjąć próbę ratowania związku. 

Wybór ten leży w gestii małżonka. Poczucie winy jest nie uniknione. Często jest stawiane pytanie czy dobrze 

postępuję? – Mimo doznanych krzywd i cierpienia. Problem uzależnienia od alkoholu w przeważającym stopniu 

dotyczy mężczyzn, mimo wzrastającej tendencji kobiet spożywających alkohol. Osoby będące rodziną alkoholika 

nazywany współuzależnionymi, ponieważ uzależnienie wpływa na kształt rodziny. Alkoholizm partnera doprowadza 

do obumierania uczucia i energii, którą włożyło się w jego budowanie. W konsekwencji doprowadzając do rozpadu 

małżeństwa. U partnera współuzależnionego pojawiają się sprzeczne uczucia: z jednej strony smutek, złość, bezradność, 

brak nadziei na poprawę, zaś z drugiej strony troska, zmartwienie czy poczucie winy. Partner małżonka uzależnionego 

chce go opuścić natomiast wie, że jest on chory i potrzebuje pomocy. Podjęcie decyzji jest zatem bardzo trudne. 

Pojawiają się najczęściej sprzeczne myśli. Czy podjąć próbę ratowania związku, który od dłuższego czasu funkcjonuje 

wyłącznie na papierze? Małżonek nie uzależniony często musi radzić sobie z wieloma wyzwaniami tj. dbać o rodzinę, 

dom. Ciężar odpowiedzialności spoczywa na jego barkach. W domu w którym problem alkoholu występuje atmosfera 

jest napięta. Często występują kłótnie, awantury, przemoc fizyczna i psychiczna. Najbardziej ciepią dzieci, jeśli 

małżeństwo je ma. Występuje brak przewidywalności czy dziecko zastanie kolejną kłótnię. Środowisko życia, 

dorastania takich dzieci jest trudne z uwagi na fakt, że muszą w takich warunkach odrabiać lekcje i się rozwijać. Brak 

właściwych wzorców naśladowania może mieć negatywne skutki w przyszłości. Powszechnym zjawiskiem jest 

ukrywanie problemu uzależnienia małżonka najczęściej z powodu wstydu. Zawęża się krąg znajomych, którzy rzadko 

odwiedzają taką rodzinę. Z drugiej strony nie należą do osób często zapraszanych. Alkohol stanowi ponadto przyczynę 

problemów finansowych małżonków. Kłótnie o pieniądze, a nawet wyprzedawanie majątku. Momentem 

                                                 
1 A. Podgórecki, Patologia życia społecznego, Warszawa 1969, s.24. 
2 M. Baranowska, I. Wiciak, Wybrane patologie społeczne uwarunkowania, przejawy, profilaktyka, Szczytno 2009, s. 11. 
3 A. Gaberle, Patologia społeczna, Warszawa 1993, s. 18. 
4 M. Baranowska, I. Wiciak, Wybrane…, op. cit., s. 12. 
5 Ibidem, s. 13. 
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kulminacyjnym jest rozważanie rozwodu. Może być przyczyną, w związku z którą alkoholik uzmysławia sobie, że może 

stracić rodzinę. Staje się to dla niego motywacją do zerwania z nałogiem. Chęć i podjęcie leczenia. Przyznanie się do 

problemu alkoholowego i poczucie winy. Natomiast jeżeli uzależniony nie wykazuje poprawy. Nie chce zerwać z 

nałogiem. Towarzyszy temu brak motywacji, obojętność. Dochodzi do aktów przemocy zarówno fizycznej jak i 

psychicznej, których konsekwencją jest cierpienie rodziny. Pojawiające się problemy finansowe stanowią dobrą 

przyczynę do zakończenia związku małżeńskiego. 

Przemoc w rodzinie dotyczy wszystkich grup społecznych, błędem jest przypisywanie tego zjawiska tylko 

najbiedniejszym grupom społecznym. Przemoc może polegać na stosowaniu jej w sposób fizyczny, psychiczny, 

seksualny czy ekonomiczny6. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem pospolitym w większości krajów. Bardziej 

prawdopodobna jest śmierć z ręki osoby najbliższej niż zabójcy7. Przez przemoc należy rozumieć przez narzucanie 

komuś swojej woli czy władzy.8 Z kolei według Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przemoc domowa 

definiowana jest jako: „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub 

dobra osobiste osób, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich 

godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodującą szkody na ich zdrowiu fizycznym lub 

psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne osób dotkniętych przemocą”9. Sprawcą przemocy jest 

najczęściej osoba najbliższa a ofiarą żona, dzieci, matka, małżonek. Ofiara przemocy domowej pozostaje w takiej sytuacji 

zazwyczaj kilka lat. Nie potrafi oceniać prawidłowo otaczającej rzeczywistości w konsekwencji się nie broni przed 

przemocą. Przemoc wynika z agresywnego zachowania i poczucia bezkarności sprawcy. Przemoc bierze się z 

nierówności płci. Sprawcy utwierdzają się w przekonaniu, że mogą stosować przemoc do najbliższych członków swojej 

rodziny. Stereotypowe jest przeświadczenie, że kobieta i dzieci stanowią własność męża. Warto postawić sobie pytanie: 

dlaczego kobiety pozostają w związkach małżeńskich, w których doznają przemocy? Kobiety te nie widzą możliwości 

zmiany, przyzwyczaiły się do przemocy. Najczęściej w sytuacji mocnej przemocy zgłaszają się po pomoc, następnie się 

wycofując. „Jest to niezrozumiały brak konsekwencji w działaniu”10. Ofiara pozostaje w przekonaniu braku możliwości 

poprawy swojej sytuacji. Wyjaśnieniem pozostawania z partnerem jest obawa przed utratą życia. Inną przyczyną nie 

odejścia od sprawcy jest brak samodzielności finansowej kobiety, mieszkania czy pozostawienia dzieci. Statystyki 

pokazują, że ofiarami przemocy padają najczęściej kobiety. Kobiety bardzo rzadko podejmują próbę zakończenia 

związku małżeńskiego, a gdy już to robią jest to dla nich akt najwyższej odwagi. Ileż można być poniżanym, bitym? 

Bardzo ważne wydaje się dojście do punktu w którym kontynuowanie pozostawania w małżeństwie w ocenie kobiety 

jest bezzasadne. Sąd na pewno przychyli się do wniosku ofiary o rozwiązanie małżeństwa. 

Prawo polskie reguluje problem przemocy w rodzinie zarówno w konstytucji tj. art. 40., wprowadzający zakaz 

stosowania kar cielesnych: „nikt nie może być poddawany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu 

traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych”11. Potwierdzeniem art. 40. jest art. 47., który zapewnia 

„ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu 

osobistym”12. Ponadto celem ochrony praw i wolności człowieka i obywatela został powołany Urząd Rzecznika Praw 

Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka. W prawie karnym najczęściej dochodzi do naruszenia art. 207 § 1: Kto znęca 

się fizycznie i psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku 

zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na stan psychiczny i fizyczny podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat”. § 2 i 3 tego artykułu przewiduje zaostrzenie kary w przypadku 

stosowania szczególnego okrucieństwa wobec ofiary oraz gdy następstwem znęcania jest targnięcie się ofiary na własne 

życie. W pierwszym przypadku górna granica do 10 lat, a w drugim do lat 1213. Ustaw o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie określa zasady postepowania wobec osób doznających przemocy w rodzinie oraz osób, które przemoc stosują. 

Gminy i powiaty są zobowiązane do prowadzenia programów przeciwdziałania przemocy. Rada Ministrów została 

zobowiązana do przyjęcia Krajowego Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie, celem było udzielenie pomocy 

ofiarom przemocy czy wyjaśnienie przyczyn i skutków przemocy występującej w rodzinie14. Kodeks Rodzinny i 

Opiekuńczy w art. 96 § 1 nakłada obowiązki na rodziców „Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą 

                                                 
6 M. Baranowska, I. Wiciak, Wybrane…, op. cit., s. 17. 
7 K. Browne, M Herbert, Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999, s. 18. 
8 A. Krawczyk-Sawicka, Zjawisko przemocy w rodzinie w świetle wybranych dokumentów polskiego prawa [w:] Przemoc jako przedmiot rozważań i badań, 
Lublin 2013, s.171. 
9 Art. 2 pkt.2 Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. 
10 M. Baranowska, I. Wiciak, Wybrane …,op.cit., s. 20. 
11 Art. 40 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm. 
12 Art. 47 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 ze zm. 
13 Ustawa z 6 czerwiec 1997 r. Kodeks Karny Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. 
14 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przejęty uchwałą nr. 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 r. Dz.U. 2005 nr 180 
poz. 1493. 



K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y                                 S t r o n a  | 186 

 
rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie 

do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień”15. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy nie zawiera 

pojęcia władzy rodzicielskiej. Ale należy utożsamiać pojęcie władzy rodzicielskiej z art. 95 § 1 i art. 98 § 1 „Władza 

rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem 

dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. § 1. Rodzice są przedstawicielami 

ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską obojga 

rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka16. W art. 109 § 1 wskazana jest 

sytuacja, w której dobro dziecka jest zagrożone. Przykładem może być zobowiązanie się rodziców małoletniego do 

określonego zachowania. Jeżeli zajdzie okoliczność przemijającej przeszkody w sprawowaniu władzy rodzicielskiej sąd 

opiekuńczy dokonuje jej zawieszenia17. Pokrzywdzony może korzystać także z ochrony prawa cywilnego. Możliwość 

odszkodowania od sprawcy przemocy za doznaną krzywdę18. 

Ostatnią kwestią poruszoną w tym artykule będzie problem hazardu. Uzależniony najczęściej wierzy w możliwość 

swojej wygranej, pamiętając tylko wygrane, nie mający innych zainteresowań, grający nałogowo. Osoby mające 

problemy z hazardem często nie są odporne na pokusy. Kupowane zdrapek, gra w kasynie może doprowadzić do ruiny 

finansowej. W konsekwencji do powstania zachowań nie akceptowanych społecznie np. kradzieże. Niektórzy 

hazardziści nie zdający sobie sprawy z krzywdzenia osób z najbliższego otoczenia, nie podejmują próby zerwania z 

nałogiem. Kłótnie i problemy finansowe nie sprzyjają ciągłości małżeństwa. Skutkiem jest rozwód z winy małżonka 

uzależnionego. Ma to znaczenie dla obowiązku alimentacyjnego czy uznania uzależnionego za winnego rozpadowi 

związku małżeńskiego. Bardzo ważna jest ochronna majątku, ponieważ sprawy rozwodowe ciągną się przez dłuższy 

czas, a co za tym idzie hazardzista dalej może korzystać z majątku zaciągając nowe zobowiązania. Odpowiedzialność za 

długi reguluje Art. 41. § 1. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać 

zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków.§ 2. Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego 

małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać 

zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z 

innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, o których mowa w art. 33 pkt 9, a jeżeli 

wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących 

w skład przedsiębiorstwa19. Dlatego warto ustanowić rozdzielność majątkową w trakcie trwania małżeństwa. 

Podsumowując wszystkie omówione wyżej patologie społeczne stanowią przesłankę orzeczenia rozwodu. Do 

głównych przyczyn rozpadu małżeństwa należy w szczególności nałóg alkoholizmu. Kłótnie, awantury nie sprzyjają 

stabilności małżeństwa. Może występować przemoc fizyczna i psychiczna. Uzależnienie od alkoholu rujnuje więzi 

rodzinne. Brak chęci na wyzbycie się nałogu. Kolejną przyczyną rozpadu związku małżeńskiego jest przemoc domowa 

nie tylko fizyczna, ale także psychiczna np. obrażanie, szykanowanie. Przemoc domowa dotyka wszystkie grupy 

społeczne. Sprawcą jest osoba najbliższa a ofiarą żona czy dzieci. Przemoc bierze się z nierówności płci i przekonania o 

bezkarności sprawcy. Ofiara pozostaje w przekonaniu o niemożliwości poprawy swojej sytuacji życiowej. Ostatnią 

omówioną przyczyną rozpadu małżeństwa jest hazard. Uzależnienie od hazardu powoduje liczne kłótnie i 

nieporozumienia. Zazwyczaj prowadzi do problemów finansowych rodziny. 

 

*** 

 

 

Social pathology refers to the social structures and individual social groups. Alcoholism is a problem generality 

marriage. Alcoholism, also known as alcohol use disorder and alcohol dependence syndrome, is a broad term for any 

drinking of alcohol that results in problems. It was divided into two types: alcohol abuse and alcohol dependence. 

Quarrels are the reason for divorce. Domestic violence is a pattern of behavior which involves violence or other abuse 

by one person against another in a domestic setting. Domestic violence can take a number of forms, including physical, 

verbal, emotional and economic. Hazard creates financial problem. Basis divorce is alcoholism, domestic violence and 

hazard.

                                                 
15 Ustawa z 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy. Dz. U. 2015, poz. 2082 ze zm. 
16 Ustawa z 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i opiekuńczy Dz. U. 2015, poz. 2082 ze zm. 
17 Art. 110§1 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Dz. U. 2015, poz. 2082 ze zm. 
18 Art. 445§1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz. U. 2016, poz. 380 ze zm. 
19 Art.41 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz. U. 2016, poz. 380 ze zm. 
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Wstęp 
Małżeństwo i rodzina są istotnymi oraz nieodzownymi elementami rozwoju i funkcjonowania społeczeństwa, w 

związku z czym podlegają ochronie prawnej. Prawa i obowiązki wynikające z zawarcia małżeństwa i założenia rodziny 

są ściśle związane z ochroną praw jednostki – człowieka i obywatela. Stosunek państwa do małżeństwa i rodziny, a 

także zakres ich ochrony określa przepis art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej1, zgodnie z którym małżeństwo 

jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką 

Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo powinno wspomagać funkcjonowanie rodziny w sferze społecznej, socjalnej i 

gospodarczej, ale przede wszystkim powinno dążyć do zapewnienia trwałości związku małżeńskiego, zabezpieczenia 

podstawowych potrzeb rodziny oraz jej ochrony. 

Ochronę społecznie istotnych funkcji rodziny przewidują także przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego2. Jej 

przejawem jest wprowadzenie względnych i bezwzględnych przeszkód do zawarcia małżeństwa. Podstawowymi 

ograniczeniami, przesądzającymi o kształcie instytucji małżeństwa, są przeszkody o charakterze bezwzględnym, wobec 

których nie ma możliwości uzyskania zezwolenia sądu na zawarcie małżeństwa, ze względu na tą samą płeć 

nupturientów, ich pokrewieństwo bądź pozostawanie w związku małżeńskim. Przeszkody takie jak nieosiągnięcie 

wymaganego wieku, choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy mają charakter względny i pomimo ich 

wystąpienia sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa3.  

Na przestrzeni lat w przepisach prawa rodzinnego widoczna jest tendencja ograniczania zakazów małżeńskich, 

które mogą stanowić podstawę unieważnienia małżeństwa, jeżeli istniały w chwili jego zawarcia4. Kodeks rodzinny z 

1950 r.5 usunął przewidzianą w art. 7 pkt 6 dekretu z dnia 25 września 1945 r. – Prawo małżeńskie6 przeszkodę takich 

chorób jak otwarta gruźlica czy choroba weneryczna w stanie zaraźliwym, natomiast na mocy art. 9 § 1 została 

wprowadzona możliwość uzyskania za zgodą sądu na zawarcie małżeństwa pomimo występowania u nupturienta 

choroby psychicznej lub niedorozwoju psychicznego. Taki kierunek legislacji utrzymał się także na gruncie KRO, który 

podobnie jak Kodeks rodzinny z 1950 r. zmierza do utrzymania w miarę możności małżeństwa, jeżeli nie pozostaje to w 

sprzeczności z jego istotą i celami7. 

Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie czym jest choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy oraz 

wskazanie przesłanek jakie muszą być spełnione, aby osoba dotknięta chorobą psychiczną bądź niedorozwojem 

umysłowym mogła zawrzeć ważny związek małżeński w świetle prawa polskiego. 

W związku z tym, że przepisy KRO8 i tak zabraniają duchownemu, przed którym zawierany jest związek 

małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, przyjęcia od nupturientów 

oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia stwierdzającego 

brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego, w 

artykule zostaną poruszone kwestie jedynie na gruncie prawa polskiego. 

Choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy 
Zakreślony w przepisie art. 12 KRO zakaz wskazuje, że nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego osoby, których 

dysfunkcje mieszczą się w zakresie pojęć „choroba psychiczna” i „niedorozwój umysłowy”9. Mimo, iż są to pojęcia 

                                                 
1 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483. 
2 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Dz. U. 1964 nr 9, poz. 59, dalej zwana KRO. 
3 M. Kosek, Przeszkody małżeńskie w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, „Prawo Kanoniczne” 55 (2012) nr 3, s. 110. 
4 P. Kasprzyk, Rola i zadania kierownika urzędu stanu cywilnego – uwagi na tle art. 5 i 12 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Metryka. Studia z zakresu 
prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego rok III 2013 nr 2, s. 36.  
5 Ustawa z dnia 27.06.1950 r., Dz. U. 1950 nr 34, poz. 309. 
6 Dekret z dnia 25.09.1945 r., Dz. U. z 1945 nr 48, poz. 27. 
7 Uchwała siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 09.05.2002 r., III CZP 7/02, Legalis Numer 53517. 
8 Art. 8 § 1 KRO. 
9 M. Domański, Względne zakazy małżeńskie, Warszawa 2013, s. 215.  
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ustawowe, nie zostały zdefiniowane ani w KRO, ani w KC10. Dostarcza to więc problemów z prawidłową ich wykładnią, 

gdyż: 

1. po pierwsze: są to pojęcia z zakresu medycyny, a ściślej psychiatrii, i jako takie mogą być przedmiotem 

wypowiedzi ze strony przedstawicieli doktryny nauk medycznych11, 

2. po drugie: są archaiczne, nieprzystające do stanu i pojęć medycznych obecnej wiedzy psychiatrycznej12. 

Dwa podstawowe, najbardziej rozpowszechnione na świecie systemy klasyfikacyjne zaburzeń psychicznych: 

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) oraz Klasyfikacja 

Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (DSM) nie posługują się pojęciem „choroby psychicznej”, zastępując je 

zwrotem „zaburzenie psychiczne”. Autorzy systemów diagnostyczno-klasyfikacyjnych definiują zaburzenie jako zespół 

objawów manifestujący się zachowaniami lub przeżyciami związanymi z: cierpieniem, niesprawnością rzutującą na 

funkcjonowanie, doświadczeniem zwiększonego ryzyka (śmierci, bólu, niesprawności) oraz ze znaczną utratą 

swobody13. 

Podstawowym polskim aktem prawnym, który wyznacza najważniejsze obszary działalności ochrony zdrowia 

psychicznego14, a przede wszystkim posługuje się ogólnym pojęciem zaburzeń psychicznych, jest ustawa o ochronie 

zdrowia psychicznego15. Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 tej ustawy osoba z zaburzeniami psychicznymi to osoba: 

a) chora psychicznie (wykazująca zaburzenia psychotyczne), 

b) upośledzona umysłowo,  

c) wykazująca inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są 

do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych 

do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. 

Przepis ten dokonuje wyraźnego podziału na psychozy i inne zaburzenia psychiczne, utożsamiając z chorobą 

psychiczną tylko te pierwsze16. 

Podobnie chorobę psychiczną definiuje Krystyna Gromek, określając ją jako psychozę, czyli „zaburzenie 

psychiczne charakteryzujące się zmianami chorobowymi w zakresie myślenia, świadomości, intelektu, woli, uczuć, 

działania i innych funkcji psychicznych, prowadzących do znacznych niekiedy zaburzeń zachowania w środowisku 

społecznym”17. 

Nie sposób nie zgodzić się zatem z tezą Macieja Domańskiego, że „na gruncie art. 12 KRO znaczenie powinna mieć 

wąska definicja pojęcia choroby psychicznej, obejmująca zaburzenia psychotyczne, a nie wszelkie zaburzenia 

psychiczne”18. Z jednej strony, przy tak szczegółowym modelu klasyfikacji (podkategoria V „zaburzenia psychiczne i 

zaburzenia zachowania” ICD-10 składa się z 11 grup głównych obejmujących 100 kodów) biegli psychiatrzy mogą 

dokonać bardzo dokładnego rozpoznania i opisu danego zaburzenia psychicznego, z drugiej – może dostarczać to 

problemów z jego dopasowaniem do archaicznego i bardzo ogólnego pojęcia choroby psychicznej z art. 12 KRO. 

Dlatego też utożsamianie, na gruncie art. 12 KRO, choroby psychicznej z wszelkimi zaburzeniami psychicznymi 

sklasyfikowanymi przez systemy ICD czy DSM mogłoby doprowadzić do kuriozalnej sytuacji pozbawienia możności 

zawarcia małżeństwa osobie uzależnionej od tytoniu19. 

„Niedorozwój umysłowy” to drugi obok „choroby psychicznej” stan objęty zakazem małżeńskim z art. 12 KRO. 

Podobnie jak w przypadku „choroby psychicznej”, termin „niedorozwój umysłowy” nie jest obecnie używany w 

psychiatrii. Jednakże pojęcie te nie dostarcza problemów interpretacyjnych, jak to jest w przypadku „choroby 

psychicznej”, gdyż jest utożsamiane z „upośledzeniem umysłowym”, które definiowane zostało jako: „obniżenie 

sprawności umysłowej, a zarazem powstały w okresie rozwojowym stan charakteryzujący się istotnie niższą od 

przeciętnej ogólną sprawnością intelektualną, związany z zaburzeniami w zakresie jednego lub więcej procesów, takich 

jak: dojrzewanie, uczenie się i przystosowanie społeczne”20. 

Podział upośledzenia umysłowego został dokonany w oparciu o iloraz inteligencji w skali Wechslera. Na jej 

podstawie można wyróżnić 4 stopnie upośledzenia umysłowego: 

1. Upośledzenie umysłowe lekkie (iloraz inteligencji 69-50), 

2. Upośledzenie umysłowe umiarkowane (iloraz inteligencji 49-35), 

                                                 
10 Ustawa z dnia 23.07.1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 2016, poz. 380. 
11 K. Pietrzykowski, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2012, s. 212. 
12 Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 5 kwietnia 2013 r., III CSK 228/12, Legalis Numer 734583. 
13 A. Bilikiewicz, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zagadnienia nazewnictwa [w:] A. Bilikiewicz (red.), Psychiatria, Warszawa 2012, s. 114. 
14 A. Florkowski, P. Gałecki, Podstawy Psychiatrii dla studentów kierunków medycznych, Łódź 2009, s. 9. 
15 Ustawa z dnia 19.08.1994 r., Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz.1375, ze zm. 
16 M. Domański, op. cit., s. 221.  
17 K. Gromek, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013, Legalis. 
18 M. Domański, op. cit., s. 221.  
19 Kod F 17 klasyfikacji ICD-10 obejmuje zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu. 
20 K. Gromek, op. cit.  
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3. Upośledzenie umysłowe znaczne (iloraz inteligencji 34-20), 

4. Upośledzenie umysłowe głębokie (iloraz inteligencji poniżej 20). 

Obecnie można spotkać się z praktyką wyróżniania tylko dwóch grup upośledzenia umysłowego – lżejszego (ok. 

80% przypadków) oraz głębszego, obejmujące pozostałe stopnie upośledzenia – umiarkowane, znaczne i głębokie21. 

Podział ten nie ma jednak większego znaczenia na gruncie art. 12 KRO, gdyż analiza językowa i funkcjonalna tego 

przepisu prowadzi do wniosku, że zakaz zawarcia małżeństwa obejmuje każdy stopień upośledzenia umysłowego, bez 

względu na jego etiologię. 

Rozpoznanie u nupturienta choroby psychicznej bądź niedorozwoju umysłowego nierzadko bywa bardzo trudne. 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego (dalej USC), jako że jest pierwszą, czasem jedyną, osobą podejmującą bezpośredni 

kontakt z narzeczonymi na etapie poprzedzającym wstąpienie w związek małżeński, powinien wykazać się dużą 

czujnością przy przyjmowaniu od nich zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jeżeli z 

rozmowy z nupturientem wynika, że cierpi na dysfunkcję objętą zakazem z art. 12 KRO, kierownik USC powinien 

odmówić przyjęcia od niego zapewnienia, jednocześnie informując go o konieczności uzyskania sądowego zezwolenia 

na zawarcie małżeństwa. Natomiast jeżeli kierownik USC ustalił, że u nupturienta występuje zaburzenie psychiczne, ale 

ma wątpliwości czy mieści się ono w zakresie ustawowych pojęć, zobowiązany jest zwrócić się do sądu o 

rozstrzygnięcie. 

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa 
Jak już zostało wspomniane na początku, zakaz zawierania małżeństw przez osoby dotknięte chorobą psychiczną 

bądź niedorozwojem umysłowym nie ma charakteru bezwzględnego. Ustawodawca przewiduje bowiem wyjątek od 

tego zakazu w postaci sądowego zezwolenia na zawarcie małżeństwa, jeżeli spełnione zostaną następujące przesłanki: 

1. Wnioskodawca jest dotknięty chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym. 

Przesłanka ta, z pozoru oczywista i niewymagająca głębszej analizy, jest bardzo często pomijana. Wymaga jednak 

podkreślenia, że zakaz zawierania małżeństwa nie obejmuje innych zaburzeń niż choroba psychiczna i niedorozwój 

umysłowy. Inne stany, niemieszczące się w zakresie wyżej wymienionych, nie dają podstaw do prowadzenia 

postępowania przez sąd, gdyż osoba niedotknięta dysfunkcjami opisanymi w art. 12 KRO może zawrzeć związek 

małżeński bez konieczności uzyskania zezwolenia sądu.  

2. Stan zdrowia lub umysłu wnioskodawcy nie zagraża małżeństwu. 

Zgodnie z poglądem doktryny, choroba psychiczna bądź niedorozwój umysłowy zagrażają małżeństwu, jeżeli 

„wyłączają spełnienie przez małżonków ról i funkcji charakteryzujących przeciętne społecznie małżeństwa, a w 

szczególności wyłączają powstanie trwałej więzi duchowej, fizycznej lub gospodarczej”22. Zatem przedmiotem badania 

przez sąd jest zdolność nupturientów do wypełniania podstawowych obowiązków małżeńskich. 

3. Stan zdrowia lub umysły wnioskodawcy nie zagraża zdrowiu przyszłego potomstwa. 

Powszechnie przyjętym w doktrynie jest pogląd Sądu Najwyższego23, zgodnie z którym „zawarte w art. 12 § 1 KRO 

pojęcie "zagrożenie zdrowia przyszłego potomstwa" należy pojmować w tym sensie, że dotyczy ono nie tylko kwestii 

możliwości przekazania choroby psychicznej ewentualnemu potomstwu, ale także zagadnienia, czy stan psychiczny 

określonej osoby nie wyłącza prawidłowego, zgodnego z przyjętymi zasadami wychowania dzieci i w ogóle 

wykonywania władzy rodzicielskiej”. Zadaniem sądu w przedmiotowym postępowaniu jest ustalenie zarówno 

dziedziczności dysfunkcji nupturienta, jak i jej wpływu na psychikę przyszłego potomstwa. 

4. Wnioskodawca nie został ubezwłasnowolniony całkowicie. 

Zbędne wydaje się powoływanie tej przesłanki na gruncie art. 12 KRO, gdyż zakaz zawierania małżeństw przez 

osoby ubezwłasnowolnione całkowicie został już określony w art. 11 § 1 KRO. 

Kluczowe znaczenie w postępowaniu ma opinia biegłego lekarza, w miarę możliwości psychiatry. Obowiązek 

przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego został nałożony na sąd przez ustawodawcę na mocy art. 561 § 3 Kodeksu 

postępowania cywilnego24. Zadaniem biegłego jest wydanie opinii na ile stan chorobowy wnioskodawcy upośledza jego 

funkcjonowanie w społeczeństwie i rodzinie. Biegły nie jest natomiast kompetentny do czynienia ustaleń czy ten stan 

zagraża małżeństwu i zdrowiu przyszłego potomstwa – takiej oceny dokonuje sąd wydając w postępowaniu 

nieprocesowym postanowienie w tej sprawie, na podstawie całego materiału dowodowego. 

                                                 
21 I. Namysłowska, Psychiatria dzieci i młodzieży (wybrane zagadnienia), [w:] A. Bilikiewicz (red.), Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny, 
Warszawa 2003, s. 454. 
22 K. Pietrzykowski, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2015, Legalis. 
23 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29.12.1978 r., II CR 475/78, Legalis Numer 21263. 
24 Ustawa z dnia 17.11.1964 r., Dz. U. z 2014, poz. 101, tj. 
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Uzyskanie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przez osobę dotkniętą chorobą psychiczną bądź niedorozwojem 

umysłowym jest niezbędnym elementem dla niewadliwego zawarcia związku małżeńskiego, uniemożliwiającym tym 

samym unieważnienia małżeństwa na tej podstawie w przyszłości25. 

Wnioski 
Analiza problematyki zakazu zawierania małżeństw przez osoby chore psychicznie bądź niedorozwinięte 

umysłowo prowadzi do wniosku, że obowiązujące przepisy nie do końca odpowiadają dzisiejszym realiom, terminologii 

i wiedzy medycznej, a na pewno już nie spełniają funkcji założonych przez ustawodawcę. Wytoczone poniżej 

argumenty podają w wątpliwość czy przepis art. 12 KRO powinien obowiązywać w obecnym kształcie. 

 Założeniem ustawodawcy było uniemożliwienie zawarcia małżeństwa wbrew zakazowi zawartemu w art. 12 

KRO. Tymczasem wprowadzona nowelizacją z 1998 r. swoboda wyboru urzędu stanu cywilnego otwiera nupturientom 

furtkę do szukania do skutku takiego urzędu stanu cywilnego, którego kierownik nie dopatrzy się ich dysfunkcji i wyda 

zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Rozwiązaniem mogłoby być 

stworzenie ogólnopolskiej bazy teleinformatycznej, która zawierałaby informacje o udzielonej już odmowie przyjęcia 

zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa bądź o toczącym się postępowaniu z wniosku 

kierownika USC o rozstrzygnięcie wątpliwości z art. 5 KRO. 

 Utożsamiając stan psychiczny i iloraz inteligencji nupturienta z jego zdolnością do wypełniania obowiązków 

małżeńskich i rodzicielskich, jest formą dyskryminacji osób niepełnosprawnych intelektualnie. Osoby dotknięte innymi 

zaburzeniami niż te, które zostały określone w art. 12 KRO, np. uzależnione od alkoholu czy narkotyków, bez 

problemu mogą uzyskać zaświadczenie od kierownika USC i w konsekwencji czego zawrzeć związek małżeński, choć 

stan ten budzi ogromne wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania takiej rodziny. Rozwiązaniem tego problemu 

mogłoby być przywrócenie obowiązkowych badań przedślubnych, tym bardziej, że osoby chore psychicznie często nie 

są świadome swojego stanu lub też go zatajają. 

 Argument eugeniczny przemawiający za zakazem zawierania małżeństw przez osoby chore psychiczne bądź 

niedorozwinięte umysłowo posiada pewien defekt teoretyczny, bowiem wynikałoby z niego, że choroba psychiczna 

może zostać przekazana tylko z rodzica na dziecko. Co prawda „(…) schizofrenia rodzica powoduje 13-krotnie większe 

prawdopodobieństwo zachorowania dziecka niż prawdopodobieństwo populacyjne. Jednak 5-krotnie wyższe jest 

prawdopodobieństwo zachorowania, gdy wstępny drugiego stopnia w linii prostej był chory na schizofrenię26”. W 

związku z tym nasuwa się pytanie czy zakazem małżeńskim należałoby także objąć osoby zdrowe, których rodzice 

chorowali na choroby psychiczne, a które mogły przecież taką chorobę po nich odziedziczyć. 

 Przepisy nie przewidują możliwości złożenia przez oboje nupturientów, dotkniętych chorobą psychiczną bądź 

niedorozwojem umysłowym, wspólnego wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa. Rozwiązaniem w tej sytuacji 

mogłoby być połączenie obu tych spraw do wspólnego rozpoznania przez sąd, który albo uwzględniłby oba wnioski, 

albo oba oddalił. Pozwoliłoby to uniknąć sytuacji, w której jedna z osób uzyskałaby zgodę sądu na zawarcie małżeństwa, 

a druga nie. 

 Analizowany zakaz w sposób nieproporcjonalny ogranicza prawo do ochrony życia rodzinnego i prawo do 

decydowania o życiu osobistym. Jak pokazują wyniki badań27, od kilkunastu lat notuje się systematyczny wzrost liczby 

rodzin tworzonych przez związki kohabitacyjne, w konsekwencji czego rośnie współczynnik dzietności 

pozamałżeńskiej. Dlatego też uzależnienie uzyskania zezwolenia na zawarcie małżeństwa od tego czy stan zdrowia lub 

umysłu nupturienta nie zagraża zdrowiu przyszłego potomstwa mija się z celem, gdyż osoby te korzystają z wolności 

seksualnej. Zakaz małżeński z art. 12 KRO nie uniemożliwi posiadania dzieci osobom dotkniętym chorobą psychiczną 

bądź niedorozwojem umysłowym, może co najwyżej zachęcać te osoby do pozostawania w niesankcjonowanych 

prawem związkach pozamałżeńskich. 

 

*** 

 

 
 

The question of the forbidden marriage by people suffering from psychological illness or mental retardation has 

been regulated in the Family and Guardianship Code. No one who is suffering from a psychological illness or mental 

                                                 
25 M. Domański, Zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym. Raport z badania, Warszawa 
2010, s. 3 
26 M. Domański, op. cit., s. 326. 
27 J. Stańczak, K. Stelmach, M. Urbanowicz, Małżeństwa oraz dzietność w Polsce, Warszawa 2016, s. 7 i 8.  
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retardation can marry, pursuant to Rule 12 § 1. This prohibition doesn't have an absolute nature. However, if the 

psychological or physical state of the person does not endanger the marriage or the health of any future offspring, and if 

the person is not totally incapacitated, the court may authorise the marriage. 
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Uwagi wstępne: pojęcie nazwiska 
„Nazwisko towarzyszy człowiekowi od chwili jego urodzenia aż do śmierci”1, zatem jest integralnie i 

nierozerwalnie związane z każdym z nas. Pozwala na zidentyfikowanie osoby zarówno w sferze oficjalnej jak i 

społecznej – w kontaktach między ludzkich. Biorąc pod uwagę pierwszą funkcję można stwierdzić że nazwisko jest 

konstytutywnym elementem składowym wszelkich przedsięwzięć prawnych i faktycznych adresowanych do 

konkretnego człowiek2. Znajomość nazwiska pozwala określić pochodzenie człowieka, jak również ustalić jego 

przynależność do określonej rodziny. „Służy z jednej strony identyfikacji czy indywidualizacji w obrocie prawnym, a z 

drugiej pełni ważką rolę psychiczną i społeczną, stanowiąc dla noszącej jej osoby element samookreślenia, nośnik 

godności osobistej, instrument samo-definiowania swojej tożsamości”3. 

W literaturze znajdujemy wiele wyjaśnień tego słowa, między innymi takie, jak, „językowe oznaczenie 

indywidualnej osoby odróżniające ją od innych ludzi”4, "uosobienie jednostki na zewnątrz w stosunku do innych grup 

rodzinnych"5. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „nazwisko to druga, występująca po imieniu, nazwa własna 

służąca do identyfikacji człowieka. Jest ona dziedziczona po ojcu przez dziecko i obejmuje także żonę, jest zatem 

wspólne całej rodzinie”6. Słownik języka polskiego PWN dodaje, że jest to „nazwa rodowa, wspólna całej rodzinie”7. W 

polskim porządku prawnym nie istnieje wyjaśnienie słowa „nazwisko”. W nauce prawa stosuje się często definicję 

sformułowaną przez A. Banacha, według którego „nazwisko to formalna, zewnętrzna, trwała cecha człowieka, która w 

połączeniu z imieniem oznacza identyczność, tożsamość, istotną część składową jego stanu cywilnego”8. 

Pojęcie to możemy również wyjaśniać poprzez wskazanie zasad prawnych, które regulują kwestię nazwisk. 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego człowiek jest osobą fizyczną, elementem służącym indywidualizacji 

poszczególnych jednostek jest jej nazwisko. Na podstawie art. 23 kodeksu cywilnego uznajemy nazwisko za dobro 

osobiste. Wynika z tego, że posiadanie nazwiska jest elementem obowiązkowym, nikt nie może istnieć w 

społeczeństwie bez nazwiska. Jak zauważył S. Grzybowski: „każdemu obywatelowi przysługuje uprawnienie do nadania 

mu imienia i nazwiska, a nawet posiadanie go stanowi jego obowiązek ze względu na indywidualizację danej osoby”9. W 

prawie publicznym służy do celów stricte porządkowych np. używane jest w dowodach osobistych, paszportach lub 

innych dokumentach. 

Ustalenie, jakie nazwisko należy do danej osoby, następuje na postawie aktu urodzenia. W świetle art. 88 KRO, 

jeżeli istnieje domniemanie, że dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego przyjmuje nazwisko będące nazwiskiem 

wspólnym obojga małżonków10. Zachodzi ono wtedy, gdy dziecko urodziło się w trakcie trwania związku małżeńskiego, 

lub przed upływem 300 dni od momentu jego ustania bądź unieważnienia. Jeżeli rodzice posiadają różne nazwiska, 

dziecko będzie nosiło te, które zostanie wskazane przez nich. Możliwe są trzy opcje: będzie to nazwisko ojca, matki, 

albo nazwisko powstałe z połączenia ich nazwisk. 

Wybór nazwiska 
Co do zasady każdy ma prawo do zmiany nazwiska. Można tego dokonać w trybie administracyjnoprawnym, który 

został określony w ustawie z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska. W niniejszych rozważaniach 

zostanie omówiona zmiana nazwiska w sytuacji zawarcia związku małżeńskiego. To jedna z kilku możliwości 

przewidzianych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, na podstawie których ustala się brzmienie nazwiska. Do innych 

                                                 
1 T. Kisała, Nasze nazwiska, Warszawa 1996, s. 25. 
2 J. Boć, Obywatel jako podmiot praw i obowiązków osobowych [w]: Prawo administracyjne, red. J. Boć, wyd. XII poprawione, Kolonia Limitet 2007, s. 446-
447. 
3 P. Wypych, Prawo właściwe do nabycia i zmiany nazwiska [w]: Prawo rodzinne w Polsce i Europie. Zagadnienia wybrane, red. P. Kasprzyk, Lublin 2005, s. 
46. 
4 A. Szpunar, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową, Bydgoszcz 1996, s. 144. 
5 P. Dąbkowski, Księga alfabetyczna dawnego prawa prywatnego polskiego, Lwów 1932, s. 377. 
6 Słownik języka polskiego, t. 2, L-Nić, red. M. Szymczak, Warszawa 1988, s. 308. 
7 Słownik języka polskiego PWN, red. M. Szymczak, Warszawa 2002, s.729. 
8 A. Banach, Nowe prawo o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk, Kraków 1946, s. 13. 
9 S. Grzybowski [w]: System prawa cywilnego, t. I, red M. Safian, Warszawa, 2012, s. 330. 
10 Ustawa z dn. 25 lutego 1964, Kodeks Rodzinny i opiekuńczy, (Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59 ze zm.). 
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zdarzeń o charakterze rodzinno-prawnym powodujących zmianę nazwiska zaliczamy: unieważnienie małżeństwa, 

rozwód, uznanie ojcostwa czy przysposobienie. 

Początkowo w polskim porządku prawnym obserwowaliśmy recepcję przepisów prawa rzymskiego. W Polsce 

tradycja i obyczaj wskazują na to, by kobieta, wychodząc za mąż, przyjmowała nazwisko męża. Aktualnie jednak zasady 

zmierzają w kierunku osiągnięcia stanu równouprawnienia obojga nupturientów. 

Ustawodawca przewiduje różne możliwości w tym zakresie, stawiając przy tym małżonków w obliczu 

konieczności dokonania jeszcze jednego wyboru. Art. 25 KRO reguluje kwestię nazwiska nupturientów. Określa, że na 

nazwisko które przyjmuje małżonek wpływ ma złożone przez niego oświadczenie. Podczas obowiązywania poprzedniej 

ustawy11 brak oświadczenia był równoznaczny z przyjęciem przez żonę nazwiska małżonka. Obecnie niezłożenie 

takiego oświadczenia wywołuje inny skutek, mianowicie każdy z nupturientów pozostaje przy swoim dotychczasowym 

nazwisku. Nie wyklucza to możliwości złożenia oświadczenia o pozostawianiu przy swoim nazwisku. Powinno być 

złożone przez oboje nupturientów, przepisy nie przewidują jednak formy składania oświadczeń. Regulację taką 

odnajdujemy w art. 62 ust. 2 PASC12, który określa wymóg utrwalonej na piśmie treści oświadczeń13. Może zostać 

złożone tuż po zawarciu małżeństwa, lub przed sporządzeniem przez kierownika urzędu stanu cywilnego zaświadczenia 

określającego brak okoliczności, które wyłączały by możliwość zawarcia małżeństwa. „Po zawarciu związku 

małżeńskiego i sporządzeniu aktu małżeństwa prawo wyboru nazwisk wygasa. Niedopełnienie przez kierownika urzędu 

stanu cywilnego obowiązku poinformowania o możliwości złożenia oświadczenia co do zmiany nazwiska i niezłożenie 

tych oświadczeń nie uzasadnia „przywrócenia terminu do ich złożenia”14. Należy dodać, że obywatel polski, który 

zawiera związek małżeński poza granicami kraju, i który nie złożył oświadczenia o nazwisku, może dokonać tego 

podczas składania wniosku o wpisanie aktu małżeństwa do polskiej księgi małżeństw. W sytuacji gdy obywatele polski 

zawierają małżeństwo przed konsulem, wówczas do obowiązków konsula należy przyjęcie oświadczenia o nazwisku 

małżonków15. 

Co do charakteru prawnego omawianych oświadczeń nie ma pośród przedstawicieli doktryny jednoznacznego 

stanowiska. Zielonacki określa oświadczenie nupturientów jest czynnością rodzinno prawną, różną od czynności 

normowanych przepisami prawa cywilnego. Wskazał również, że oświadczenie to nie spełnia wymogów dotyczących 

oświadczeń woli w rozumieniu Kodeksu Cywilnego16. Innego zdania jest A. Piątowski, uważa on, że można 

zakwalifikować oświadczenie małżonków jako oświadczenie woli, bowiem nierozerwalnie wiąże się, z składanym 

wcześniej oświadczeniem o zawarciu związku małżeńskiego17. Głównie przez te dwa aspekty nie podlega ono przepisom 

ogólnym prawa cywilnego. 

W art. 25 § 3 przyjęto zasadę „pozytywnego” wyrażania woli zmiany nazwiska, wobec czego w razie niezłożenia 

oświadczenia w sprawie nazwiska każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko. Jak wskazuje T. 

Smyczyński „wspólne nazwisko członków rodziny jest ‘szyldem’ tej wspólnoty i w jakimś stopniu świadczy o 

przynależności do jakiejś rodziny”18. Takie rozwiązanie ma na celu silniejsze podkreślenie jedności jaką tworzą 

małżonkowie. Jest to możliwe dzięki racjonalnej decyzji małżonków. 

Oświadczenie o wyborze nazwiska przewiduje kilka wariantów: 

• Małżonkowie noszą wspólne nazwisko, które jest dotychczasowym nazwiskiem rodowym męża; 

• Małżonkowie noszą wspólne nazwisko, które jest jednocześnie nazwiskiem rodowym żony; 

• Oboje małżonkowie pozostaje przy swoim nazwisku rodowym; 

• Małżonkowie noszą wspólne nazwisko składające się z dwóch członów, powstałych w wyniku połączenia 

nazwisk obu nupturientów; 

• Mąż pozostaje przy swoim nazwisku rodowym, zaś żona posiada nazwisko dwu członowe (nazwisko rodowe 

połączone z nazwiskiem nupturienta); 

• Żona nosi swoje rodowe nazwisko, natomiast mąż ma nazwisko dwuczłonowe (nazwisko rodowe połączone z 

nazwiskiem rodowym żony). 

Generalnie każdy z małżonków może pozostać przy nazwisku rodowym, lub połączyć swoje nazwisko z 

nazwiskiem swojego małżonka, dzieje się to poprzez dołączenie do nazwiska dotychczasowego nazwiska małżonka. 

                                                 
11 Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. Kodeks rodzinny, (Dz. U. 1950 nr 34 poz. 308. uchylony). 
12 Ustawa prawo o aktach stanu cywilnego, (PASC) z dnia 28 listopada 2014 r,( Dz. U. 2014 poz. 174, ze zm.). 
13 A. Czajkowska, E. Pachniewski, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz. Orzecznictwo. Wzory dokumentów i pism, Warszawa 2002, s. 174. 
14 J. Litwin, Zmiany w dziedzinie zawierania małżeństw i rejestracji stanu cywilnego jakie przynosi kodeks rodzinny i opiekuńczy, "Nowe Prawo" 7-8 (1964), 
s. 717. 
15 Zob. art. 26 ust 1 pkt. 1 ustawy z dn. 13 lutego1984 o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz. U. z 2002 r. nr 215, poz. 1832 ze zm.). 
16 A. Zielonacki, Nazwisko a zawarcie małżeństwa, "Państwo i Prawo" 3 (1983), s. 61. 
17 System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. J. Piątowski, s. 249-250. 
18 Prawo rodzinne i opiekuńcze. System prawa prywatnego, tom 11, red. T. Smyczyński, Warszawa, 2014, s. 224. 
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Ustawodawca przewiduje ograniczenie, bowiem tak powstałe nazwisko może składać się maksymalnie z dwóch 

członów. 

Przedstawiciele doktryny wskazują na wątpliwości dotyczące kolejności dodawanych nazwisk. J. Litwin 

prezentował trzy rozwiązania tego problemu: 

• rozwiązanie czasowe: na pierwszym miejscu nazwisko dotychczasowe, a na drugim nazwisko nabyte później 

(nazwisko nupturienta); 

• rozwiązanie ustalone przez małżonków: zainteresowani sami wskazują kolejność dołączonego nazwiska. 

Dokonują tego przy składaniu oświadczenia przed urzędnikiem stanu cywilnego; 

• rozwiązanie poprawne fonetycznie: stosuje się przy dużej różnicy w długości nazwisk, wówczas nazwisko 

krótkie wysuwa się na przód nazwiska złożonego19. 

Inne opcje wskazujące kolejność nazwisk: 

• rozwiązanie tradycyjnego poczucia językowego: stanowi, że człon w postaci przymiotnika posiadający 

końcówkę rodzajową adekwatną do płci małżonka powinien stanowić człon drugi zwłaszcza w przypadku nazwisk 

kobiecych20; 

• rozwiązanie wykluczające błąd rozpoznawczy: w sytuacji gdy człon nazwiska ma formę imienia, umieszcza się 

go automatycznie na drugim miejscu. Celem takiego rozwiązania jest uniknięcie pomyłek21. 

J. Ignatowicz i M. Nazar wskazują, że drugie rozwiązanie łamie wcześniej przyjętą zasadę, „zgodnie z którą 

pierwszy człon nazwiska złożonego był zawsze nazwiskiem noszonym przed zawarciem małżeństwa”22. Owo 

rozwiązanie zostało przyjęte przez ustawodawcę. Daje ono pełną swobodę nupturientom w kwestii kształtowania 

złożonego nazwiska. „Założeniem było to, aby o zmianie nazwiska decydowała wyłącznie wola osoby 

zainteresowanej”23. 

Należy dodać, że małżonkowie nie mają pełnej swobody w kształtowaniu przyszłego nazwiska. Nie mogą oni 

bowiem przyjąć nazwiska, które nie jest rodowym żadnego z nich. Ustawodawca wykluczył również możliwość 

wymiany nazwisk. Sytuacji w których np. żona przyjmuje nazwisko męża, a mąż żony, albo gdy jeden z nupturientów 

przyjmuje nazwisko partnera a drugi nazwiska powstałe z połączenia ich dotychczasowych nazwisk. 

Nazwisko a ustanie małżeństwa, rozwód, separacja 
Rozważania w tym zakresie rozpocznę od sytuacji relatywnie prostych. Po pierwsze jeżeli dochodzi do ustania 

małżeństwa w wyniku śmierci, czy uznania za zmarłego, żyjący małżonek pozostaje przy nazwisku, które nosił podczas 

trwania związku małżeńskiego. 

Gdy małżeństwo zostaje unieważnione, małżonkowie wracają do nazwisk rodowych. Odbywa się to z mocy prawa, 

bez konieczności składania oświadczeń przez strony. Zmiana ma charakter obligatoryjny nie można się jej 

przeciwstawić. Inaczej kształtuje się stosunki nupturientów, którzy posiadają prawomocny wyrok sądu stwierdzający 

nieistnienie małżeństwa. Nie można mówić o powrocie do nazwisk sprzed małżeństwa ponieważ taki związek w świetle 

prawa w ogóle nie został zawarty. Oznacza to, ze osoby przestają korzystać ze zmienionych nazwisk, bowiem nie nabyli 

umocowania do ich noszenia. 

Sytuacja komplikuje się w momencie rozwodu. Przepisy KRO przewidują możliwość zrezygnowania z obecnego 

nazwiska i powrót do noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego. Najistotniejszą kwestią jest zachowanie 

wyznaczonego terminu, w tym wypadku chodzi o 3 miesiące od uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie. 

Małżonek, chcąc powrócić do poprzedniego nazwiska powinien złożyć oświadczenie. Powinno być ono w formie 

pisemnej. Skierowane do kierownikiem urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu 

wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca kierownik U.S.C. właściwy ze względu na ostatnie miejsce stałego 

pobytu. Żaden inny organ nie posiada kompetencji do przyjęcia takiego oświadczenia. Niedopuszczalne jest 

występowanie do sądu z żądaniem, aby w wyroku rozwodowym orzekł o zmianie nazwiska. 

W tym miejscu należy zasygnalizować, że „były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do 

nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że KRO takiej możliwości nie przewiduje”24. 

Niewątpliwie rozwiązanie przewidujące odebranie byłemu małżonkowi nazwiska możemy uznać za radykalne, 

ponieważ powoduje ostateczne i trwałe zerwanie wszelkich stosunków między małżonkami. W pewnych 

okolicznościach preferuje się rozwiązania bardziej liberalne. Jak podkreśla K. Konieczny żona, która przez wiele lat 

                                                 
19 J. Litwin, Nazwisko złożone żony w praktyce polskiej 1946-1963, nr 10-11, s. 47. 
20 J. Miodek, Odpowiednie dać rzeczy słowo. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Wrocław 1987, s. 175. 
21 K. Nitsch, Jeszcze o formach nazwisk kobiet. Język polski, 1952, s. 41-42. 
22 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2013, s. 136. 
23 Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015, wyd. 4, s. 216. 
24 Stanowisko takie zajął SN w postanowieniu z 02.02.1978 sygn. akt. IV CZ 11/78 (LexPolonica nr 321705). 
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nosiła nazwisko męża może nie chcieć zmian. Do głównych powodów można zaliczyć ochronę małoletnich dzieci, 

które zazwyczaj noszą nazwisko ojca. Innym czynnikiem może być zbudowanie przez żonę tzn. „dobrego imienia” jest 

ona kojarzona z danym nazwiskiem, rozpoznawalna w dziedzinach literatury czy nauki25. 

Osobom pozostającym w separacji nie przysługuje przewidziana w art. 59 KRO możliwość powrotu do 

poprzedniego nazwiska. Przemawia za tym głównie niepewność ich dalszego losu. Przypuszczalnie celem takiego 

rozwiązania było utrzymanie pewnej stagnacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia. 

Po przekroczeniu trzymiesięcznego terminu zmiana w tym trybie art. 59 KRO będzie nie możliwa, to samo 

dotyczy małżonków pozostających w separacji. W obu wypadkach zmiana może nastąpić jedynie na podstawie art. 4 

ust. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska. Zmiana może być dokonana wyłącznie z „ważnych powodów”. 

Ustawodawca nie definiuje jednak ważnych powodów. Możemy przypuszczać, że dotyczy to zdarzeń o różnym 

charakterze. W ustawie podano katalog najczęściej występujących powodów. Zaliczamy do nich sytuację w których 

zmieniamy nazwisko: 

• na nazwiskom które nie ośmiesza albo nielicujące z godnością człowieka; 

• na nazwisko używane; 

• na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;  

• na nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada26. 

Wnioski 
W społecznym przeświadczeniu jeszcze do niedawna dominował pogląd dotyczący konieczności przyjmowania 

przez żonę nazwiska męża, aktualnie obecnie można zauważyć, że ulega to stopniowej zmianie. Kobiety nie odczuwają 

już presji zarówno ze strony otoczenia jak i przyszłego męża. Ustawodawca zagwarantował obojgu małżonkom równe 

prawo jeśli chodzi o wybór nazwiska. Zatem nazwisko, które będą nosili jest wynikiem ich suwerennej decyzji. Brak 

jakiejkolwiek decyzji nie wywołuje skutków na ich dotychczasowe nazwiska. Liczne zasady określone przez teoretyków 

lub wynikające z zasad poprawności językowej są dla małżonków pewnym wyznacznikiem, którym powinni się 

kierować wybierając nazwisko. Pozwalają obu stronom związku małżeńskiego na dowolność w kształtowaniu nazwisk. 

Podsumowując małżonkowie podczas zawierania małżeństwa składają oświadczenia. Mogą tego dokonać 

bezpośrednio przy zawieraniu związku małżeńskiego lub zaraz po zawarciu. Jeżeli małżeństwo świeckie ma być zawarte 

przed duchownym, nupturienci zobowiązani są do złożenia stosownego oświadczenia zanim kierownik u.s.c sporządzi 

zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Nie złożenie oświadczenia skutkuje pozostaniem przy 

dotychczasowym nazwisku przez każdego z małżonków. 

 

*** 

 

 
 

In the first place I would like to explain that the name is integrally and inseparably linked with every human 

being. It constitutes person identifier in official (administrative) and in also social area. In the second place I’m 

presenting definition of this word in the literature – including Polish dictionary. I’m signalizing the lack of clarify this 

term in Polish legal order. For the purposes of my thesis I’m using definition which was established by A. Banach. Then 

I’m determining this term according to legal procedures which regulates this issue.  

Every human being can change his name in administrative and legal procedures. In my thesis I’m presenting 

specifically change of the name related to marriage. Therefore, the legislator provided several possibilities. In my thesis 

I’m analyzing conditions concerning form, time and content of the declaration. I’m also presenting possibilities of the 

future name formulation. I’m also emphasizing that spouses do not have full freedom in this issue. 

In my thesis I’m also raising the issue of the name in the moment of the termination of marriage, separation or 

divorce.  

                                                 
25 K. Konieczny, Nazwisko małżonków, "Przegląd Sądowy" 5 (2003), s. 73. 
26 Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z dn. 17 października 2008, ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm). 
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Wprowadzenie 
Trwałość małżeństwa oraz równouprawnienie małżonków są podstawowymi zasadami polskiego prawa 

rodzinnego. Wynika z tego, że zarówno zawarcie związku małżeńskiego, jak i jego ustanie z przyczyn innych niż śmierć 

jednego z małżonków, pozostawać powinny pod kontrolą państwa. Ponadto, rozwiązanie małżeństwa może odbyć się 

jedynie w sposób wskazany przez przepisy obowiązującego prawa1. Niedopuszczalne jest bowiem dokonanie tej 

czynności przez małżonków w drodze porozumienia. Poza tym, jak wskazuje Sąd Apelacyjny w Katowicach, 

„możliwość rozwiązania małżeństwa na skutek jednostronnego oświadczenia męża, bez uwzględnienia stanowiska 

drugiego z małżonków sprzeciwia się zasadzie trwałości małżeństwa i równouprawnienia małżonków”2. Rozwiązanie 

małżeństwa przez rozwód stanowi odstępstwo od zasady trwałości związku małżeńskiego zawieranego na całe życie3. 

Przepis art. 56 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy4 (dalej: k.r.o.) wskazuje materialnoprawne 

przesłanki jego orzeczenia. Jako że instytucja małżeństwa podlega ochronie konstytucyjnej5, a co z tym związane - 

przepisy rozwodowe mają szczególny charakter – wyłącznie sądy są uprawnione do oceny tych przesłanek. Orzeczenie 

rozwodu zostanie wydane, jeżeli zaistniały przesłanki pozytywne, a nie zaistniały przesłanki negatywne. Jeśli jednak nie 

zaistniały przesłanki pozytywne rozwodu, więc nie można było mówić o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia 

małżeńskiego, albo jeśli te przesłanki zaistniały, ale istniały również przesłanki negatywne rozwodu, to sąd oddali 

powództwo. 

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie problematyki związanej właśnie z oddaleniem powództwa 

rozwodowego. Rozważania rozpoczęte zostaną wskazaniem cech charakterystycznych powództwa o rozwód. Następnie, 

uwaga zostanie zwrócona na główne problemy badawcze niniejszej pracy, które nasuwają się w obszarze wskazanej 

wyżej tematyki. Mowa tu przede wszystkim o interpretacji przesłanek orzeczenia rozwodu, zarówno pozytywnej, jak i 

negatywnych. Autor ma na celu wykazanie w jakich sytuacjach, po zaistnieniu bądź niezaistnieniu wskazanych w 

przepisach przesłanek rozwodowych, oddalenie powództwa o rozwód jest dopuszczalne, a w jakich sąd może wydać 

wyrok orzekający rozwód. Pomocna będzie w tym zakresie analiza przepisów prawa polskiego oraz analiza 

orzecznictwa. 

Powództwo o rozwód 
Na początku rozważań wskazać należy na przepisy regulujące procedurę rozwodową, którą wszczyna się poprzez 

złożenie pozwu o rozwód. Postępowanie w przedmiotowej sprawie należy do postępowań odrębnych prowadzonych w 

trybie procesowym. W ustawie z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego6 (dalej: k.p.c.) zasady 

przeprowadzania spraw tego rodzaju określają przepisy art. 425-446. Jednak zastosowanie mają także przepisy ogólne 

dotyczące postępowania procesowego, które regulują m.in. właściwość rzeczową oraz miejscową sądu7, badanie przez 

niego czy pozew nie podlega odrzuceniu8, sprawdzenie czy pozew spełnia warunki ogólne przewidziane dla pisma 

procesowego (określone w przepisie art. 126 k.p.c.) oraz czy zawiera elementy przewidziane dla pozwu (określone w 

przepisie art. 187 k.p.c.). Ponadto, przepisy określają także wysokość opłaty od pisma wszczynającego tego rodzaju 

postępowanie9. Jeżeli spełnia on warunki przewidziane prawem, następuje wyznaczenie terminu rozprawy. W Kodeksie 

postępowania cywilnego określony został szczegółowo jej przebieg z uwzględnieniem skutków nieusprawiedliwionego 

                                                 
1 Z oczywistych względów mowa tu o rozwiązaniu małżeństwa jako jego ustaniu z przyczyn innych niż śmierć jednego ze współmałżonków. 
2 Zob. wyrok SA w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2009r., I ACa 410/09, LEX nr 551997. 
3 A. Olejniczak, [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, wyd. II, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, SIP LEX, stan prawny: 2013r. 
4 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 2082). 
5 Zob. przepis art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.). 
6 Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 101 ze zm.). 
7 Właściwym rzeczowo, zgodnie z przepisem art. 17 k.p.c., będzie sąd okręgowy. Gdy chodzi o właściwość miejscową, przepis art. 41 k.p.c. wskazuje, że 
powództwo ze stosunku małżeństwa wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć 
jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca 
zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda. Zatem co do zasady zastosowanie ma właściwość 
wyłączna. 
8 Zob. przepis art. 199 k.p.c. 
9 Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. 2014 poz. 1025 ze 
zm.) opłata o pozwu w sprawach o rozwód wynosi sześćset złotych. 
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niestawiennictwa strony, zakazu przesłuchiwania małoletniego, obligatoryjnego przesłuchania stron czy też 

skuteczności wyroku. Nie jest to jednak przedmiotem niniejszego opracowania, zatem wskazać należy jedynie na cechy 

charakterystyczne, jakie występują w sprawach z zakresu powództwa rozwodowego jako postępowania odrębnego. 

Przede wszystkim, legitymację do wytoczenia powództwa w tym zakresie ma każdy z małżonków. Już w pozwie 

rozwodowym powód powinien wskazać, czy domaga się rozwiązania małżeństwa z orzeczeniem o winie, czy bez 

orzekania o winie10. W pierwszej sytuacji powinien on uściślić z czyjej winy małżeństwo powinno zostać rozwiązane, a 

także przytoczyć okoliczności, które uzasadniają rozwiązanie małżeństwa z orzeczeniem o winie jednej ze stron wraz z 

dowodami na ich poparcie11. Pokreślić należy, że w chwili wytoczenia powództwa o rozwód małżeństwo musi istnieć12. 

Jak wskazuje Sąd Najwyższy, „nie stoi na przeszkodzie wytoczeniu sprawy rozwodowej orzeczenie sądu kościelnego o 

ustaniu małżeństwa wyznaniowego, ponieważ orzeczenie sądu kościelnego o ważności bądź o ustaniu małżeństwa 

kanonicznego nie może mieć prejudycjalnego wpływu na orzeczenie sądu państwowego o ważności lub o ustaniu 

świeckiego związku małżeńskiego”13. Poza tym, niedopuszczalne jest wszczęcie sprawy o rozwód po śmierci jednego z 

małżonków. Zgodnie z przepisem art. 446 k.p.c., w razie śmierci małżonka w trakcie postępowania rozwodowego 

podlega ono umorzeniu. Ponadto, na mocy art. 426 k.p.c., do reprezentowania strony w sprawie o rozwód konieczne 

jest pełnomocnictwo procesowe szczególne. Warto także zaznaczyć, że przepis art. 427 k.p.c. wskazuje, iż posiedzenia w 

tego rodzaju sprawach co do zasady odbywają się przy drzwiach zamkniętych. Należy także zauważyć, że w sprawach z 

tego zakresu niemożliwe jest wytoczenie powództwa wzajemnego ani wszczęcie odrębnej sprawy o rozwód lub 

separację przez współmałżonka (art. 439 § 1 i 2 k.p.c.). Natomiast możliwa jest sytuacja, że pozwany w procesie o 

rozwód lub separację także będzie żądać rozwodu lub separacji (art. 439 § 3 k.p.c.). W takim przypadku sąd nie może 

umorzyć postępowania wskutek cofnięcia pozwu14. Jeżeli w procesie o rozwód lub separację jedna ze stron żąda 

rozwodu, a druga separacji, sąd ma ściśle określone w przepisach możliwości. Gdy spełnione zostaną przesłanki do 

rozwiązania małżeństwa (art. 612 § 1 k.r.o.) musi on orzec rozwód. Jeśli jednak będzie to niedopuszczalne, a żądanie 

orzeczenia separacji będzie uzasadnione, sąd będzie musiał orzec separację (art. 612 § 2 k.r.o.). Na koniec zaznaczyć 

także należy, że w sprawach o rozwód nie jest dopuszczalna skarga kasacyjna (art. 3982 § 2 pkt 1 k.p.c.), a jeżeli po 

uprawomocnieniu się wyroku orzekającego rozwód jedna ze stron zawarła nowy związek małżeński – niedopuszczalna 

jest także skarga o wznowienie postępowania (art. 400 k.p.c.). 

Po wysłuchaniu stron oraz po przeprowadzeniu postępowania sąd wydaje wyrok, w którym może orzec rozwód 

między małżonkami lub oddalić powództwo. Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód nie jest bowiem dopuszczalne w 

każdej sytuacji. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje przesłankę pozytywną, której niezaistnienie powodowało 

będzie brak możliwości orzeczenia rozwodu, a także trzy przesłanki negatywne, których wystąpienie również będzie 

przeszkodą w rozwiązaniu małżeństwa. Konsekwencją tego jest wniosek, że nawet kiedy spełniona została przesłanka 

pozytywna, ale wystąpi jedna z przesłanek negatywnych, orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne. W takiej właśnie 

sytuacji sąd oddali powództwo. Zatem w dalszej części rozważań omówione zostaną przesłanki powodujące oddalenie 

powództwa rozwodowego. 

Niezaistnienie przesłanki pozytywnej rozwodu 
Przesłanką pozytywną rozwodu, zgodnie z przepisem art. 56 § 1 k.r.o., jest zupełny i trwały rozkład pożycia 

małżeńskiego. Wspólne pożycie małżonków jest pojęciem złożonym, na które składają się więzi duchowe, więzi 

fizyczne oraz więzi gospodarcze (np. prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego lub wspólna firma)15. Rozkład 

pożycia oznacza zatem osłabienie lub zanik więzi małżeńskich16. Jest on zupełny, jeżeli ustały między stronami 

wszystkie więzi, natomiast za trwały uznaje się rozkład, jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że nie ma już szans na 

powrót stron do małżeństwa17. Aby można było opierać na nim powództwo o rozwód, spełniony musi zostać warunek 

zupełności oraz trwałości rozkładu jednocześnie, ponieważ w przypadku niezaistnienia tych cech, sąd oddali 

powództwo o rozwód. Wskazane jest zatem w tym miejscu wyjaśnienie na czym polega rozkład zupełny i trwały. 

                                                 
10 Zob. O.M. Piaskowska, Postępowanie w sprawie z powództwa o rozwód. Procedura, SIP LEX, stan prawny: 2012r. 
11 Ibidem. 
12 A. Olejniczak, op. cit. 
13 Zob. wyrok SN z dnia 17 listopada 2000r., V CKN 1364/00, OSNC 2001, nr 9, poz. 126. 
14 Zob. uchwała SN z dnia 23 listopada 1983r., III CZP 59/83, OSN 1984, nr 6, poz. 94. 
15 K. Dąbrowski, Przesłanki rozwodu, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 5/8 (2002), s. 16. 
16 A. Olejniczak, op. cit. 
17 Zob. A Swaczyna, Rozwód: elementy wyroku – przesłanki orzekania o rozwodzie – wina [online], (dostęp: 15.03.2016), http://blogrozwod.pl/rozwod-
elementy-wyroku-przeslanki-orzekania-o-rozwodzie-wina/. 
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Zgodnie z wytycznymi Sądu Najwyższego, „rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, 

fizyczna ani gospodarcza”18. Jednak dla uzyskania rozwodu nie zawsze konieczne jest, by całkowicie ustała więź 

gospodarcza19. Dopuszczalna jest bowiem sytuacja, że mimo nieistnienia pozostałych więzi małżonkowie nadal wspólnie 

zamieszkują lub spłacają wcześniej zaciągnięte wspólne zobowiązania20. W takim wypadku częściowe istnienie więzi 

gospodarczej nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu rozwodu. Natomiast inaczej jest w kwestii ustalenia więzi 

emocjonalnej oraz fizycznej. Jeżeli sąd rozwodowy ustali, że więź duchowa między małżonkami całkowicie nie ustała, 

wówczas oddali on powództwo o rozwód21. Ponadto, „istnienie więzi cielesnej, mimo braku więzi duchowej i 

gospodarczej, świadczy o tym, że rozkład pożycia nie ma charakteru zupełnego, a powództwo rozwodowe powinno 

zostać oddalone”22. Warto również podkreślić, że niekiedy ustanie wspólnoty fizycznej lub gospodarczej w konkretnym 

przypadku nie będzie stanowiło objawu rozkładu pożycia, jeżeli wynikało ono będzie z okoliczności niezależnych od 

małżonków lub z ich zgodnej woli uzasadnionej okolicznościami życiowymi23. Zdaniem Sądu Najwyższego, przykładem 

takiej sytuacji może być ustanie współżycia fizycznego na skutek choroby małżonka lub rozłączenie małżonków 

spowodowane pobytem w szpitalu czy długotrwałym wyjazdem służbowym24. 

Gdy chodzi o warunek trwałości, nie istnieje zdefiniowany okres czasu, jaki musi upłynąć od chwili rozkładu 

pożycia małżeńskiego do wniesienia pozwu rozwodowego, żeby mieć gwarancję, iż sąd oceni rozkład pożycia za 

trwały25. Sąd Najwyższy przyjął, iż „do uznania, że rozkład jest trwały nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót 

małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w 

okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze 

indywidualne cechy charakteru małżonków”26. Dla przykładu, z pewnością za rozkład o trwałym charakterze można 

uznać sytuacje, kiedy to małżonkowie pozostają w nowych związkach małżeńskich, w których narodziły się dzieci27. W 

sytuacji kiedy oddalono powództwo o rozwód z uwagi na brak trwałości rozkładu, szczególną rolę odgrywa czas trwania 

zupełnego rozkładu pożycia. „Kiedy strona ponownie zażąda rozwodu, konieczne będzie zbadanie, czy okres, jaki 

upłynął od wyroku oddalającego powództwo, pogłębił na tyle rozkład, by można go było uznać za trwały”28. Trzeba 

bowiem przyjąć, że „jeżeli przez dłuższy okres od zamknięcia rozprawy w poprzednim procesie małżonkowie nie 

uczynili nic w kierunku podjęcia pożycia i stan zupełnego rozkładu istnieje nadal, to należy uznać, że ma on charakter 

trwały”29. Bez wątpienia nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłości w zakresie trwałości rozkładu pożycia, dlatego 

też warunek ten uznawany jest niejako za sztuczny30. 

Przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego mogą być: zawinione (np. groźba, nieetyczne postępowanie, 

alkoholizm, odmowa wzajemnej pomocy, zdrada, poniżanie małżonka, niewłaściwy stosunek do dzieci lub do rodziny 

małżonka), niezawinione (np. długotrwała choroba utrudniająca wykonywanie obowiązków małżeńskich, zasadnicza 

różnica charakterów, niedobór seksualny) lub takie, które mogą zależnie od okoliczności zostać uznane za zawinione 

lub niezawinione (np. bezpłodność, różnica wieku, różnica światopoglądów)31. Sąd Najwyższy w uchwale z 1968r.32 

podkreślił, że „k.r.o. z 1964r. nie wymaga ażeby przyczyny rozkładu pożycia miały charakter poważny. Nie oznacza to 

jednak zwolnienia sądu z obowiązku wszechstronnego wyjaśnienia, jakie okoliczności doprowadziły do jego 

powstania”. Ustalenie przyczyn rozkładu pożycia jest bowiem niezbędne do oceny charakteru i stopnia tego rozkładu, 

rozpoznania, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia, stwierdzenia czy żądanie rozwodu nie jest sprzeczne z 

zasadami współżycia społecznego i czy z żądaniem tym nie występuje małżonek wyłącznie winny33. Ma to bardzo duże 

znaczenie w sytuacji rozważania przez sąd czy istnieją podstawy do oddalenia powództwa rozwodowego. 

 

                                                 
18 Zob. wyrok SN z dnia 28 maja 1955r., I CO 5/55, OSN 1955, nr 3, poz. 46. 
19 I. Kowalczuk, Przesłanki orzeczenia rozwodu [online], (dostęp: 15.03.2016), http://www.rozwodowy.pl/przeslanki_orzeczenia_rozwodu,44,p.html. 
20 Ibidem. 
21 M. Dęmski, Rozwód [online], (dostęp: 15.03.2015), http://www.adwokat-augustow.pl/rozwody.php. 
22 Por. wyrok SN z dnia 5 stycznia 1952r., C 431/51, NP. 1953, nr 5, s. 81 oraz wyrok SN z dnia 6 października 1951r., C 188/51, OSN 1952, nr 3, poz. 72. 
23 Zob. K. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art. 1 -616, Warszawa 2013, s. 386. 
24 Zob. wyrok SN z dnia 28 maja 1955r., I CO 5/55, OSN 1955, nr 3, poz. 46. 
25 Zob. A Swaczyna, Rozwód: elementy wyroku – przesłanki orzekania o rozwodzie – wina [online], (dostęp: 15.03.2016), http://blogrozwod.pl/rozwod-
elementy-wyroku-przeslanki-orzekania-o-rozwodzie-wina/. 
26 Zob. wyrok SN z dnia 28 maja 1955r., I CO 5/55, OSN 1955, nr 3, poz. 46. 
27 Zob. K. Jędrejek, op. cit., s. 388-389. 
28 Zob. wyrok SN z dnia 30 września 1952r., C 1819/51, OSNCK 1954, nr 2, poz. 29. 
29 Zob. wyrok SN z dnia 26 października 1954r., II CR 371/54, OSNCK 1955, nr 2, poz. 45; wyrok SN z dnia 21 kwietnia 1958r., I CR 110/57, OSPiKA 1959, z. 
2, poz. 41 oraz wyrok SN z dnia 27 października 1960r., III CR 599/59, OSN 1962, nr 1, poz. 23. 
30 Zob. szerzej: K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013, s. 385. 
31 K. Dąbrowski, op. cit., s. 19. 
32 Zob. uchwała SN z dnia 18 marca 1968r., III CZP 70/66, LEX nr 657. 
33 Zob. K. Jędrejek, op. cit., s. 384. 
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Sprzeczność orzeczenia rozwodu z dobrem wspólnych małoletnich dzieci 
Zasada ochrony dobra dziecka jest uzasadniona zarówno treścią przepisów k.r.o., jak również treścią norm 

konstytucyjnych34 oraz postanowień konwencji o prawach dziecka35. Zgodnie z występującą w literaturze definicją, 

pojecie „dobra dziecka” rozumieć należy jako „zespół wartości zarówno duchowych, jak i materialnych, które konieczne 

są do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka, rozwoju duchowego dziecka w aspekcie intelektualnym oraz 

moralnym, a ponadto do należytego przygotowania dziecka do pracy dla społeczeństwa”36. Przepis art. 56 § 2 k.r.o. 

wskazuje negatywną przesłankę rozwodu, która służy ochronie zagrożonego małżeństwa i polega na niedopuszczalności 

orzeczenia rozwodu – choćby rozkład pożycia był zupełny i trwały – jeżeli w jego następstwie miałoby ucierpieć dobro 

wspólnych małoletnich dzieci. Zatem w sytuacji, kiedy orzeczenie rozwodu miałoby ujemny wpływ na dobro dziecka, 
sąd powinien oddalić powództwo o rozwód. Jest to przesłanka bezwzględna, co oznacza, że przepisy nie przewidują od 

niej jakichkolwiek wyjątków37. W ten sposób realizowana jest zasada nadrzędności interesów dziecka, nawet kosztem 

interesów samych małżonków38. 

Wskazać należy na zakres podmiotowy wskazanej wyżej przesłanki. Zgodzić należy się ze stwierdzeniem, że 

chodzi o dziecko już narodzone, a zatem sąd nie może nie orzec rozwodu biorąc pod uwagę sytuację dziecka jeszcze 

nienarodzonego czyli tzw. nasciturusa39. Ponadto, spod działania tego przepisu wyłączone są pełnoletnie dzieci, bez 

względu na to czy są samodzielne, czy pozostają pod opieką rodziców, małoletnie dzieci jednego z małżonków oraz 

małoletnie dzieci faktycznie wychowywane wspólnie przez rozwodzących się małżonków40. Natomiast termin „dzieci 

wspólne małżonków” z pewnością obejmuje dzieci urodzone w czasie trwania małżeństwa (art. 62 k.r.o.). Na pewno w 

zakres tego pojęcia wchodzą także dzieci jednego z małżonków urodzone poza małżeństwem, ale uznane przez 

współmałżonka (art. 72 k.r.o.), co do których ustalono sądownie ojcostwo współmałżonka (art. 72 k.r.o.) lub 

przysposobione przez współmałżonka (art. 114 k.r.o.). Niewątpliwie na równi ze wspólnymi małoletnimi dziećmi 

traktowane są również dzieci przysposobione wspólnie przez małżonków (art. 114 k.r.o.). 

Sąd Najwyższy w 1968 r.41 oraz 1976 r.42 wydał orzeczenia o charakterze wytycznych, które mają ukierunkować 

orzecznictwo sądowe w celu wzmożenia ochrony rodziny. Zgodnie z jego twierdzeniami, odbywać się to powinno 

poprzez ustalenie czy rozwód nie spowoduje osłabienia więzi z dziećmi tego małżonka, przy którym dzieci nie 

pozostaną, czy po rozwodzie zaspokojone zostaną potrzeby materialne i emocjonalne dzieci w takim przynajmniej 

zakresie jak obecnie oraz czy utrzymanie dotychczasowego stanu będzie dla dzieci bardziej korzystne niż orzeczenie 

rozwodu. Sądy nie powinny jednak dążyć do oddalenia powództwa o rozwód w każdej sytuacji, gdy dobro dziecka 
mogłoby być poprzez rozwód zagrożone. Należy bowiem pamiętać, że niekiedy napięcie między małżonkami wpływa 

tak niekorzystnie na rozwój dziecka, że wzgląd na ich dobro nie może uzasadniać odmowy rozwodu43. Sąd Najwyższy 

wskazuje, że „nie można mówić o naruszeniu dobra dzieci przez orzeczenie rozwodu, jeżeli w rodzinie występują stale 

awantury rodziców, których skutkiem jest zdemoralizowanie dzieci i zagrożenie dla ich wychowania”44. Jednak w 

doktrynie prezentowane są również odmienne stanowiska. Wskazuje się bowiem, że dobro dziecka wymaga co do 

zasady oddalenia powództwa o rozwód45. Niektórzy za słuszny uznają jednak pogląd, że rozwód małżeństwa 

dotkniętego zupełnym i trwałym rozkładem pożycia nie wpływa w zasadzie ujemnie na los dziecka i dlatego oddalenie 

powództwa ze względu na jego dobro może nastąpić jedynie wyjątkowo46. 

Zatem pomimo iż przesłanka dobra wspólnych małoletnich dzieci traktowana jest jako bezwzględna, sąd przy 

orzekaniu rozwodu lub przy oddalaniu powództwa w tej sprawie powinien dokonywać oceny kierując się zawsze 

okolicznościami konkretnej sprawy. Rozpatrując tę przesłankę negatywną orzeczenia rozwodu, zobowiązany jest on do 

wzięcia pod uwagę wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na rozwój i wychowanie dziecka, a ponadto 

                                                 
34 Zob. przepis art. 71 i 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.). 
35 Zob. art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U.1991.120.526 z 
dnia 1991.12.23). 
36 Por. S. Kołodziejski, Dobro wspólnych nieletnich dzieci jako przesłanka odmowy orzeczenia rozwodu, „Palestra” 9 (1965), s. 19; W. Stojanowska, Rozwód 
a dobro dziecka, Warszawa 1979, s. 27; Z. Radwański, Pojęcie i funkcja „dobra dziecka” w polskim prawie rodzinnym i opiekuńczym, „Studia Cywilistyczne” 
1981, t. XXXI, s. 3; J. Marciniak, Treść i sprawowanie opieki nad małoletnim, Warszawa 1975, s. 10. 
37 Zob. A. Olejniczak, op. cit.; Zbiór orzeczeń z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wraz z komentarzami, red. H. Bzdak, Kraków 2015, s. 227. 
38 A. Olejniczak, op. cit. 
39 Tamże. 
40 Zob. J. Ignaczewski, Rozwód i separacja w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, [w:] Rozwód i separacja. Komentarz, wyd. III, red. J. Ignaczewski, 
Warszawa 2014, s. 43. 
41 Zob. wyrok SN z dnia 18 marca 1968r., III CZP 70/66, LEX nr 657. 
42 Zob. wyrok SN z dnia 9 czerwca 1976r., III CZP 46/75, OSNCP 1976/9, poz. 184. 
43 Zbiór orzeczeń z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego wraz z komentarzami, red. H. Bzdak, Kraków 2015, s. 227 i cytowana tam literatura. 
44 Por. wyrok SN z dnia 16 maja 1952r., C 1110/51, NP 1953, nr 5, s. 82. 
45 Zob. A. Stelmachowski, Dobro dziecka w procesie rozwodowym, „Nowe Prawo” 8-9 (1953), s. 58. 
46 Zob. M. Wawiłowa, Jeszcze o interesie dziecka w procesie rozwodowym, „Nowe Prawo” 2 (1954), s. 49-52. 
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powinien on dokonać rzetelnej oceny zebranego materiału dowodowego w tym zakresie47. Słuszne jest zdanie Sądu 

Najwyższego, iż „dla oceny, czy dobro dzieci sprzeciwia się rozwodowi, należy konkretnie rozważyć, jaka byłaby ich 

sytuacja, gdyby do rozwodu nie doszło, i porównać ją z sytuacją, jaka będzie po orzeczeniu rozwodu. Nie można oceniać 

tej kwestii na podstawie założenia, że małżonkowie wrócą do wspólności małżeńskiej po odmówieniu im orzeczenia 

rozwodu, jeżeli okoliczności przemawiają przeciwko takiemu założeniu”48. 

Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego jako negatywna przesłanka orzeczenia rozwodu 
Kolejną przesłanką negatywną rozwodu jest sprzeczność wydania orzeczenia rozwodowego z zasadami współżycia 

społecznego. Zasady te są pozaprawnymi regułami postępowania o aksjologicznym uzasadnieniu, odwołującymi się do 

powszechnie uznanych wartości49. Stanowią one klauzule generalne w naszym porządku prawnym, a ich rola polega na 

„synchronizowaniu przepisów prawa z nakazami moralności i obyczajów oraz na uelastycznianiu prawa”50. Zgodnie z 

wyrokiem Sądu Najwyższego zaznaczyć należy, że nieuprawnione odwołanie się do nich stanowi naruszenie przepisów 

prawa materialnego51. Można stwierdzić, że przepis art. 56 § 2 k.r.o., który wskazuje, że przed orzeczeniem rozwodu 

należy ocenić jego dopuszczalność w świetle zasad współżycia społecznego, pełni funkcję kontrolną52. Rozumieć należy 

to mianowicie w taki sposób, że w pewnych przypadkach, nawet gdy nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia 

małżeńskiego, sąd powinien oddalić powództwo rozwodowe, gdyż pozostaje ono w sprzeczności z powszechnie 

akceptowanymi wartościami. 

Ze względu na cechę nieostrości pojęcia zasad współżycia społecznego, powinny być one konstruowane zawsze na 
tle konkretnej sprawy, a ponadto podlegać powinny instancyjnej kontroli53. W zasadzie niemożliwe jest stworzenie 

katalogu określającego kiedy zasady współżycia społecznego pozwalałyby na orzeczenie rozwodu, a kiedy stanowiłyby 

przesłankę oddalenia powództwa w tym zakresie. Zatem pomocna będzie analiza orzecznictwa i na tej podstawie 

wskazanie sytuacji, w jakich sądy uznały za konieczne oddalenie powództwa jako niezgodnego z tymi zasadami, a kiedy 

sprzeczność taka nie zachodzi i rozwód jest dopuszczalny. W uchwale z dnia 18 marca 1968r.54 Sąd Najwyższy uznał, że 

„orzeczenie rozwodu jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego wtedy, gdy z zasadami tymi nie dałoby się 

pogodzić rażącej krzywdy, jakiej doznałby małżonek sprzeciwiający się orzeczeniu rozwodu, albo gdy przeciw 

rozwodowi przemawiają poważne względy natury społeczno-wychowawczej, powstałe na tle złego traktowania i 

złośliwego stosunku współmałżonka lub dzieci albo innych przejawów lekceważenia instytucji małżeństwa i rodziny 

lub obowiązków rodzinnych.” Ponadto, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego jest także udzielenie rozwodu w 

sytuacji, kiedy jedno z małżonków jest nieuleczalnie chore i wymaga opieki materialnej oraz moralnej współmałżonka, 

a rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę55. Dodatkowo podkreślić należy, że za sprzecznością rozwodu z zasadami 

współżycia społecznego może przemawiać niewłaściwa postawa wobec dzieci. „Jeżeli zatem zostanie ustalone, że 

małżonek żądający rozwodu zaniedbuje w sposób rażący swe obowiązki rodzicielskie, przerzucając ten ciężar na 

drugiego małżonka albo na inne osoby lub organy pomocy społecznej, żądanie rozwodu może się okazać sprzeczne z 

zasadami współżycia społecznego, choćby nawet orzeczenie rozwodu nie powodowało dalszego pogorszenia sytuacji 

wspólnych małoletnich dzieci małżonków”56. W sytuacji drastycznego zachowania się w stosunku do współmałżonka 

ocena rozwodu w świetle zasad współżycia społecznego także może prowadzić do oddalenia powództwa. Jako przykład 

wskazać tu należy niedopuszczalność rozwodu na żądanie męża, który porzucił żonę w krytycznej dla niej sytuacji i 

pozostawił ją bez środków na utrzymanie ich wspólnego dziecka57. Naruszenie obowiązku wzajemnej pomocy również 

przemawia za odmową udzielenia rozwodu. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że słuszne jest oddalenie powództwa 

rozwodowego wniesionego przez małżonka, którego żona stała się kaleką na skutek przerwania ciąży, który to zabieg 

był podjęty po uzgodnieniu decyzji przez oboje małżonków58. W tej sytuacji i w wielu innych jednym z motywów 

oddalenia powództwa jest potrzeba udzielenia ochrony także innej z podstawowych zasad pożycia małżeńskiego: 

wzajemnej lojalności małżonków59. Natomiast brak sprzeczności rozwodu z zasadami współżycia społecznego będzie 

                                                 
47 I. Kowalczuk, Przesłanki orzeczenia rozwodu [online], (dostęp: 15.03.2016), http://www.rozwodowy.pl/przeslanki_orzeczenia_rozwodu,44,p.html. 
48 Zob. wyrok SN z dnia 8 grudnia 1951r., C 259/51, NP 1953/5, s. 81. 
49 A. Olejniczak, op. cit. 
50 Zob. wyrok SN z dnia 18 marca 1968r., III CZP 70/66, LEX nr 657. 
51 Zob. wyrok SN z dnia 19 stycznia 1998r., I CKN 42/97, OSNC 1998, nr 9, poz. 136. 
52 A. Olejniczak, op. cit. 
53 Zob. J. Ignaczewski, op. cit., s. 47. 
54 Zob. wyrok SN z dnia 18 marca 1968r., III CZP 70/66, LEX nr 657. 
55 Zob. wyrok SN z dnia 25 maja 1998r., I CKN 704/97, LEX nr 529702. 
56 Zob. wyrok SN z dnia 18 marca 1968r., III CZP 70/66, LEX nr 657. 
57 Zob. wyrok SN z dnia 31 grudnia 1951r., C 625/51, NP 1953, nr 5, s. 82. 
58 Zob. wyrok SN z dnia 15 lipca 1958r., III CR 1225/57, OSPiKA 1959, z. 11, poz. 289. 
59 Zob. np. wyrok SN z dnia 21 marca 2003r., II CKN 1270/00, LEX nr 78843. 
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miał miejsce w sytuacji, gdy każdy z małżonków żyje w związku faktycznym60. Co więcej, „nie godzi w zasady 

współżycia społecznego orzeczenie rozwodu dlatego, że strony są osobami w podeszłym wieku. Żądając rozwodu, 

powód nie krzywdzi pozwanej, a czyni jedynie uprawnienie z prawa wniesienia sprawy rozwodowej”61. 

Żądanie orzeczenia rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego jako podstawa oddalenia powództwa o 

rozwód 
W każdym procesie rozwodowym sąd musi ustalić kwestię winy za rozkład pożycia małżeńskiego, ponieważ 

żądanie rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego tej sytuacji stanowi trzecią przesłankę oddalenia powództwa o 

rozwód62. Przesłanka ta zwana jest zasadą rekryminacji i znajduje ona swoje odzwierciedlenie w przepisie art. 56 § 3 

k.r.o. Nadmienić należy, że o wyłącznej winie małżonka (powoda) mówimy, kiedy swoim działaniem spowodował on 

zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, a mimo to wystąpił z żądaniem rozwodu, gdy dodatkowo po stronie 

drugiego małżonka (pozwanego) nie wystąpiły żadne z przyczyn rozkładu (ani zawinione, ani niezawinione)63. W 

takich sytuacjach jak najbardziej słuszne jest oddalenie powództwa o rozwód. Istnieją jednak wyjątki, przy których 

rozwód jest możliwy mimo wyłącznej winy i należą do nich: wyrażenie przez drugiego małżonka zgody na rozwód oraz 

sprzeczność braku tej zgody z zasadami współżycia społecznego64. Wystąpienie któregoś z nich spowoduje, że 

niedopuszczalne stanie się oddalenie powództwa rozwodowego w oparciu o zasadę rekryminacji. Wyjątki te wiele razy 

były przedmiotem rozważań w judykaturze. Przede wszystkim, gdy chodzi o zgodę drugiego małżonka na rozwód – 

musi być wyrażona przed sądem rozwodowym w sposób wyraźny, a ponadto podlega ona także kontroli sądu pod 

kątem występowania wad oświadczenia woli, a zwłaszcza groźby65. Warto nadmienić, że „nieważne jest zobowiązanie 

małżonka do wyrażenia przed sądem w procesie rozwodowym zgody na rozwód”66. Gdy chodzi o kwestię braku zgody 

na rozwód, który to brak traktowany jest jako sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, należy kierować się 

wskazaniami bogatego w tej materii orzecznictwa. O naruszeniu zasad współżycia społecznego mowa wtedy, gdy 

odmowa zgody na rozwód doprowadzi do trwania „martwego” małżeństwa. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że 

„celem rozwodu jest eliminacja szkody, jaką z punktu widzenia społecznego byłoby utrzymywanie formalnych 

związków małżeńskich w sytuacji, gdy małżeństwo faktycznie nie istnieje i nie ma szans na jego dalsze utrzymywanie67, 

przy jednoczesnym istnieniu związków pozamałżeńskich zasługujących na legalizację”68. Urodzenie się dziecka w 

związku faktycznym założonym przez małżonka winnego rozkładu pożycia może jak najbardziej prowadzić do uznania 

odmowy zgody na rozwód, przez małżonka niewinnego, za sprzeczną z zasadami współżycia społecznego69. Co więcej, 

jeśli odmowa zgody na rozwód służy tylko chęci zamanifestowania określonej przewagi nad małżonkiem, który domaga 

się rozwodu i ma na celu przeszkodzenie mu w ułożeniu sobie przez niego życia osobistego, również należy traktować 

to jako sprzeczność z zasadami współżycia społecznego70. We wskazanych wyżej przypadkach sąd nie powinien oddalać 

powództwa o rozwód, gdyż sytuacje przemawiają za słusznością rozwiązania małżeństwa. 

Na zakończenie należy jednak także wskazać, że „odmowa wyrażenia zgody na rozwód przez małżonka 

niewinnego rozkładu korzysta z domniemania zgodności z zasadami współżycia społecznego, które to domniemanie 

może być obalone przez udowodnienie konkretnych okoliczności świadczących o tym, że jest inaczej”71. Zgodnie ze 

stanowiskiem Sądu Najwyższego, motywy moralne i religijne odmowy zgody na rozwód nie są sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego72. Dodatkowo stwierdził on także, że brak zgody na rozwód motywowany tylko rzeczywistym 

poczuciem krzywdy strony pozwanej również nie daje podstaw do postawienia zarzutu sprzeczności odmowy z 

zasadami współżycia społecznego, ponieważ małżeństwo opiera się na założeniu trwałości73. Zatem w takich sytuacjach 

jak najbardziej możliwe i słuszne jest oddalenie powództwa rozwodowego. Należy mieć na uwadze, że kwestię 

niedopuszczalności rozwodu ze względu na rażące pokrzywdzenie współmałżonka należy oceniać w świetle zasad 

                                                 
60 Zob. wyrok SN z dnia 20 listopada 1952r., C 600/52, OSNCK 1954, nr 2, poz. 31. 
61 Zob. wyrok SA w Poznaniu z dnia 5 października 2004r., I ACa 683/04, Wokanda 2005, nr 12, s. 43. 
62 Autor zaznacza, że pojęcie małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia, kwestie ustalenia przez sąd winy przy badaniu dopuszczalności rozwodu oraz 
szczegółowe omówienie zagadnienia zgody lub braku zgody na rozwód nie będą przedmiotem niniejszego opracowania. Preferuje się w pracy 
przedstawienie orzecznictwa w zakresie wyjątków przewidzianych od zasady rekryminacji. 
63 Zob. K. Dąbrowski, op. cit., s. 29. 
64 Zob. K. Jędrejek, op. cit., s. 395. 
65 Por. wyrok SN z dnia 14 maja 1956r., I CR 746/55, OSN 1956, nr 4, poz. 120. 
66 Zob. wyrok SN z dnia 9 lipca 1959r., IV CR 607/58, NP 1959, nr 12, s. 1527. 
67 Zob. wyrok SN z dnia 27 czerwca 2002r., IV CKN 1192/00, LEX nr 56052. 
68 Zob. wyrok SN z dnia 27 października 1999r., III CKN 412/98, niepubl. 
69 Zob. wyrok SN z dnia 26 października 2000r., II CKN 956/99, LEX nr 45570 oraz wyrok SN z dnia 1 lutego 1957r., I CR 436/56, OSN 1958, nr 2, poz. 41. 
70 Zob. wyrok SN z dnia 21 listopada 2002r., III CKN 665/00, LEX nr 74446. 
71 Zob. wyrok SN z dnia 26 października 2000r., II CKN 956/99, LEX nr 45570. 
72 Zob. wyrok SN z dnia 10 września 1997r., II CKN 292/97, LEX nr 847115. 
73 Por. wyrok SN z dnia 26 października 2000r., II CKN 956/99, LEX nr 45570. 
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humanitaryzmu z właściwym uwzględnieniem czasu trwania małżeństwa, rozkładu jego ciężarów, sytuacji obojga 

małżonków, a w szczególności ich wieku, stanu zdrowia, zdolności do zaspokajania potrzeb osobistych i innych 

okoliczności, mogących charakteryzować materialne i moralne warunki życiowe obojga małżonków74. 

Podsumowanie 
Przechodząc do wniosków podsumowujących powyższe rozważania, podkreślić należy, że samo złożenie w sądzie 

pozwu o rozwód nie jest oczywiście równoznaczne z jego uzyskaniem. W toku procesu powód musi wykazać, że 

małżeństwo faktycznie już nie istnieje oraz że małżonków nic nie łączy. Sąd musi także ocenić czy pomiędzy 

konkretnymi małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Często powództwo zostaje złożone przedwcześnie. 

Przykładowo pomiędzy małżonkami istnieją jeszcze więzi zarówno uczuciowe, jak i fizyczne czy gospodarcze, ale pod 

wpływem wzburzenia i negatywnych emocji towarzyszących kłótni, jedno z nich składa pozew w sądzie. Ważne jest by 

sądy rozpoznawały takie sytuacje i oddalały powództwo ze względu na brak kodeksowych przesłanek orzeczenia 

rozwodu. Co więcej niełatwa jest ocena czy w konkretnym przypadku nie zaistniały opisane w opracowaniu przesłanki 

negatywne orzeczenia rozwodu. Sąd zawsze badać musi wszystkie okoliczności, które pozwolą zweryfikować czy dobro 

dziecka zostanie naruszone w większym stopniu poprzez orzeczenie rozwodu, czy też poprzez sztuczne utrzymywanie 

związku małżeńskiego między jego rodzicami. Co do oceny sprzeczności rozwodu z zasadami współżycia społecznego, 

nie jest właściwe badanie jedynie przyczyn rozkładu pożycia i ocenianie ich w świetle tych zasad. Negatywna ocena 

sądu powinna dotyczyć rozwodu w tym kontekście, że jego orzeczenie pozostawałoby w sprzeczności z powszechnie 

akceptowanymi wartościami oraz zasadami moralności. Gdy rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny, należy z 

dokładnością sprawdzić czy występują wyjątki od zasady rekryminacji zezwalające na jego orzeczenie. Jeśli zatem sąd 

będzie miał jakiekolwiek wątpliwości czy małżeństwo to już tylko formalno-prawny związek, powinien jak najbardziej 

oddalić powództwo. 

 

*** 

 
 

 

The purpose of the study is to present issue connected with dismiss the action for divorce. At the beginning of the 

discussion will be necessary to indicate the shortcut key information concerning the claim for divorce. Then, attention 

will also be paid to positive premise of divorce, the lack of which causes the dismissal of an action for divorce. On the 

next part of study, negative reasons for divorce will be discussed. The study will analyze situation of risk of the welfare 

of common minor children, as well. Beyond this, author shows premise inadmissibility of divorce, when its claim would 

be contrary to the principles of social coexistence. Moreover, request a divorce by the spouse exclusively guilty as the 

basis for dismissal of the suit for divorce will be described. To sum up, author will present conclusions of their own. 

                                                 
74 Zob. wyrok SN z dnia 18 marca 1968r., III CZP 70/66, LEX nr 657. 
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Odmienność płci jako przesłanka konieczna istnienia małżeństwa 
Małżeństwo jako instytucja prawna jest szczególnie chronione przez polskie prawo, czego wyrazem jest treść art. 

18 Konstytucji1 oraz poświęcenie mu znacznej części przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: k.r.o.)2. 

Zgodnie z ich brzmieniem małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed 

kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński3. W doktrynie 

sformułowano wiele definicji małżeństwa4. Na ogól uznają one zawarcie małżeństwa za efekt zgodnie złożonych 

oświadczeń nupturientów w ramach przysługującej im autonomii. 

Z art. 1 k.r.o. wynikają cztery przesłanki, których łączne spełnienie jest wymagane dla zawarcia małżeństwa. Jedną 

z nich jest konieczność istnienia odmienności płci nupturientów. Zasada różnicy płci dodatkowo wzmocniona jest przez 

treść art. 18 Konstytucji. Płeć jest elementem stanu osobistego człowieka, kategorią medyczną, ma też swoje znaczenie 

prawne. Pomijając wyszczególnione przez nauki medyczne rozróżnienia płci5, należy wskazać, że uznanie płci za 

element stanu osobistego człowieka powoduje zaliczenie jej do kategorii dóbr osobistych każdego człowieka6. Wyróżnia 

się też tzw. płeć psychiczną człowieka, która ujawnia się wraz z dojrzewaniem, a polega na identyfikacji osoby przez 

poczucie przynależności do danej płci. Dla prawa doniosła jest płeć metrykalna (socjalna), która na podstawie cech 

budowy narządów płciowych zewnętrznych jest ujawniana w aktach stanu cywilnego z chwilą narodzin dziecka. 

Nie ulega wątpliwości, że określenie płci człowieka jedynie na podstawie zewnętrznych cech jego fizjonomii może 

skutkować nieścisłością. Zdarza się bowiem, że osoba w trakcie dojrzewania nie identyfikuje się z płcią oznaczoną w 

akcie urodzenia bądź w pewnym momencie przestaje się z nią identyfikować. Takie zjawisko określa się mianem 

transseksualności (transseksualizmu). Pojęcie to oznacza rozbieżność między poczuciem psychicznym przynależności 

do określonej płci (psychicznej), a budową ciała morfologiczno-biologiczną, której odpowiada tzw. płeć metrykalna, 

wynikająca z aktu urodzenia. W praktyce transseksualność występuje w dwóch postaciach: kobieta-mężczyzna i 

mężczyzna-kobieta. Jest to zjawisko odrębne od homoseksualizmu i transwestytyzmu7. 

Sytuacja prawna osób transseksualnych w Polsce 
Sytuacja osób transseksualnych dążących do ustalenia swojej „rzeczywistej” płci nie jest uregulowana przez polskie 

prawo. W konsekwencji należy postawić pytanie, czy luka w prawie jest celowym zabiegiem ustawodawcy, 

oznaczającym, że prawo zabrania danej praktyki, czy też świadczy o tym, że ustawodawca nie uznaje problemu za 

społecznie doniosły, bądź też w ogóle go nie zauważa8. Pytania takie należy postawić także na tle omawianego 

zagadnienia - szczególnie skomplikowanego i budzącej wiele wątpliwości, nie tylko na gruncie prawa. 

Zabiegi korekty płci osób transseksualnych wykonywane są w Polsce od lat 60. XX wieku, będąc konsekwencją 

sądowego orzeczenia o ustaleniu płci. Obecnie zmiana płci człowieka w sensie prawnym, dokonuje się w drodze 

powództwa o ustalenie istnienia stosunku prawnego lub prawa na podstawie art. 189 k.p.c.9 Praktyka ta, z uwagi na 

brak regulacji szczególnej, została stworzona na drodze sądowych precedensów. W świetle utrwalonego orzecznictwa 

nie można zatem uznać, aby ustalenie płci było zakazana. Nie można także mówić o braku doniosłości tego zagadnienia, 

skoro w świetle badań prowadzonych przez organizacje pozarządowe związane ze środowiskami LGBT, rocznie w 

                                                 
1 Art. 18 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, ze zm.) 
 „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. 
2 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2015 r. poz. 583 ze zm). 
3 Art. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz. U. z 2015 r. poz. 583, 1062, 1087, 1199, 1274). 
4 Szerzej K. Pietrzykowski [w:] Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015, s. 122. 
5 Wg. K. Imielińskiego istnieje płeć: chromosomowa, gonadalna, hormonalna, gonadoforyczna, płeć narządów płciowych zewnętrznych, fenotypowa. Zob. 
K. Imieliński, [w:] Seksuologia. Zarys encyklopedyczny, red. K. Imieliński, Warszawa 1985, s. 266–267; K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo Androgyne, 
Warszawa 1988, s. 13-14. 
6 Art. 23 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( Dz. U. z 2015 r. poz. 583, 1062, 1087, 1199, 1274.). 
7 K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo Androgyne. Transseksualizm: mity i rzeczywistość, Warszawa 1988, s. 82-112. 
8 K. Osajda, Transseksualizm w świetle prawa i praktyki sądów polskich, PS 2004, nr 5(XIV), s. 160. 
9 Art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, (Dz.U. z 2016 r. poz. 195, 437). 
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Polsce wykonywanych jest ok. 100 operacji korekty płci10. Co więcej, w systemie prawa występują akty normatywne, w 

których prawodawca wspomina o osobach transpłciowych11. Nie można również w tym miejscu nie odnieść się do 

projektu ustawy o uzgodnieniu płci, złożonego dnia 3 stycznia 2013 roku przez Klub Poselski Ruch Palikota12. 

Jakkolwiek ustawa ta nie weszła w życie, to w dalszym ciągu zdecydowana większość przedstawicieli doktryny 

stanowczo opowiada się za koniecznością wprowadzenia szczegółowej regulacji przedmiotowej kwestii13. 

Ustalenie płci w świetle przepisów prawa polskiego 
W niniejszym opracowaniu nie zostanie szczegółowo poruszona tematyka dopuszczalności chirurgicznej korekty 

płci u transseksualistów. Warto jedynie zasygnalizować problem ewentualnej odpowiedzialności karnej lekarza za 

przeprowadzenie chirurgicznej zmiany płci, która jest koniecznym następstwem sądowego ustalenia zmiany płci osoby 

transseksualnej14. 

Zakładając, że umożliwienie dokonania korekty płci, zarówno w aspekcie medycznym, społecznym jak i prawnym, 

należy zastanowić się nad jej konsekwencjami w stosunku do osób trzecich. Pomijając skutki, jakie zagadnienie płci 

wywiera w sferze prawa pracy, ogólnych przepisów kodeksu cywilnego, czy obowiązku służby wojskowej, w ramach 

niniejszego opracowania należy skupić się na skutkach prawnych, jakie ewentualna zmiana płci wywiera na treść aktów 

stanu cywilnego oraz na gruncie prawa rodzinnego. 

Można zaryzykować twierdzenie, że prawo o aktach stanu cywilnego15 ma fundamentalne znaczenie w przypadku 

zagadnienia zmiany płci. Stanowi ono o stanie cywilnym każdego człowieka, czyli wedle brzmienia ustawy, sytuacji 

prawnej osoby wyrażonej przez cechy indywidualizujące osobę, kształtowanej przez zdarzenia naturalne, czynności 

prawne, orzeczenia sądów, lub decyzje organów, stwierdzonej w akcie stanu cywilnego16. W sensie prawnym, to 

poprzez odpowiednią „korektę” aktu urodzenia, na mocy orzeczenia sądowego wydawanego w postępowaniu 

procesowym dokonuje się ustalenia płci osoby transseksualnej. Ustalenie treści aktu stanu cywilnego jest kwestią 

formalną związaną z procedurą zmiany płci, jednak bynajmniej nie drugorzędną. 

Od sposobu prawnego ustalenia płci metrykalnej, zależy sytuacja ewentualnego małżeństwa osoby transseksualnej. 

Jeśli bowiem przyjąć, że jest to zmiana o charakterze konstytutywnym, wywierająca skutki na przyszłość, mamy do 

czynienia z sytuacją, w której, po pierwsze, człowiek w trakcie swoje życia ma dwa stany cywilne, po drugie, wydaje 

się, że nie wpływa to na istnienie czy ważność związku małżeńskiego. Prowadziłoby to do niedopuszczalnej, z punktu 

widzenia polskiego prawa, sytuacji pozostawania w związku małżeńskim osób tej samej płci. Jeśli z kolei przyjąć, że 

zmiana ta ma charakter deklaratoryjny z mocą wsteczną, wówczas konieczne jest rozważenie, czy małżeństwo zawarte 

wciąż jest ważne, istniejące, bądź czy zachodzą przesłanki do orzeczenia rozwodu. Pociąga to za sobą w sposób 

naturalny pytanie o skuteczność ustalenia ojcostwa lub macierzyństwa ewentualnego dziecka pochodzącego z tego 

małżeństwa, a także o istnienie obowiązku alimentacyjnego rodzica transseksualnego. 

 

 

 

                                                 
10 Badania przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego we współpracy z fundacją na rzecz osób transpłciowych „Trans-
fuzja” pt. Monitoring przestrzegania przez wymiar sprawiedliwości międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka w postępowaniach 
dotyczących korekty płci metrykalnej współfinansowane przez fundację im. Stefana Batorego Monitoring przestrzegania przez wymiar sprawiedliwości 
międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka w postępowaniach dotyczących korekty płci metrykalnej 
http://www.ptpa.org.pl/public/files/Sytuacja_prawna_osob_transplciowych_w_Polsce.pdf (dostęp: 5.03.2016). 
11 W Rozporządzeniu Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu 
postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach, Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, ze zm.), oraz w rozporządzeniu Ministerstwa Obrony 
Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu 
Wojskowego oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1492) transseksualizm i 
obojnactwo zostało skatalogowane w wykazie chorób i ułomności przy ocenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby. Z kolei na mocy 
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. nr 201, poz. 1188), 
osoba posiadająca sądowe orzeczenie o zmianie płci może domagać się aktualizacji dokumentów poświadczających jej wykształcenie (§ 17 ust. 1 Po 
ukończeniu studiów nie dokonuje się zmiany imienia (imion) lub nazwiska absolwenta w jego dyplomie i dokumentach, o których mowa w § 11 ust. 1, 
chyba że zmiana imienia (imion) i nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu wydanego w postępowaniu w sprawie 
zmiany płci. W tych przypadkach wydaje się dyplom na nowe imię (imiona) lub nazwisko, po przedstawieniu decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądu.)  
12 Druk Sejmu RP VII kadencji nr 1469 z dnia 3 stycznia 2013 r. 
13 Tak A. Zielonacki, który postulował zmianę w kodeksie karnym i ustawach z zakresu wykonywania zawodów medycznych, zamiast uchwalania nowej, 
szczegółowej ustawy. (zob. szerzej: A. Zielonacki, Zmiana płci w świetle prawa polskiego, RPEiS 2 (1988), s. 54). 
14 Przedstawiciele nauk medycznych zgodnie twierdzą, że psychoterapia nie jest wystarczającą metodą leczenia dla osób transseksualnych, jedynie 
chirurgiczna korekta płci jest w stanie zadośćuczynić ich potrzebom. (Zob. Lew-Starowicz, Słownik seksuologiczny, Warszawa 1986, s. 80). 
15 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2015 poz. 262, 1087, 1274, 2281). 
16 Art. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. 2015 poz. 262 ze zm.). (Stanem cywilnym jest sytuacja prawna osoby 
wyrażona przez cechy indywidualizujące osobę, kształtowana przez zdarzenia naturalne, czynności prawne lub orzeczenia sądów, lub decyzje organów, 
stwierdzona w akcie stanu cywilnego.). 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrha2tinrxga3taltqmfyc4mjxheydanrvgm
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Praktyka polskich sądów w zakresie orzekaniu o zmianie płci 
Pierwsze – precedensowe orzeczenie dotyczące zmiany płci zostało wydane przez Sąd Wojewódzki dla m. st. 

Warszawy dnia 24 listopada 1964 r.17. W rozpoznawanym stanie faktycznym orzeczenie sądu było poprzedzone 

zabiegami operacyjnymi. Kolejnym judykatem kształtującym linię orzeczniczą na wiele lat była uchwała Sądu 

Najwyższego z dnia 25 lutego 1978 r.18 W treści uchwały stwierdzono, że „w wypadku wyjątkowym sąd może 

sprostować akt urodzenia przez zmianę oznaczenia płci także przed dokonaniem korekcyjnego zabiegu operacyjnego 

zewnętrznych narządów płciowych, jeżeli cechy nowo kształtującej się płci są przeważające i stan ten jest 

nieodwracalny”. Przyznano zatem, że płci człowieka nie należy identyfikować jedynie na podstawie oceny jego 

zewnętrznych narządów rozrodczych. Sąd Najwyższy podniósł, że zmuszanie człowieka do występowania jako 

przedstawiciela płci odmiennej od wykazywanej przez jego organizm byłoby sprzeczne z wymaganiem ochrony dóbr 

osobistych i zasadą prawdy obiektywnej aktów stanu cywilnego. Zezwolono na sprostowanie aktu urodzenia 

transseksualisty w postępowaniu nieprocesowym19. 

Jednakże następnie, uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 1989 r.20, której nadano 

moc zasady prawnej, stwierdzono, że „występowanie transseksualizmu nie daje podstawy do sprostowania w akcie 

urodzenia wpisu określającego płeć.” W uzasadnieniu tej uchwały podniesiono, że człowiek w trakcie swojego życia 

może mieć tylko jeden stan cywilny, a tym samym tylko jedną płeć. Podkreślono deklaratoryjny charakter aktów stanu 

cywilnego oraz ich kwalifikowaną moc dowodową (wyłączny dowód faktów w nich stwierdzonych). Sąd Najwyższy 

wskazał również, że sprostowanie aktu stanu cywilnego dotyczy informacji, które były błędne od momentu jego 

sporządzenia, czyli ma moc wsteczną. Tym samym uznał, że akty urodzenia osób transseksualnych nie zostały 

sporządzone w sposób wadliwy. Nie należy stosować przepisów o ich sprostowaniu per analogiam, gdyż byłoby to 

działanie contra legem. Omawiana uchwała Sądu Najwyższego była szeroko komentowana przez przedstawicieli nauki 

prawa21. 

Niejako w odpowiedzi na stanowisko przedstawicieli nauki, Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 22 marca 

199122 uznał poczucie przynależności jednostki do danej płci za dobro osobiste (art. 23 k.c.), podlegające ochronie 

również w drodze powództwa o ustalenie na postawie art. 189 k.p.c. Podstawą takiego powództwa powinien być interes 

prawny transseksualisty w uzyskaniu obiektywnej ochrony wobec niepewności stanu prawnego lub prawa. Przyjęto, że 

wytoczenie powództwa jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu operacji korekty płci. Sąd orzekający na względzie 

powinien mieć przede wszystkim trwałość zmiany płci oraz dobra osobiste osób trzecich. Orzeczenie miałoby mieć 

skutek ex nunc. 

Orzeczenie ustalające do niedawna linię orzeczniczą w przedmiotowej sprawie to uchwała Sądu Najwyższego z 

dnia 22 września 199523. W treści tej uchwały sąd orzekł, że pozwanymi w procesie o ustalenie płci w trybie art. 189 

k.p.c. powinni być rodzice powoda. Uznano bowiem, że w sprawach prawno-rodzinnych zwykło się uznawać 

legitymację bierną właśnie rodziców dziecka, ewentualnie w razie ich braku – kuratora ustanowionego na ich miejsce. 

Takie rozwiązanie zostało skrytykowane przez J. Ignatowicza24, który w glosie do omawianej uchwały podniósł, że 

prawo przynależności do płci to stan osobisty człowieka, a nie stan cywilny. Rodzice nie mogą być zatem, w sensie 

prawnym, zainteresowanymi orzeczeniem. Dlatego też autor postulował powrót do stosowania przez analogię art. 31 

prawa o a.s.c z 1986 r.25 uznając, że płeć psychiczna istniała od początku, a dopiero z czasem się ujawniła w świadomości 

człowieka. Wobec tego wzmianka o płci w akcie stanu cywilnego był od początku wadliwa, co umożliwia dokonanie jej 

sprostowania26. 

Linię orzeczniczą ustaloną przez omówione powyżej orzeczenie Sądu Najwyższego zmienił w pewnym zakresie 

wyrok SN z dnia 6 grudnia 2013 o sygnaturze akt I CSK 146/1327. Sąd utrwalił praktykę orzeczniczą ustalenia płci osoby 

                                                 
17 Orzeczenie Sądu Wojewódzkiego dla m.st. Warszawy z dnia 24 września 1964 roku, sygn. akt II Cr 515/64, PiP nr 10/1965, s. 600-601. 
18 III CZP 100/77, OSPiKA 1983, nr 10, poz. 217. 
19 Orzeczenie to było glosowane przez M. Sośniaka, który krytycznie odniósł się do tezy i uzasadnienia orzeczenia. (M. Sośniak, Glosa I do uchwały Sądu 
Najwyższego III CZP 100/77, OSPiKA nr 10/1983, s. 513). Glosę aprobującą do omawianego orzeczenia napisało dwóch lekarzy - S. Dulko i K. Imieliński. W 
swoich rozważaniach na gruncie nauk medycznych potwierdzali istnienie różnych form występowania płci u człowieka. Podnosili również, że część 
środowiska medycznego uważa za celowe wcześniejsze sądowe orzeczenie zmiany płci przed dokonaniem szeregu zabiegów chirurgicznych (S. Dulko, K. 
Imieliński, Glosa II do uchwały Sądu Najwyższego III CZP 100/77, OSPiKA nr 10/1983, s. 516). 
20 III CZP 37/89, OSNCP 1989, nr 12, poz. 188. 
21 Zob. glosy: Z. Radwański, G. Rejman, J. Pilusiński, M. Filar, J. Leszczyński, III CZP 37/89, OSNCP 1989, nr 12, poz. 188.  
22 PS 1991, nr 5-6, s. 118 i n. 
23 III CZP 118/95 OSNC 1996/1/7 1996, nr 4, poz. 78. 
24 III CZP 118/95 OSNC 1996/1/7 1996, nr 4, poz. 78. 
25 Ustawa z dnia 29 września 1986 roku – Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. 1986, Nr 36, poz. 180. 
26 Przedstawienie orzecznictwa w przedmiotowej materii zostało opracowane na podstawie publikacji K. Osajdy w Transseksualizm w świetle prawa i 
praktyki sądów polskich, PS, 2004 r., nr 5(XIV), s. 147-156. 
27 wyrok SN z dnia 6 grudnia 2013 o sygnaturze akt I CSK 146/13 OSNC-ZD 2015/2/19. 
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transseksualnej w drodze ustalenia na podstawie art. 189 k.p.c., dodatkowo uznając, że legitymowanymi biernie w 

procesie są, obok rodziców powoda, jego dzieci i małżonek, jeśli osoba ta pozostaje w związku małżeńskim. Jest to w 

świetle k.p.c. współuczestnictwo konieczne28. W komentarzach do tego orzeczenia pojawiają się głosy, że o ile 

rzeczywiście małżonek ma interes prawny w ustaleniu płci współmałżonka, o tyle dla przypozwania dzieci powoda 

trudno znaleźć usprawiedliwienia prawne, a tym bardziej moralne. Postawienie dziecka w roli przeciwnika 

procesowego swojego rodzica prowadzi do zaostrzenia konfliktów wewnątrz rodzinnych i zwiększenia obciążenia 

psychicznego u osoby transpłciowej i jej dzieci29. 

Skutek orzeczenia o uzgodnieniu płci osoby transseksualnej nie pozostaje bez wpływu na ewentualny związek 

małżeński, w którym taka osoba może pozostawać, lub w który zamierzałaby wstąpić. Obecnie orzeczenie o 

uzgodnieniu płci w trybie ustalenia na podstawie art. 189 k.p.c. ma moc ex nunc. Oznacza to, że płeć człowieka w 

trakcie jego życia ulega podziałowi. Dodatkowo, ewentualne małżeństwo takiej osoby staje się w takiej sytuacji 

małżeństwem jednopłciowym. Gdyby, zgodnie z nielicznymi postulatami w doktrynie, uzgodnienie płci odbywało się w 

drodze wzmianki dodatkowej do aktu urodzenia ze skutkiem ex nunc, istniałyby podstawy do uznania zawartego 

małżeństwa za nieważne lub nieistniejące. 

Transseksualizm a związek małżeński 
Zarówno w nauce prawa, jak i medycyny wskazuje się, że transseksualność może ujawnić się w świadomości 

człowieka po jakimś czasie. Nie jest więc wykluczone, że osoba transseksualna mogła wcześniej zawrzeć związek 

małżeński. Co więcej, po ustaleniu płci, osoba ta może chcieć wstąpić w związek małżeński30. Powstaje zatem pytanie, 

czy osoba pozostająca w związku małżeńskim może poddać się procedurze zmiany płci, a jeśli tak, to jaki wywrze to 

wpływ na małżeństwo tej osoby – czy może zostać ono uznane za nieistniejące, spełnią się przesłanki jego 

unieważnienia, czy też zaistnieje podstawa do orzeczenia rozwodu. 

Stanowisko w przedmiotowej sprawie zajął m. in. M. Filar31. Autor ten postawił pytanie, czy zmiana płci 

powodowałaby uznanie, że związek nigdy nie istniał, czy też okoliczność taka stanowiłaby jedynie przesłanką 

orzeczenia rozwodu, a zatem małżeństwo trwałoby nadal, jeśli chcieliby tego małżonkowie. Autor poddał też rozwadze, 

czy transseksualista po zmianie płci, skoro posiada wszystkie związane z nową płcią prawa, mógłby zawrzeć związek 

małżeński. Jeśli tak, to pojawia się problem, czy najpierw należy dokonać zabiegu chirurgicznego, a w jego następstwie 

zmienić akt urodzenia i inne dokumenty stanu cywilnego, czy też możliwa jest sytuacja odwrotna - najpierw należy 

zmienić dokumenty, a na ich podstawie dokonać korekty płci. W takim wypadku jednak powstawałaby sytuacja, w 

której w związku małżeńskim pozostawałyby osoby tej samej płci. Autor ten zwracał również uwagę na sytuację lekarza 

wykonującego zabieg adaptacyjny bez uprzedniego orzeczenia sądowego o zmianie płci32. Lekarz mógłby bowiem zostać 

pociągnięty do odpowiedzialności karnej za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w postaci trwałego 

pozbawienia człowieka zdolności płodzenia33. Na marginesie można dodać, że przedmiotem dyskusji w doktrynie są 

sposoby zalegalizowania działania lekarza, m.in. wskazuje się na stworzenie kontratypu ustawowego zabiegu 

leczniczego transseksualnego34. 

W piśmiennictwie wskazuje się, że transseksualista może zawrzeć małżeństwo, dopiero po chirurgicznej zmianie 

płci oraz gdy akt urodzenia odzwierciedla jego płeć psychiczną, a także zmianę imienia i nazwiska (jednocześnie 

musiałyby być spełnione obydwa warunki). Oznacza to, że niedopuszczalne jest złożenie oświadczenia o wstąpieniu w 

związek małżeński przez transseksualistę, który wykonał chirurgiczny zabieg zmiany płci, ale nie znalazło to 

odzwierciedlenia w aktach stanu cywilnego. Nie jest z tego punktu widzenia również dopuszczalne wstąpienie w 

związek małżeński przez osobę transseksualną, której akt urodzenia został dostosowany do jego płci psychicznej, a nie 

                                                 
28 Dodatkowo, w uzasadnieniu wyroku podkreślono, ze płeć człowieka nie jest obojętna dla państwa, które w określony sposób postrzega role i zadania 
związków małżeńskich, jako związków osób rożnej płci. Z tego powodu wskazano prokuratorów jak organy państwa, które w takich sprawach miałyby stać 
na straży praworządności. Sąd uznał w swoim orzeczeniu prymat płci metrykalnej, która z punktu widzenia porządku publicznego jest najistotniejsza. Sąd 
zwrócił też uwagę, że dla prawa doniosłe są role męża albo żony, ojca albo matki, a prawidłowe ich wypełnianie ma znaczenie nie tylko dla rodziny ale też 
dla państwa. 
29 Tak w glosie do orzeczenia dr Małgorzata Szeroczyńska, http://prawaczlowieka.edu.pl/index.php?dok=301377d6f91551c76bdeceb505896fd2d31b918e-
d3 (dostęp: 5.03.2016). 
30 Szerzej Joanna Ostojska, Sądowa zmiana płci. s. 229-235 (praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego, Uniwersytet 
Warszawski). 
31 M. Filar, Transseksualizm jako problem prawny, PS 1 (1996), s. 81-82. 
32 Ibidem. 
33 Art. 156 §1 ustawy z dnia z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553). 
34 Według J. Warylewskiego (Zgoda pokrzywdzonego w polskim prawie karnym, praca doktorska, Sopot 1997, s. 142-143), uznanie takich operacji za 
legalne powinno opierać się na konstrukcji samodzielnego kontratypu zwyczajowego, którego jednym ze znamion byłaby zgoda pokrzywdzonego, a który 
mógłby być nazywany kontratypem transseksualizmu lub zmiany płci i nie zawierałby wymagania celu leczniczego. W opinii autora, kontratyp ten wyłącza 
kryminalną bezprawność chirurgicznej korekty narządów płciowych także wtedy, gdy wykonuje się ją jeszcze przed zmianą aktu urodzenia 
transseksualisty. 
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nastąpiła jeszcze operacyjna korekta jej wyglądu do nowej płci. Przyznanie priorytetu poczuciu przynależności do danej 

płci, zamiast jej operacyjnej zmianie, stanowiłoby też pewnego rodzaju niebezpieczeństwo dla osoby zamierzającej 

zawrzeć związek małżeński z transseksualistą. Osoba ta mogłaby bowiem nie mieć wiedzy co do sytuacji biologicznej 

swego przyszłego małżonka transseksualisty35. 

W obawie przed takimi sytuacjami, niektórzy przedstawiciele nauki prawa opowiadają się za zakazem zawierania 

małżeństw przez transseksualistów36. Dodatkowo, wskazuje się na problem ustalania macierzyństwa i ojcostwa oraz 

spełnianiu funkcji wychowawczej wobec dziecka takiego rodzica w takiej sytuacji. Koronnym argumentem jest tu 

przedstawienie rodziny jako najwyższej wartości, którą należy chronić za wszelką cenę. 

Jeszcze bardziej skomplikowaną kwestią jest ocena ważności małżeństwa zawartego przez osobę transseksualną37. 

Według niektórych przedstawicieli doktryny, małżeństwo nie może być uważane za nieistniejące z powodu braku 

różnicy płci nupturientów, jeżeli przekształcenie płci miało miejsce po jego zawarciu38. Są również głosy, wedle których 

zmiana płci po wstąpieniu w związek małżeński nie ma wpływu na jego ważność39. 

Innym rodzajem argumentacji jest uznanie, że najmniej krzywdzącym dla obojga małżonków rozwiązaniem 

problemu jest pozostawienie im decyzji do rozwiązania małżeństwa przez rozwód (np. ze względu na dzieci, przyjaźń 

lub stosunki majątkowe)40. Jak słusznie zauważa R. Krajewski, wątpliwości budzi kwestia, czy po zmianie płci zawarte 

małżeństwo jest nadal ważne41. Po pierwsze, art. 1 § 1 i 2 k.r.o. stanowi, że małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna 

i kobieta jednocześnie obecni złożą oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, co w stosunku do zmiany płci w 

czasie trwania związku małżeńskiego było uprzednie. Po drugie, art. 18 Konstytucji stanowi, że „małżeństwo jako 

związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką 

Rzeczypospolitej Polskiej". Uznanie, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny, odnosi się do całego czasu 

trwania związku, a nie tylko do momentu jego zawarcia, co wynika z ratio legis tego przepisu. W wyniku tej analiz 

należy przyznać, że z chwilą chirurgicznej zmiany płci transseksualisty i potwierdzenia tego w aktach stanu cywilnego, 

jego małżeństwo powinno być uznane za nieistniejące, gdyż jego trwanie jest niezgodne z przepisami ustawy 

zasadniczej. Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne z perspektywy systemowej wykładni prawa42. 

Ciekawą propozycję przedstawił K. Rozental. Autor zaproponował wprowadzenie do przepisów o ustaniu 

małżeństwa regulacji, zgodnie z którą z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia o zmianie płci, małżeństwo osoby, 

względem której zmianę tę orzeczono, ustaje z mocy prawa. Mogłoby zapobiec powstaniu sytuacji, gdy po zabiegu 

korekty płci jednego z małżonków, ich płeć byłaby jednakowa43. 

Wydaje się, że najbezpieczniejszą i budzącą najmniej wątpliwości jest koncepcja, (za którą opowiedział się m. in. Z. 

Radwański44), zgodnie z którą, aby móc przeprowadzić korektę płci osoby pozostającej w związku małżeńskim, należy 

wcześniej rozwiązać małżeństwo przez rozwód. Wówczas zgodnie z przepisami k.r.o. pod uwagę powinny także być 

wzięte interesy dziecka transseksualisty. Nie jest to jednak tak oczywiste. Po pierwsze, współmałżonkowie mimo 

transseksualizmu jednego z nich mogą nie chcieć rozwiązania małżeństwa, a prawa do wszczęcia powództwa 

rozwodowego nie ma nawet prokurator - zależy to jedynie od woli małżonków. Po drugie, nawet gdyby małżonkowie 

zdecydowali się na rozwód, nie jest przesądzone, że transseksualizm jednego ze współmałżonków spowoduje 

wystąpienie przesłanek koniecznych do orzeczenia rozwodu. Zazwyczaj bowiem więź emocjonalna i ekonomiczna 

miedzy małżonkami w takiej sytuacji wcale nie wygasa, nie można zatem mówić o trwałym i zupełnym rozkładzie 

pożycia. Również, mając na względzie dobro małoletniego, należy w takiej sytuacji zastanowić się, czy jeśli dziecko 

akceptuje odmienną tożsamość płciową rodzica, to czy celowe jest „rozbijanie” rodziny tylko dla zachowania czystości 

konstrukcji prawnych. Trafnie podniósł W. Sanetra, w uwagach do uzasadnienia poselskiego projektu ustawy o 

uzgodnieniu płci, że nawet w takiej sytuacji, przeciwko orzeczeniu rozwodu może przemawiać dobro wspólnych 

małoletnich dzieci, zasady współżycia społecznego, bądź wyłączna wina powoda i pragnienie pozwanego niewinnego 

małżonka, aby związek trwał nadal, w świetle zasady rekryminacji wyrażonej w art. 56 k.r.o45. Gdyby któraś z 

                                                 
35 M. Filar, Transseksualizm jako problem prawny, PS 1 (1996), s. 81-82. 
36 C. Gromadzki, Poczucie przynależności do danej płci jako kryterium przy zmianie oznaczenia płci w akcie urodzenia transseksualistów, PS 10 (1997), s. 61-
89. 
37 Syntetyczny przegląd doktryny w tym zakresie prezentuje R. Krajewski [w:] Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i 
patologią zachowań, Warszawa 2009, s. 214. 
38 J. Gajda, J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1999, s. 42-43. 
39 H. Haak, Zawarcie małżeństwa – komentarz, Toruń 1996, s. 14; A. Zieliński, Prawo rodzinne i opiekuńcze w zarysie, Warszawa 2000, s. 58. 
40 W. Stojanowska, Seksuologia a prawo rodzinne [w:] Seksuologia. Aspekty prawne, pod red. K. Imielińskiego, Warszawa 1997, s. 87-182. 
41 R. Krajewski, Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań., Oficyna 2009, s. 215. 
42 R. Krajewski, Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań., Oficyna 2009, s. 215. 
43 K. Rozental, O zmianie płci metrykalnej de lege ferenda, PiP 10 (1991), s. 68-73. 
44 Radwański, Glosa I do uchwały Sądu Najwyższego III CZP 37/89, OSPiKA nr 2/1991, s. 65. 
45 Uwagi Pierwszego Prezesa SN do poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci (druk sejmowy nr 1469), dnia 9 września 2013 r., BSA I-021-312/13. 
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negatywnych przesłanek rozwodowych uniemożliwiała osobie transseksualnej rozwiązanie małżeństwa, co per se 
stanowiłoby też przeszkodę zmiany płci, wydaje się, że, można by próbować dowiedzenia nieistnienia małżeństwa od 

samego początku. Według polskiego prawa rodzinnego nie istnieje bowiem małżeństwo osób tej samej płci. 

Kończąc uwagi odnośnie do bytu związku małżeńskiego w sytuacji występowania transseksualności u jednego z 

małżonków, warto przywołać poglądy J. Ignatowicza, który rozważał uznanie transseksualizmu jednego z małżonków 

za błąd co do tożsamości danej osoby. Nie jest to jednak błąd w rozumieniu art. 151 § 1 pkt 2 k.r.o., czyli podstawa do 

unieważnienia małżeństwa. Ewentualnie w tym sensie transseksualność jednego z małżonków można byłoby uznać za 

powód rozkładu pożycia, w sensie więzi fizycznej. Taka pozytywna przesłanka rozwodowa musiałaby zostać 

udowodniona w postępowaniu sądowym46. Polskie prawo rodzinne nie uznaje problemów na tle seksualnym (takich jak 

np. impotencja) za samoistne przesłanki unieważnienia małżeństwa. 

Wnioski końcowe 
Podsumowując, ustalanie rzeczywistej płci osób transseksualnych powinno być dopuszczalne. Problem ten, 

jakkolwiek dotyczy osób należących do mniejszości, jest na tyle doniosły, że zasługuje na odrębną, szczególną regulację. 

Pierwszą zasadniczą kwestią, jest wybranie procedury, która w takiej sytuacji byłaby najwłaściwsza. Należy mieć na 

uwadze, że problem z identyfikacją płciową osoby transseksualnej jest dla niej źródłem psychicznego dyskomfortu. 

Priorytetem w wyborze procedury ustalania płci powinno być jak najdalej idące zminimalizowanie niedogodności 

odczuwanych przez osoby transseksualne. 

Z uwagi na powyższe nie można się zgodzić, że obecnie dominujące rozwiązanie, wymagające wytoczenia 

powództwa o ustalenie w trybie art. 189 k.p.c., gdzie pozwanymi mieliby być rodzice powoda, a także jego dzieci, jest 

trafnym rozwiązaniem47. Można sobie bowiem wyobrazić, że dla niektórych rodziców wystarczająco traumatycznym 

przeżyciem jest psychiczna dezintegracja płciowa ich dziecka. Z kolei zmuszanie dzieci transseksualisty do 

opowiedzenia się przed sądem, czy akceptują rodzica, czy nie, dodatkowo obciąża psychicznie dzieci znajdujące się w 

wystarczająco trudnej sytuacji. Stawianie zarówno rodziców, jak i dzieci w roli pozwanych, czyli bądź co bądź, 

przeciwników procesowych, w tak delikatnej sprawie, wydaje się wysoce niestosowne. K. Osajda proponuje w zamian 

uznanie za legitymowanego biernie każdego, kto miałby w tym interes prawny. Powołuje się tym samym na tezę Sądu 

Najwyższego, wedle której płeć, jako dobro osobiste, podlega ochronie. Zatem każda osoba, która negowałaby tę płeć, 

stawałaby się niejako pozwanym.48 Sam autor zauważa jednak, że taka konstrukcja namnażałaby jedynie fikcyjne 

procesy nie wynikające z żadnego sporu. Taką możliwość wykluczył też SN w wyroku z 2013 r. o sygn. I CKS 146/13. 

Wydaje się zatem, że ewentualny projekt ustawy szczegółowo regulującej przedmiotowe zagadnienie lub, 

tymczasowo, zmiana linii orzeczniczej Sądu Najwyższego powinny skorzystać z istniejących mechanizmów stosowania 

zmian w aktach stanu cywilnego na zasadzie analogii, obecnie regulowanych w art. 35-40 u.a.s.c. Sprostowanie aktu 

stanu cywilnego, uregulowanego w art. 35 u.a.s.c. ma bowiem charakter deklaratoryjny ze skutkiem wstecznym, co 

odzwierciedla istotę problemu. Uznając za słuszną tezę M. Safjana, o ciągłości płci człowieka, oraz tezę J. Ignatowicza, o 

niepodzielności stanu cywilnego człowieka, wydaje się to być jedynym słusznym i najprostszym rozwiązaniem. 

Konsekwentnie należy przyjąć, zgodnie też z poglądem J. Ignatowicza49, że transseksualizm istnieje ex tunc, a jedynie 

ujawnia się na różnych etapach rozwoju człowieka. Także przedstawiciele nauk medycznych zgodnie twierdzą, że 

psychiczna płeć człowieka jest trwała i niezmienna już od momentu jego urodzenia, zakodowana w chromosomach 

człowieka. Lekarz, dokonując oceny płci człowieka jedynie na podstawie jego zewnętrznych organów płciowych, może 

się pomylić. Sąd zatem, w postępowaniu nieprocesowym, mógłby uznać oznaczenie płci w akcie urodzenia takiej osoby 

za błędne. Na podstawie takiego orzeczenia, można byłoby sprostować akt urodzenia osoby transseksualnej. Uznanie 

skuteczności orzeczenia zmiany płci ex tunc oznaczałoby, że dana osoba od zawsze była odmiennej płci. Wówczas 

dopiero gdyby osoba transseksualna pozostawała w związku małżeńskim rzeczywiście wydaje się zasadne ustalenie płci 

tej osoby w procesie na podstawie art 189 k.p.c., gdyż w istocie współmałżonek może, choć nie musi, chcieć takiego 

ustalenia. Najbardziej jednak celowym, z punktu widzenia tej mniejszości seksualnej jest pozostawienie możliwości 

pozostawania w istniejącym wcześniej związku małżeńskim, jeśli taka jest wola obu stron. Jest to rozwiązanie 

podyktowane dobrem istniejącej rodziny i chęcią nie pogłębiania dramatu osób i tak wystarczająco już cierpiących z 

powodu swej odmienności. 

                                                 
46 R. Krajewski, Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań, Oficyna 2009, s. 77. 
47 Jest to stanowisko aprobowane przez J. Ostojską w pracy doktorskiej Sądowe ustalenie płci, Uniwersytet Warszawski, 2014. 
48 K. Osajda, Transseksualizm w świetle prawa i praktyki sądów polskich, PS, 2004, nr 5 (XIV), s. 159-160. 
49 J. Ignatowicz, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego III CZP 118/95, OSP nr 4/1996, s. 192-194 (płeć psychiczna osoby transseksualnej „znajdowała od 
początku zakotwiczenie w organizmie”, późniejsze zabiegi nie doprowadziły do zmiany płci, tylko do jej ujawnienia). Podobne stanowisko zajmują K. Osajda 
(K. Osajda, Transseksualizm w świetle prawa i praktyki sądów polskich, PS 5 (2004), s. 143), K. Pietrzykowski (K. Pietrzykowski [w:] Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2015, s. 122) oraz M. Szeroczyńska (M. Szeroczyńska, Zmiana płci metrykalnej w przypadku 
transseksualistów w ujęciu praw człowieka, SP 1-2 (2009), s. 250). 
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Na marginesie można dodać, ze nie jest to jedyna mniejszość, która skorzystałaby na otwarciu instytucji 

małżeństwa na związki jednopłciowe. W tym kontekście warto wskazać na wyrok Europejskiego Trybunału 

Sprawiedliwości w Luksemburgu z dnia 30 kwietnia 1996, w którym wskazano na równość dyskryminacji ze względu 

na płeć i dyskryminację ze względu na transseksualizm. Co prawda sprawy rodzinne i ich regulacja pozostają w gestii 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jednak trybunał wskazuje na konieczność dostrzeżenia przez 

ustawodawców państw zmian i rozwoju medycyny i nauki, które powodują, ze czynniki biologiczne nie powinny być 

uznawane za ostatecznie rozstrzygające. W doktrynie zwraca się uwagę, że jakkolwiek w Europejskiej Konwencji o 

Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności50 mowa jest o małżeństwie różnopłciowym, o tyle już w Karcie 

Podstawowych Wolności UE51 dychotomia płci wprost nie występuje. Oznacza to, że w żadnym państwie 

członkowskim nie może być zakazane korzystanie przez transseksualistów z prawa do małżeństwa52. 

Trudna sytuacja osób transseksualnych polega na tym, że polski porządek społeczny i prawny opiera się na 

dychotomicznym podziale na osoby dwóch różnych płci. Wiąże się z tym szereg konsekwencji w różnych dziedzinach 

prawa. Mimo że liczbowo osób transseksualnych Polsce jest niewiele, konieczne jest objęcie ich ochroną prawa. Celnie 

diagnozuje M. Filar twierdząc, że poziom kultury prawnej społeczeństwa rozpoznać można po ustosunkowaniu się do 

problemów mniejszości53. Sytuacja prawna osób transseksualnych jest już wystarczająco trudna. Prawo powinno zatem 

ułatwiać im adaptację w społeczeństwie, zamiast mnożyć trudności. 

 

*** 

 

 

The subject of the article is the procedure of gender determination of a transgender person and its impact on the 

marriage of such a person. The article presents case law of Polish courts giving rise to current practice in this regard. 

The results of the analysis suggests that, de lege ferenda, special regulations should be adopted. The new regulation 

should abandon the current practice of determining gender through juidicial proceedings. Detetermination of gender 

should be conducted in non-litigious proceedings by verification of the birth certificate, effective ex nunc. 

                                                 
50 Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 
3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2. (Dz.U. 1993 nr 61 poz. 284). 
51 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 2012/C 326/02. 
52 K. Osajda, Transseksualizm w świetle prawa i praktyki sądów polskich PS, 2004, nr 5(XIV), s. 144-145. 
53 M. Filar, Transseksualizm jako problem prawny, PS 1 (1996), s. 74. 
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Wprowadzenie 
Istnienie obok siebie majątku wspólnego oraz majątków osobistych małżonków powoduje, iż w trakcie trwania 

małżeństwa może dochodzić do dokonywania różnego rodzaju czynności pomiędzy nimi oraz zaistnienia określonych 

stosunków. Z uwagi na ukształtowanie wspólności majątkowej małżeńskiej jako wspólności łącznej, kontrowersyjna jest 

dopuszczalność odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności w stosunku do tylko jednego z małżonków1. 

Problematyka ta dotyczy zarówno sytuacji, gdy stroną umowy był jedynie jeden z małżonków, jak i przypadku, gdy 

stroną umowy darowizny byli oboje małżonkowie, ale zgodnie z wolą darczyńcy przedmiot darowizny został objęty 

wspólnością majątkową małżonków2. 

U podstaw rozważań dotyczących skutków odwołania darowizny w stosunku do jednego z małżonków powinna 

leżeć zasada zgodności wyników analizy ściśle dogmatycznej z regułami słuszności. Należy tutaj podkreślić szczególny 

charakter umowy darowizny. Instytucja ta jest wyjątkowo przeniknięta względami natury słusznościowej. Na tle 

odwołania darowizny może bowiem zaistnieć spór nie tylko pomiędzy poszczególnymi cywilnymi konstrukcjami, ale 

również między postulatem logiki oraz spójności systemu prawa a zasadami współżycia społecznego3. 

Nabycie przez darowiznę 
Przysporzenia dokonywane przez umowę darowizny – na mocy art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego4, są aktami 

szczodrobliwości adresowanymi do określonej osoby lub osób. Motywowane są one szczególnymi więzami osobistymi, 

które łączą przysparzającego z beneficjentem przysporzenia5. Przedmioty nabywane przez małżonka w drodze 

darowizny wchodzą ex lege do majątku osobistego obdarowanego (art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego6). 

Nierozciągnięcie przez ustawodawcę skutków takich przysporzeń na osoby pozostające z obdarowanym w ścisłej 

wspólnocie osobisto-majątkowej staje się zatem aksjologicznie uzasadnione. 

Zdarza się jednak, że nabywcami przedmiotu darowizny zostają oboje małżonkowie na prawach wspólności 

ustawowej. Przepis art. 33 pkt 2 k.r.o. przewiduje bowiem, że darczyńca może postanowić, że określony przedmiot 

pomimo tego, iż jest nabywany na podstawie umowy darowizny, stanowić będzie dorobek wspólny małżonków. 

Decydująca w tym przypadku będzie wola darczyńca7. 

Darowizna do majątku osobistego małżonka 
Umowa darowizny dokonana do majątku osobistego jednego z małżonków odnosi się do dwóch podmiotów: 

darczyńcy oraz obdarowanego. Przepis art. 33 pkt 2 k.r.o. znajdować będzie jednak zastosowanie nie tylko do 

darowizny w czystej postaci, ale również do darowizny obciążonej poleceniem (art. 893 k.c.) – tzw. darowizny 

obciążliwej oraz tzw. darowizny mieszanej (negotium mixtum cum donatione), gdy przeniesienie własności następuje 

częściowo pod tytułem darmym, a częściowo odpłatnym. W celu uproszczenia przedstawionej problematyki, można w 

zasadzie przyjąć, że jeżeli z mocy postanowienia darczyńcy przedmiot takiej darowizny wszedł do majątku wspólnego 

małżonków, to świadczenie obciążające obdarowanego powinno być spełnione z tego majątku8. Spełnienie go z majątku 

osobistego jednego z małżonków należy traktować jako wydatek podlegający zwrotowi na podstawie art. 45 k.r.o.9. Przy 

wejściu przedmiotu darowizny do majątku osobistego, wykonanie polecenia kosztem znacznego pomniejszenia majątku 

wspólnego małżonków wymaga natomiast uzyskania akceptacji drugiego z małżonków. Rozwiązanie takie chroni 

trwałość rodziny, gdyż wyprowadzenie zbyt dużej części majątku wspólnego do majątku osobistego małżonka, który 

                                                 
1 M. Nazar [w:] T. Smyczyński (red.), System Prawa Prywatnego, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Tom 11, Warszawa 2014, s. 312. 
2 M. Warciński, Skutki odwołania wykonanej darowizny w świetle przepisów o małżeńskiej wspólności majątkowej, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2 
(2007), s. 403. 
3 Tamże. 
4 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 380, dalej powoływana jako k.c. 
5 M. Nazar [w:] T. Smyczyński (red.), System…, s. 312. 
6 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2082, dalej powoływana jako k.r.o. 
7 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Małżeństwo, Komentarz do art. 1-616, Warszawa 2013, s. 194. 
8 M. Sychowicz [w:] K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, Warszawa 2011, s. 161 i n. 
9 J. St. Piątowski [w:] J. St. Piątowski (red.), System Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego, Warszawa 1985, s. 371-372. 
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jest obdarowanym, powodowałoby ekonomiczne wzmocnienie tegoż, kosztem majątku obojga małżonków10. 

Istnieje jeszcze jedna możliwość wejścia przedmiotu darowizny do majątku osobistego małżonków. W umowie 

darowizny można zastrzec, że darowana rzecz stanowić będzie przedmiot współwłasności ułamkowej11. Przysporzenie 

dokonane zostanie zatem w postaci dwóch udziałów ułamkowych, które wchodzą osobno do każdego z majątków 

osobistych małżonków12. 

Darowizna do majątku wspólnego małżonków 
O ile dokonanie darowizny do majątku osobistego małżonka nie stwarza większych komplikacji, to w przypadku 

postanowienia darczyńcy o wejściu przedmiotu do majątku wspólnego małżonków pojawiają się znaczne 

kontrowersje13. 

Przedmiot darowizny może wejść do majątku wspólnego małżonków w przypadku, gdy: 

1) oboje małżonkowie są stronami umowy darowizny dokonywanej przez darczyńcę – na zasadach wspólności 

ustawowej; 

2) stroną umową obok darczyńcy jest jedynie jeden z małżonków, zaś darczyńca zastrzega w umowie, że 

przedmiot darowizny zostaje objęty wspólnością14. 

W ostatniej sytuacji uznaje się, że nie jest niezbędne przyjęcie darowizny przez drugiego z małżonków, który nie 

jest stroną umowy15. 

Skutki odwołania darowizny 
Ewentualność odwołania przekazanej darowizny kształtuje się w zależności od woli darczyńcy. Przy nabyciu 

przedmiotu darowizny na zasadach współwłasności ułamkowej przez oboje małżonków możliwość odwołania 

darowizny na rzecz każdego z nich nie stwarza jakichkolwiek obiekcji. Zależnie od tego czy na podstawie art. 898 § 1 

k.c. „rażącej niewdzięczności” dopuszcza się jeden z małżonków, czy też oboje, darczyńca może odwołać darowiznę w 

stosunku do jednego z nich, bądź też obojga16. Wątpliwości pojawiają się jednak w przypadku, gdy z woli darczyńcy 

darowana rzecz znalazła się w niepodzielnym majątku wspólnym, a darowizna ma zostać odwołana względem tylko 

jednego małżonka. 

Kwestia dopuszczalności odwołania darowizny wobec jednego z małżonków była badana przez Sąd Najwyższy w 

orzeczeniu z dnia 18 lutego 1969 r.17. Uznano wówczas, że odwołanie darowizny względem małżonka, dopuszczającego 

się rażącej niewdzięczności jest możliwe pomimo tego, że przedmiot darowizny wszedł do majątku wspólnego 

małżonków. W taki sposób przedstawione rozumowanie oparto na założeniu o tym, że obligacyjny skutek odwołania 

darowizny powoduje po stronie obdarowanego małżonka, dopuszczającego się niewdzięczności, powstanie obowiązku 

zwrotu przedmiotu odwołanej darowizny.  

Sąd Najwyższy w drodze analogii ukazał tutaj uchwałę pełnego składu Izby Cywilnej z 1956 r.18, która dotyczyła 

przepadku całości lub części majątku jednego z małżonków. Sąd Najwyższy uznał również, że z chwilą skutecznego 

odwołania darowizny nie wlicza się już do majątku wspólnego darowanego przedmiotu, a udział w nim małżonka, 

wobec którego darowizna nie została odwołana, staje się jego majątkiem osobistym. Tak zaprezentowane argumenty 

miały uzasadniać możliwość wydania przedmiotu darowizny w naturze. Na podjętą w 1969 r. uchwałę żywo 

zareagowali przedstawiciele doktryny19. Zdecydowanie krytykował ją A. Szpunar podkreślając, że odwołanie darowizny 

względem jednego z małżonków sprzeciwia się zasadzie bezpieczeństwa obrotu oraz względom celowościowym, 

skłaniającym do ograniczenia uprawnień darczyńcy. Jego zdaniem odwołanie darowizny byłoby możliwe jedynie w 

przypadku, gdyby obdarowani wspólnie dopuścili się niewdzięczności20. 

Ponownie omawianą tematykę Sąd Najwyższy podjął w uchwale z dnia 28 września 1979 r. ustalając zasadę 

prawną, według której w sytuacji, gdy przedmiot darowizny wszedł do majątku objętego wspólnością ustawową, 

                                                 
10 Tak T. Sokołowski [w:] H. Dolecki, T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa 2013, s. 169. 
11 K. Pietrzkowski [w:] K. Pietrzkowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2015, s. 277. 
12 T. Sokołowski [w:] H. Dolecki, T. Sokołowski, Kodeks…, s. 171.; por. J. St. Piątowski [w:] J. St. Piątowski (red.), System…, s. 372. 
13 G. Jędrejek, Kodeks…, s. 196. 
14 K. Pietrzkowski [w:] K. Pietrzkowski (red.), Kodeks…, s. 278. 
15 Zob. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1975 r., III CZP 12/75, OSN 1975, Nr 10-11, poz. 147.; Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu 
Najwyższego z dnia 28 września 1979 r., III CZP 15/79, OSN 1980, Nr 4, poz. 63. 
16 J. Ignaczewski [w:] J. Ignaczewski (red.), Małżeńskie prawo majątkowe, Warszawa 2014, s. 61. 
17 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 1969 r., III CZP 133/68, OSNCP 1970, poz. 193. 
18 Uchwała pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 1956 r., I CO 39/55, OSN 1956, z. 3, poz. 61. 
19 Por. L. Stecki, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 1969 r., NP 1970, nr 9, s. 1353.; L. Stecki, Umowa darowizny, Warszawa-Poznań 
1974, s. 195.; S. Breyer, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 1969 r., OSP 1970, nr 2, poz. 29.  
20 A. Szpunar, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 1969 r., NP 1970, nr 7-8, s. 1180. 
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odwołanie jej z powodu rażącej niewdzięczności może być dokonane w stosunku do jednego z małżonków, również 

względem tego z nich, który nie uczestniczył w darowiźnie. Sąd Najwyższy podkreślił, iż poprzez odwołanie darowizny 

w stosunku do jednego z małżonków z uwagi na jego niewdzięczność, przedmiot darowizny, stanowiący do tego 

momentu składnik majątku wspólnego, zostaje wyłączony z majątku wspólnego i poddany przepisom k.c. Darczyńca 

może jeszcze w trakcie trwania wspólności wystąpić z żądaniem, aby niewdzięczny małżonek na podstawie art. 898 § 2 

k.c. w zw. z art. 405 i n. k.c. przeniósł na darczyńcę przysługujący mu udział we współwłasności. Jeżeli przeniesienie 

udziału byłoby niemożliwe, należy zgłosić roszczenie o zwrot wartości tego udziału21. 

Sąd Najwyższy uzasadniając podjętą uchwałę uznał, że pomiędzy odwołaniem darowizny a art. 35 k.r.o. nie 

zachodzą sprzeczności. Należy podzielić taką argumentację, aprobując przekonanie o dopuszczalności odwołania 

darowizny wobec jednego z małżonków. Wskazania wymaga, że przepis art. 35 k.r.o. zakazuje małżonkom tylko 

rozporządzenia lub zobowiązania się do rozporządzenia udziałem, przypadającego w wypadku ustania wspólności. 

Oświadczenie woli darczyńcy odwołujące darowiznę nie jest zaś oświadczeniem woli małżonka. Spowoduje powstanie 

skutków w postaci upadku umowy zobowiązującej – jej wszystkich postanowień, w tym wyrażonej przez darczyńcę 

woli wejścia darowanego przedmiotu do majątku wspólnego małżonków22. Za zasadne uznać należałoby, iż przy 

wystąpieniu kolizji przepisów dotyczących darowizny oraz wspólności małżeńskiej zarysowuje się pierwszeństwo woli 

darczyńcy23. 

Darczyńca dokonując odwołania darowizny cofa swą wolę obdarowania małżonka i zarazem włączenia darowanej 

rzeczy do wspólnego majątku, w szczególności ze względu na skutki wspólności określone w art. 35 i n. k.r.o. Jak 

uzasadnia się we wskazanej wyżej uchwale, a także we wcześniejszej uchwale Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 1969 

r. oraz idącej w tym samym kierunku uchwale z dnia 10 sierpnia 1988 r.24, nie sposób przyjąć, również ze względów 

moralnych, aby ustrój wspólności majątkowej zmieniał ustawowe uregulowanie umowy darowizny w odniesieniu do 

dopuszczalności jej odwołania względem osoby, która okazała się wobec darczyńcy rażąco niewdzięczna25. 

Zastrzeżenia pojawiają się w zakresie rzeczowych skutków oświadczenia o odwołaniu darowizny nieruchomości. 

Głoszone są również koncepcje łączące skutek obligacyjny z rzeczowym26. W celu uporządkowania istniejących 

wątpliwości w zakresie skutków odwołania darowizny nieruchomości podnosi się, że odwołanie darowizny 

nieruchomości poczynionej do majątku wspólnego małżonków wobec jednego z małżonków nie powoduje skutków 

rzeczowych, lecz jedynie obligacyjne. Małżonek ten zostaje zobligowany do zapłaty połowy wartości nieruchomości 

wspólnej małżonków27. W przypadku zaś odwołania darowizny wobec obojga małżonków zobowiązani zostają oni do 

przeniesienia darowanej nieruchomości na darczyńcę. Odnosząc się do pierwszej wskazanej sytuacji Sąd Najwyższy w 

postanowieniu z dnia 15 lutego 2012 r.28 podniósł, że nie można zrealizować obowiązku przeniesienia własności 

nieruchomości przez jednego z obdarowanych małżonków, gdyż nieruchomość jest także własnością drugiego z 

małżonków do niepodzielnej ręki, darczyńca zaś ma wyłącznie roszczenie o świadczenie pieniężne, a nie roszczenie o 

powrotne przeniesienie własności w postaci udziału w dotychczasowej wspólności majątkowej małżeńskiej. Omawiając 

natomiast odwołanie darowizny wobec obojga z małżonków podkreślono, że zwykle zwrotne przeniesienie własności 

nieruchomości jest dopuszczalne, stąd też zwrot wzbogacenia winien nastąpić zgodnie z art. 405 k.c. w zw. z art. 898 § 2 

k.c. Sąd Najwyższy zaznaczył, że „nie nastąpi wówczas pogwałcenie reguł rządzących współwłasnością łączną oraz 

naruszenie art. 35 k.r.o., a także art. 42 k.r.o., który to przepis zabrania wierzycielowi małżonka żądać w czasie trwania 

małżeństwa zaspokojenia z udziału we wspólności majątkowej”. 

Wskazana argumentacja i ograniczenie się wyłącznie do roszczeń pieniężnych z tytułu bezpodstawnego 

wzbogacenia, jakie może kierować darczyńca do niewdzięcznego małżonka, któremu skutecznie złożył oświadczenie o 

odwołaniu darowizny nieruchomości znajdującej się w wyniku tej darowizny w majątku wspólnym małżonków, wydaje 

                                                 
21 Por. A. Szpunar, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1979 r., OSP 1980, nr 10, poz. 176. A. Szpunar krytykując podjętą uchwałę 
podkreśla, że jednostronne oświadczenie woli darczyńcy nie może wyłączać zastosowania przepisów o małżeńskiej wspólności ustawowej, gdyż zasady jej 
dotyczące modyfikują przepisy prawa obligacyjnego i rzeczowego, a przedmiot darowizny nie może wyjść z majątku wspólnego małżonków. Wskazuje, że 
możliwość zwrotu w naturze zostaje wykluczona przez niepodzielność przedmiotu świadczenia. Analogiczne stanowisko co do niedopuszczalności 
odwołania darowizny w stosunku do jednego z małżonków prezentuje J. St. Piątowski [w:] J. St. Piątowski (red.), System…, s. 336-337. 
22 Zob. M. J. Golecki, Wybrane aspekty odwołania darowizny z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego [w:] E. Gajda, A. Sokala (red.), Honeste 
Vivere…, Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, Toruń 2001, s. 472-473. 
23 L. Stecki [w:] J. Rajski (red.), System Prawa Prywatnego, Tom 7, Prawo zobowiązań – część szczegółowa, Warszawa 2011, s. 352-361.  
24 Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 1988 r., III CZP 67/88, OSNC 1989, Nr 11, poz. 180. 
25 J. Ignaczewski [w:] J. Ignaczewski (red.), Małżeńskie…, s. 61-64. 
26 Zob. E. Skrzydło-Tefelska, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 1988 r., OSP 1990, nr. 8, poz. 296. E. Skrzydło-Tefelska zaznacza wyjście 
przedmiotu darowizny z majątku wspólnego nie jako skutek rzeczowy, ale powstanie współwłasności w częściach ułamkowych będące konsekwencją 
powstania roszczenia osoby trzeciej do składnika majątku wspólnego, jako skutku odwołania darowizny. 
27 T. Sokołowski [w:] H. Dolecki, T. Sokołowski, Kodeks…, s. 174-175. 
28 Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2012 r., I CSK 284/11, LEX nr 1129356. 



213 | S t r o n a         K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y  

 

 

 

się być prawidłowe. W ostatnich latach w orzecznictwie sądów powszechnych29 podkreśla się konieczność ponoszenia 

przez darczyńcę ryzyka ograniczenia możliwości prawnych odwołania darowizny, jeżeli zamiast dokonać jej w 

częściach do majątków odrębnych każdego z małżonków zdecydował się na dokonanie jej do majątku wspólnego 

małżonków pozostających we wspólności ustawowej. Wynika z tego, że przez przyjęcie takiego właśnie stanowiska 

pogodzone ze sobą zostały względy słuszności dotyczące ochrony interesów darczyńcy oraz wywiedzione rozwiązanie, 

prawidłowe dogmatycznie, mające silne podstawy w obowiązujących przepisach prawa. 

Mając na uwadze podnoszone wątpliwości w uzasadnieniach powołanych orzeczeń oraz w analizującym je 

piśmiennictwie postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2015 r. (V CSK 444/14) zostało przedstawione pełnemu składowi 

Izby Cywilnej Sądu Najwyższego do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne: „czy odwołanie na podstawie art. 898 § 1 k.c. 

w stosunku do jednego z małżonków darowizny nieruchomości, uczynionej do majątku wspólnego, uprawnia darczyńcę 

do żądania przeniesienia na niego udziału niewdzięcznego małżonka we własności tej nieruchomości?”. Aktualnie nie 

została jeszcze podjęta uchwała w tym zakresie. 

Wnioski 
Ustawodawca pomimo wprowadzenia kodeksowej zasady, zgodnie z którą przedmioty nabywane w drodze 

umowy darowizny zasilają majątek osobisty małżonka obdarowanego, pozostawił w tym zakresie ostateczną decyzję 

dotychczasowemu uprawnionemu – darczyńcy. To bowiem wola darczyńcy determinuje wejście przedmiotu do 

majątku wspólnego lub majątku osobistego małżonków. Takim stanowiskiem darczyńcy są następnie związani 

małżonkowie. W myśl art. 49 § 1 pkt 1 k.r.o. niedopuszczalne jest bowiem rozszerzenie wspólności o przedmioty 

majątkowe, przypadające małżonkowi z tytułu darowizny. Przed wprowadzeniem nowelizacji k.r.o. z dnia 17 czerwca 

2004 r.30 nie było przeszkód do zawierania takich umów majątkowych31. Obecnie zaś to na darczyńcy spoczywa decyzja 

czy dokonuje przysporzenia na rzecz obojga małżonków, powodując wejścia darowanej rzeczy w skład majątku 

wspólnego czy też dokonuje darowizny do majtków osobistych małżonków lub jednego z nich. 

Stanowiska dotyczące kwestii skutków odwołania darowizny względem jednego z małżonków wciąż budzą pewne 

komplikacje, zarówno co do głównych założeń, jak i toku argumentacji. Wskazywana tematyka według wielu 

przedstawicieli piśmiennictwa jest nadal otwarta32. Wydawałoby się, że dotychczasowe orzecznictwo utrwaliło i 

wyeliminowało spory interpretacyjne, jednakże na tle odwołania darowizny w stosunku do jednego z małżonków 

pojawiają się nadal pewne zastrzeżenia. Z całą pewnością zaistniałe komplikacje wiążą się z przeplataniem przepisów z 

zakresu prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa rodzinnego. Wydaje się jednak, że interwencja 

ustawodawcza w przedstawianej materii jest zbędna. Patrząc na omawiane zagadnienie w sposób praktyczny wskazać 

należy, że jednoznaczne w tym zakresie rozwiązania ustawowe stanowiłyby jedynie powielenie wypracowywanej linii 

orzeczniczej Sądu Najwyższego. 

 

*** 

 

 
 

The issue of effects of revocation of donation towards one or both spouses will be subject to the discussion in the 

light of the art. 33 of the Family and Guardianship Code. However, positions regarding issues of effects of revocation of 

donation towards one spouse still raise some concerns and complications, both with regard to the main assumptions and 

the course of argumentation. Due to establishing joint property matrimonial regime as a joint property, admissibility of 

revocation of donation by reason of gross ingratitude towards only one of the spouses is controversial. This issue regards 

a situation when only one of the spouse was a party of the contract as well as the situation when both spouses were a 

party of the donation contract but in accordance with a donor’s will the object of the donation were covered by the 

joint property regime of spouses. There will be hereafter paid attention on effects of revocation of donation of premises. 

Conclusions following from discussed issue will be revealed at the end. There should be raised a possibility of 

legislator’s intervention in discussed matter and purposefulness of undertaking such solutions. 

                                                 
29 Zob. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 21 listopada 2012 r., I ACa 514/12, nie publ.; Wyroki Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 6 
marca 2013 r., I ACa 66/13, nie publ. i z dnia 31 stycznia 2014 r., V ACa 664/13, nie publ.; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 11 czerwca 2014 r., I 
ACa 1581/13, nie publ. 
30 Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 162, poz. 1691. 
31 Zob. S. Breyer, S. Gross [w:] B. Dobrzański, J. Ignatowicz, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1975, s. 160-161. 
32 M. J. Golecki, Wybrane…, s. 476-477. 
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Zagadnienia wstępne 
Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie tematu dopuszczalnego wieku, uprawniającego do zawarcia 

małżeństwa, zarówno pod kątem doktrynalnych twierdzeń i sporów, jak też praktyki sądowej oraz orzecznictwa. Praca, 

uwzględniając aspekty prawne i społeczne, stanowi opis podstawowych kwestii powiązanych z głównym tematem, 

przedstawia ewolucyjne ujęcie granicy wieku dopuszczalnego do zawarcia małżeństwa oraz wybrane zagadnienia 

związane z unieważnieniem małżeństwa. Zawiera także omówienie skutków cywilnoprawnych zawarcia małżeństwa 

przez osobę małoletnią, jak również podstawowych kwestii dotyczących wieku dopuszczalnego zawarcia małżeństwa w 

prawie kanonicznym. 

Podstawowa problematyka wieku dopuszczalnego zawarcia małżeństwa 
Rozpoczynając rozważania na omawiany temat, należy przyjrzeć się ratio legis ustalenia wieku uprawniającego do 

zawarcia małżeństwa. Naturalnym, a zarazem koniecznym zabiegiem legislacyjnym jest ustanowienie w danym 

systemie prawnym minimalnej, dolnej granicy wiekowej, po osiągnięciu której można zawrzeć legalnie związek 

małżeński. Trudno wyobrazić sobie regulację instytucji małżeństwa, która nie poruszałaby tak ważnej kwestii, jak wiek 

nupturientów. Każdy system prawny może mieć tą granicę ustaloną na różnym poziomie1. Dla przykładu w prawie 

angielskim małżeństwo osób, z których jedna z nich nie ukończyła 16 lat, jest nieważne2. Ustawodawcy poszczególnych 

państw podejmują w tym zakresie własną, arbitralną decyzję. Starają się przy tym uwzględnić prognozę co do momentu 

osiągnięcia przez młodzież dojrzałości. Dojrzałość taka ma uwzględniać nie tylko aspekt fizyczny, ale także psychiczny3. 

Biologiczna dojrzałość do zawarcia małżeństwa powinna pokrywać się w ramach tego związku z psychiczną 

dojrzałością, z którą wiąże się odpowiednie przygotowanie do realizacji obowiązków wobec współmałżonka, a w 

przyszłości względem dzieci obojga małżonków4. Natomiast przy ustalaniu wysokości dolnej granicy wiekowej nie jest 

łatwo przesądzić, czy po jej osiągnięciu dana osoba w pełni uzyska także dojrzałość społeczną do zawarcia małżeństwa. 

Rzadko kiedy bowiem młody człowiek jest w stanie utrzymać rodzinę, którą założył poprzez zawarcie małżeństwa5. 

Dolna granica wieku, przyjęta przez ustawodawcę, ma związek z dojrzałością emocjonalną, o jakiej trudno mówić w 

odniesieniu do osób małoletnich6. Zaryzykować można również stwierdzenie, że ten, kto nie był w związku 

małżeńskim, nie ma odpowiedniego wyobrażenia o tej instytucji7. 

Przeszkoda wieku, jak już wiadomo, jest jedną z okoliczności, które wyłączają możliwość zawarcia małżeństwa. 

Motywów wprowadzenia takich ograniczeń w polskim prawie należy upatrywać m.in. w czynnikach biologicznych, 

moralnych oraz społeczno-obyczajowych8. 

W literaturze zaobserwować można problem związany z tzw. zdolnością do zawarcia małżeństwa. Zdolność ta jest 

kwestionowana w doktrynie. O ile raczej nie ulega wątpliwości zasadność upatrywania źródeł ustanowienia dolnej 

granicy wiekowej w wyżej wspomnianych już kwestiach dojrzałości, o tyle kontrowersje powstają na tle przydatności 

tej instytucji. Biorąc pod uwagę skutki naruszenia przepisu art. 10 § 1 k.r.o., trzeba byłoby bowiem stwierdzić, że osoba 

niezdolna do zawarcia związku małżeńskiego (np. siedemnastoletni chłopak lub trzynastoletnia dziewczyna) może 

pomimo to skutecznie zawrzeć małżeństwo, którego w pewnych sytuacjach nie będzie można nawet unieważnić. Ten 

sam problem dotyczy także art. 11 k.r.o. Zdolność do zawarcia małżeństwa jest więc postrzegana przez niektórych jako 

sztuczna i teoretyczna9. 

                                                 
1 J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne, Warszawa 2013, s. 89. 
2 K. Piasecki, Prawo małżeńskie, Warszawa 2011, s. 66. 
3 J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne…, dz. cyt., s. 89. 
4 R. Krajewski, Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań, Warszawa 2009, s. 142. 
5 J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne…, dz. cyt., s. 89. 
6 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art.1-616, Warszawa 2013, s. 75. 
7 J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne…, dz. cyt., s. 89.  
8 J. Ignatowicz, M. Nazer, Prawo rodzinne, Warszawa 2010, s. 103. 
9 J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne…, dz. cyt., s. 89. 
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Ze względów oczywistych nie znajdziemy w przepisach prawa górnej granicy wieku, który uprawniałby do 

zawarcia małżeństwa. Regulacja taka niepotrzebnie tylko ograniczyłaby swobodę stron w tym zakresie. Za 

wprowadzeniem takiej granicy nie może w szczególności przemawiać ewentualny argument, że starsze osoby nie mogą 

wykonywać wszystkich funkcji, które przypisane są małżeństwu10. 

Stosunek do młodego wieku nupturientów jest przedmiotem kontrowersji w prawie międzynarodowym (dotyczy 

to prawa kolizyjnego)11. 

Granica wieku uprawniającego do zawarcia małżeństwa w ujęciu ewolucyjnym 
Dopuszczalny wiek zawarcia małżeństwa ulegał ewolucji wraz z upływem czasu. Według dekretu z 25 września 

1945 roku - Prawo małżeńskie, do zawarcia małżeństwa uprawnieni byli kobieta i mężczyzna, którzy ukończyli 18 lat. 

Z ważnych powodów możliwe było zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie, która osiemnastego roku życia nie 

ukończyła. Ustawa z dnia 27 czerwca 1950 roku - Kodeks rodzinny utrzymała tę granicę wiekową. Osoba małoletnia 

(czyli osoba, która nie ukończyła osiemnastego roku życia) nie mogła zawrzeć związku małżeńskiego. Z ważnych 

powodów natomiast można było uzyskać zezwolenie na wcześniejsze zawarcie małżeństwa osobie małoletniej, która 

ukończyła szesnaście lat. Warto podkreślić, że przez osobę małoletnią należało w tym przypadku rozumieć zarówno 

mężczyznę, jak i kobietę. Zezwolenie zatem mógł otrzymać także mężczyzna, który ukończył szesnasty rok życia12. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25 lutego 1964 roku w pierwotnym brzmieniu podwyższył granicę wieku, która 

uprawniała do zawarcia związku małżeńskiego do 21 lat dla mężczyzn. Dla kobiet granica wieku w dalszym ciągu 

wynosiła 18 lat. Zaznaczyć należy, że istniała możliwość zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego przez 

mężczyznę, który dwudziestu jeden lat nie ukończył oraz kobietę, która nie ukończyła osiemnastego roku życia. 

Zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa było możliwe tylko wówczas, gdy wystąpiły jednocześnie trzy przesłanki: 

a) ukończone osiemnaście lat u mężczyzn i szesnaście u kobiet, 

b) ważne powody przemawiające za zawarciem związku małżeńskiego, 

c) istnienie okoliczności, z których wynikać miało, że zamierzone małżeństwo będzie zgodne z dobrem rodziny 

oraz interesem społecznym13. 

Ustanowienie innego dopuszczalnego wieku zawarcia małżeństwa dla kobiet i mężczyzn było krytykowane w 

doktrynie. Wskazywano na niespójność prawa oraz na niezgodność takiego rozwiązania z konstytucyjną zasadą 

równości płci. Zwracano uwagę także na odmienne regulacje prawa międzynarodowego14. Motywami zróżnicowania 

granicy dopuszczalnego wieku zawarcia małżeństwa między kobietą a mężczyzną była przede wszystkim kwestia 

przymusowo odbywanej przez mężczyzn służby wojskowej, trwającej dwa lub trzy lata, licząc od ukończenia przez nich 

osiemnastego roku życia. Przytaczano oprócz tego argument, że mężczyźni później osiągają dojrzałość psychiczną, która 

jest niezbędna do właściwego pełnienia funkcji rodzinnych. Zagadnienie dotyczące osiągnięcia odpowiedniej dojrzałości 

psychicznej stanowi jednak kwestię sporną15. 

Omawiany przepis został znowelizowany poprzez: ustawę z dnia 24 lipca 1998 roku o zmianie ustawy – Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunkach 

państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Wiek, który uprawnia do 

zawarcia małżeństwa, jest teraz taki sam dla mężczyzn i kobiet16. 

Obecnie art. 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 1964 roku przybrał następującą postać: „Nie może zawrzeć 

małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może 

zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie 

małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Unieważnienia małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który 

nie ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szesnastu albo bez zezwolenia sądu zawarła 

małżeństwo po ukończeniu lat szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, może żądać każdy z małżonków. Nie 

można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa 

ten wiek osiągnął. Jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu braku 

                                                 
10 Tamże. 
11 K. Piasecki, Prawo małżeńskie…, dz. cyt., s. 67.  
12 H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013, s. 52.  
13 Tamże. 
14 Tamże.  
15 J. Ignatowicz, M. Nazer, Prawo rodzinne…, dz. cyt., s. 104. 
16 H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, dz. cyt., s. 52-53. 
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przepisanego wieku”17. W doktrynie obecny jest pogląd, że obniżenie dolnej granicy wieku zawarcia małżeństwa 

mężczyzny z 21 na 18 lat było spowodowane zaobserwowanym w praktyce wzrostem tempa dojrzewania młodzieży18. 

Zatem zezwolenie na wcześniejsze zawarcie związku małżeńskiego jest możliwe, gdy: 

a) kobieta ukończyła szesnasty rok życia, 

b) istnieją ważne powody, 

c) z okoliczności wynika, że zawarcie związku małżeńskiego będzie dobre dla stworzonej wówczas rodziny19. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż ustawodawca, w przeciwieństwie do poprzedniej regulacji 

prawnej, zrezygnował ze zgodności potencjalnego małżeństwa z interesem społecznym20. 

Praktyka sądowa pozwala na sformułowanie wniosku, jakie powody mogą zostać uznane za ważne. Są nimi: 

urodzenie dziecka stron potencjalnego małżeństwa; ciąża, która wynikła z takiego stosunku; istniejący od dłuższego 

czasu trwały związek faktyczny między stronami, który stwarza w tym wypadku wysokie prawdopodobieństwo zajścia 

przez kobietę w ciążę21. Ustawodawca wziął pod uwagę realia, w jakich żyje dzisiejsze społeczeństwo, a mianowicie fakt 

rozpoczęcia współżycia seksualnego przez dziewczyny przed ukończeniem osiemnastego roku życia. Rezultatem 

podejmowania przez nie życia seksualnego jest niekiedy ciąża22. 

Dwa pierwsze powody z całą pewnością można uznać za ważne i nie ma w tym zakresie rozbieżności w literaturze. 

Wątpliwości budzi natomiast ostatni z powodów. Argumentem przeciwnym uznaniu związku faktycznego za ważny 

powód jest twierdzenie, że w ten sposób usankcjonowane zostaną wydarzenia, które nie powinny zaistnieć. Zwolennicy 

zaś podtrzymują tezę, że argument ten jest nietrafny, ponieważ można byłoby go dopasować również do dwóch 

pierwszych wymienionych powodów, które w doktrynie nie zostały jednak nigdy zakwestionowane. Sąd ocenia zawsze 

całokształt materiału zebranego w sprawie oraz bierze pod uwagę wszystkie występujące okoliczności23. 

Co do zasady ważne powody nie są okolicznościami sprecyzowanymi przez ustawę. Warto pamiętać, że ciąża 

kobiety jest jedynie przesłanką fakultatywną, co oznacza, że nie jest dla sądu wiążąca24. Natomiast względy gospodarcze 

(np. potrzeba kobiety do prowadzenia gospodarstwa domowego) nie powinny stanowić ważnego powodu zezwolenia na 

zawarcie małżeństwa25. W doktrynie można spotkać się z opinią, że ważnym powodem jest uczucie miłości 

nupturientów połączone z samodzielnością finansową oraz społeczną dojrzałością. Za ważny powód uznać można 

również chęć posiadania wspólnych dzieci, szczególnie w przypadku znacznej różnicy wieku między przyszłymi 

małżonkami, chorobą jednego z nich albo obojga. Zaznaczyć trzeba, że ważne powody nie muszą dotyczyć 

nupturientów w sposób bezpośredni. Mogą dotyczyć ich bowiem w sposób pośredni, odnosząc się w szczególności do 

sytuacji rodzin przyszłych małżonków, np. ciężka choroba rodziców nupturientów, która uniemożliwi im wzięcie 

udziału w ceremonii zaślubin w późniejszym czasie26.  

Za ważny powód można uznać także przypadek bezpośredniego niebezpieczeństwa śmierci jednej ze stron 

potencjalnego małżeństwa. Art. 9 k.r.o. przesądza o ważności takiego powodu. Z orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 6 

października 1958 roku wynika, że ciąża małoletniej kobiety nie jest wystarczającym powodem do udzielenia 

zezwolenia na zawarcie małżeństwa. Konieczne jest ponadto ustalenie, że potencjalne małżeństwo nie nasuwa 

zastrzeżeń z punktu widzenia dobra rodziny, małoletniej kobiety oraz jej dzieci27. 

Zatem przesłanka konieczna do udzielenia zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego, przybierająca postać 

okoliczności, z których wynika, iż potencjalne małżeństwo będzie zgodne z dobrem rodziny, odnosi się również do 

dobra małoletniej kobiety i jej przyszłego potomstwa. Odmówić zezwolenia można, gdy istnieje uzasadnione 

przypuszczenie, że po upływie pewnego czasu pożycie małżeńskie stron ulegnie rozpadowi. Kwestia braku zgody 

rodziców potencjalnych małżonków nie stoi na przeszkodzie, by uzyskać sądowe zezwolenie zawarcia wcześniejszego 

małżeństwa. Może mieć to jednak wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy28. 

O zgodności z dobrem rodziny możemy mówić, kiedy spodziewać się można prawidłowego funkcjonowania takiej 

rodziny. Okolicznościami, które mogą mieć znaczenie, są m. in.: dojrzałość społeczna, fizyczna i psychiczna kobiety; 

stosunek rodziców małżonków do ślubu, który zamierzają zawrzeć nupturienci; sytuacja majątkowa oraz mieszkaniowa 

małżonków. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa nie dojdzie do skutku, kiedy np. zaistnieje przekonanie, że osobiste 

                                                 
17 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964, Nr 9, poz. 59). 
18 J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne…, dz. cyt.., s. 90. 
19 H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, dz. cyt., s. 53. 
20 Tamże. 
21 Tamże. 
22 R. Krajewski, Prawa i obowiązki…, dz. cyt., s. 142. 
23 H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, dz. cyt., s. 53. 
24 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2013, s. 47. 
25 H. Haak, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zawarcie małżeństwa. Komentarz, Toruń 1999, s. 111. 
26 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, dz. cyt., s. 47. 
27 H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, dz. cyt., s. 53-54. 
28 Ibidem, s. 54. 
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cechy mężczyzny, a także wpływ otaczającego małżeństwo środowiska mogłyby zagrozić kobiecie pod względem 

moralnym29. 

Przesłanka dolnej granicy wiekowej nie ma absolutnego charakteru, ze względu na możliwość zezwolenia przez 

sąd na wcześniejsze zawarcie małżeństwa. Postępowanie w sprawie zezwolenia ma charakter nieprocesowy30. Badania 

empiryczne dowodzą, iż w praktyce sądy dosyć rzadko odmawiają zezwolenia w przedmiocie wcześniejszego zawarcia 

małżeństwa31. 

Zezwolenie sądu na wcześniejsze zawarcie małżeństwa przybiera charakter nieodwołalny32. Postanowienie sądu o 

udzieleniu zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego jest skuteczne z chwilą uprawomocnienia się33. 

Prawomocnego postanowienia nie można uchylić w trybie wznowienia postępowania ani go zmienić34. Warto 

wspomnieć, że w obecnym stanie prawnym mężczyzna został całkowicie pozbawiony możliwości ubiegania się w sądzie 

o wcześniejsze zawarcie małżeństwa35. 

Jerzy Strzebinczyk twierdzi, że w przepisie art. 10 k.r.o. ustawodawca zmierzał do osiągnięcia dwóch celów. Po 

pierwsze, określił sankcję za naruszenie dolnej granicy dopuszczalnego wieku zawarcia małżeństwa w postaci 

możliwości unieważnienia małżeństwa. Po drugie, ustawodawca poruszył kwestię stosunku dolnej granicy wiekowej do 

samego zezwolenia sądu na zawarcie małżeństwa. Według J. Strzebinczyka prawodawca przesądził w przepisie o 

pierwszeństwie przesłanki odpowiedniego wieku36. 

Art. 112 k.c. reguluje sposób obliczania wieku osoby. Zgodnie z tym przepisem „termin upływa z początkiem 

ostatniego dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, czyli w tym przypadku dacie urodzenia 

nupturienta”. Zatem jeśli dana osoba urodziła się 1 grudnia 1981 roku, to osiemnaście lat skończyła 1 grudnia 1999 roku, 

o godzinie 0037. 

Wybrane kwestie unieważnienia małżeństwa 
W tej części pracy autorzy skupili się na wyszczególnieniu kilku kwestii związanych z zagadnieniem 

unieważnienia małżeństwa, w tym powołując się na zdanie różnych przedstawicieli doktryny, nie mając na celu 

pochylenia się we wspomnianym zakresie nad procedurą cywilną. 

Zawarte małżeństwo, mimo że zaistniała przeszkoda wieku, daje jednak podstawę do unieważnienia go, o ile nie 

wystąpiła konwalidacja. W tej sytuacji występują trzy przypadki konwalidacji: 

1) osiągnięty został wymagany wiek, 

2) zostało udzielone zezwolenie sądowe ex post, czyli po fakcie zawarcia związku małżeńskiego. Warunkiem tutaj 

jest ukończenie przez kobietę 16 lat, a przez mężczyznę – 18 lat. 

3) zajście kobiety w ciążę zarówno przed, jak i po zawarciu małżeństwa. W tym przypadku konwalidacja 

następuje w taki sposób, że mąż kobiety nie może żądać unieważnienia tego małżeństwa. Uprawnienie takie przysługuje 

wyłącznie mężatce38. 

W ramach zagadnienia zezwolenia sądowego ex post zwrócić należy uwagę na przykłady podawane przez Tomasza 

Sokołowskiego, a mianowicie: jeśli piętnastolatka zawarła związek małżeński posługując się podrobioną metryką, a jej 

mąż po upływie roku wystąpił o unieważnienie małżeństwa, to szesnastoletnia już dziewczyna ma prawo ubiegać się do 

sądu o zezwolenie ex post. W tym przypadku postępowanie o unieważnienie małżeństwa zostanie zawieszone. 

Natomiast w innym przypadku kobieta, która nie miała ukończonych 16 lat przerobiła metrykę i uzyskała zezwolenie 

sądu na zawarcie małżeństwa. W takiej sytuacji konwalidacja nie nastąpi nawet wtedy, gdy kobieta osiągnęła już wiek 

szesnastu lat, ponieważ zezwolenie sądu było bezskuteczne39. 

Problematyka zezwolenia ex post jest w literaturze kontrowersyjna. Dopuszczalność tego zezwolenia jest różnie 

rozpatrywana. Przeciwni takiemu rozwiązaniu byli Jan Górecki, Seweryn Szer, Bronisław Walaszek oraz Andrzej 

Zielonacki. Natomiast za dopuszczalnością udzielania przez sąd zezwolenia już po zawarciu małżeństwa opowiedzieli 

się: Jan Rezler, Jan Winiarz oraz Stefan Grzybowski. Zwolennicy podnosili, że wyłączenie możliwości stosowania 

zezwolenia ex post jest postulatem zbyt formalistycznym. Ponadto argumentem wspierającym zwolenników jest zasada 

                                                 
29 H. Haak, Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, dz. cyt., s. 112. 
30 K. Piasecki, Prawo małżeńskie…, dz. cyt., s. 68. 
31 J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne…, dz. cyt., s. 90. 
32 K. Piasecki, Prawo małżeńskie…, dz. cyt., s. 68. 
33 D. Kotłowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Wybór orzecznictwa, Warszawa 2014, s. 25. 
34 K. Piasecki, Prawo małżeńskie…, dz. cyt., s. 68. 
35 J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne…, dz. cyt., s. 90. 
36 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, dz. cyt., s. 50. 
37 M. Lech-Chełmińska, V. Przybyła, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Praktyczny komentarz z orzecznictwem, Warszawa 2006, s. 33. 
38 J. Łukasiewicz, Instytucje prawa rodzinnego, Warszawa 2014, s. 64-65. 
39 Tamże, s. 64. 
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favor matrimonii40. Natomiast przeciwnicy zezwolenia ex post wskazują, że ich opinię w tym zakresie potwierdzają 

zasady wykładni oraz użyte przez ustawodawcę sformułowania, np. „sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie 

małżeństwa”. Według nich za takim rozwiązaniem przemawia także społeczna doniosłość instytucji, jaką jest 

małżeństwo oraz wymagania dotyczące jego przygotowania41. 

Unieważnienie małżeństwa następuje na podstawie przepisów art. 425-435 Kodeksu postępowania cywilnego42. 

Skutki cywilnoprawne zawarcia małżeństwa przez małoletniego 
Warto przyjrzeć się także skutkom cywilnoprawnym zawarcia małżeństwa przez małoletniego. Zawarcie związku 

małżeńskiego przez taką osobę wywołuje bowiem określone skutki w prawie cywilnym, o czym stanowi art. 10 k.c.: 

„Pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście. Przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletność. Nie traci 

jej w razie unieważnienia małżeństwa.” Podkreślić należy, że jednocześnie pełnoletność ta oznacza według art. 11 k.c. 

uzyskanie również pełnej zdolności do czynności prawnych43. 

Wart uwagi jest fakt, iż art. 10 k.c. nie jest ograniczony wyłącznie do kobiet. Regulacja ta obejmuje swoim 

zakresem wszystkich małoletnich. Możliwy jest zatem przypadek, że szesnastoletni mężczyzna, który podrobił metrykę, 

zawrze związek małżeński i uzyska w związku z tym pełną zdolność do czynności prawnych. Małżeństwo takie będzie 

podlegało unieważnieniu, jednak pełnoletniość zostanie uzyskana44. Mimo faktu osiągnięcia z chwilą zawarcia związku 

małżeńskiego pełnoletności przez kobietę, mającą ukończone 16 lat, nie może ona zawrzeć kolejnego związku 

małżeńskiego bez zgody sądu, dopóki nie ukończy osiemnastu lat45. 

Wiek dopuszczalny zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym 
Wskutek starań, które zostały podjęte przez stronę kościelną, do Konkordatu podpisanego przez Polskę 28 lipca 

1993 roku wprowadzona została wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa. Polega ona na ograniczeniu uroczystości 

zaślubin do zawarcia jedynie małżeństwa kanonicznego, które uzyskuje skutki także w prawie cywilnym46. 

Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego, ważnego małżeństwa nie może zawrzeć kobieta przed ukończeniem 14. 

roku życia oraz mężczyzna przed ukończeniem 16 lat. Wyższy próg wiekowy może ustalić w tym przypadku 

Konferencja Episkopatu. W Polsce Konferencja Episkopatu dostosowała dolny próg wieku, umożliwiający zawarcie 

małżeństwa, do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego47. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski dla duszpasterzy z 22 

października 1998 roku dotycząca małżeństwa konkordatowego zawiera następujące regulacje: 

 „[…] w związku z wejściem w życie zmiany polskiego Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z dniem 15 

listopada 1998 r. do godziwego zawarcia małżeństwa wymaga się ukończenia 18. roku życia zarówno przez mężczyznę, 

jak i kobietę.” 

 „Zmiana ta odnosi się do wszystkich małżeństw, a nie tylko do małżeństwa konkordatowego.” 

 „Prawo polskie przewiduje, że sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie niepełnoletniej, która 

ukończyła 16. rok życia. Chociaż w takim przypadku małżeństwo może być uznane lub zawarte według prawa 

państwowego, do jego zawarcia w Kościele wymaga się dyspensy Ordynariusza miejsca zgodnie z n. 50 Instrukcji z 

1986r.”48. 

Podsumowanie rozważań  
Zgodnie z powyższymi rozważaniami stwierdzić należy, że dolna granica dopuszczalnego wieku zawarcia 

małżeństwa przeszła na przestrzeni lat przemianę, łączącą się ze sposobem myślenia polskiego ustawodawcy. Na 

ustanowienie takiej granicy wpływ miało wiele czynników, w tym społeczne, psychologiczne i obyczajowe. Obecnie 

dolna granica wieku, uprawniająca do zawarcia małżeństwa, została zrównana dla obu płci i wynosi 18 lat. Zrównanie 

to doznaje jednego wyjątku. Sąd opiekuńczy może zezwolić kobiecie, która ukończyła co najmniej 16 lat na zawarcie 

małżeństwa49. Takie rozwiązanie wydaje się być najlepsze w obecnej sytuacji prawno-społecznej. 

 

 

                                                 
40 K. Piasecki, Prawo małżeńskie…, dz. cyt., s. 68. 
41 H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., dz. cyt., s. 55. 
42 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy…, dz. cyt., s. 47. 
43 Tamże. 
44 K. Piasecki, Prawo małżeńskie…, dz. cyt., s. 65.  
45 H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy..., dz. cyt., s. 55. 
46 J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008, s. 13. 
47 K. Piasecki, Prawo małżeńskie…, dz. cyt., s. 66. 
48 Tamże. 
49 J. Strzebinczyk, Prawo rodzinne…, dz. cyt., s. 90. 
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*** 

 

 
 

This article is about the issues with a permissible age of marriage in Poland. At the moment, the lower age for 

women and men is eighteen years. This principle has one exception. The Court may allow a woman who graduated 

from the 16th year of life at the conclusion of an earlier marriage. The permissible age of marriage has evolved over the 

years. Canon law contains a separate adjustment for age of potential spouses, but was currently adapted to the 

requirements of polish civil law. The upper age limit in Poland does not exist.  

The aim of the work was to present in the most detailed way this issue. The article is a complex of several parts 

that describe the most important things. Included in particular the process of historical change of the permissible age of 

marriage. The current shape of the legislation is the result of changes to the legislator's approach to this issue, taking 

into account the social needs of the institution of marriage. 
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Wstęp 
W Polsce sytuacja prawna par homoseksualnych nie jest uregulowana, chociaż były czynione próby, by ten stan 

rzeczy zmienić. Najbardziej znany jest projekt zgłoszony w 2003 r. przez senator M. Szyszkowską, jednakże spotkał się 

z krytyką wielu prawników, którzy zarzucali, że składa się prawie z samych odesłań do przepisów k.r.i. o.1 

o małżeństwie, przez co upodabnia związek partnerski do małżeństwa2. Przyjęty przez Senat, nie został wprowadzony 

pod obrady Sejmu. 

Fundamentalne wartości konstytucyjne, takie jak godność człowieka, wolność i równość, nie tylko przemawiają 

za dopuszczalnością instytucjonalizacji związków partnerskich osób tej samej płci, lecz także uzasadniają przyjęcie 

regulacji w tym zakresie. Uznanie Rzeczypospolitej Polskiej za dobro wspólne wszystkich obywateli (art. 1 

Konstytucji3) powoduje, że ustawodawca powinien uwzględniać interesy, potrzeby i przekonania nie 

tylko większości, lecz także mniejszości. Trafnie zauważa się, że „Prawa mniejszości seksualnych choć per se nie są 

wartością konstytucyjną, to jednak tkwią w szeregu pozostałych praw i wolności jednostki, będąc tzw. prawami 

wtórnymi czy wynikowymi wywiedzionymi z praw najbardziej podstawowych i  fundamentalnych, 

mocno osadzonych w uniwersalnym katalogu praw człowieka”4. 

W świetle Konstytucji państwo ma obowiązek zapewnienia ochrony prawnej partnerom tej samej płci. 

Dotychczasowe rozważania dowodzą, że obwiązujące rozwiązania prawa cywilnego są w tym zakresie 

niewystarczające, albowiem mają charakter szczątkowy i nie zapewniają ochrony efektywnej (rzeczywistej), która 

powinna być dostosowana do osobistej natury stosunków partnerskich. Biorąc pod uwagę obecny stan 

polskiego dyskursu naukowego otwarte pozostaje jednak pytanie, czy konstytucyjne zobowiązania państwa względem 

partnerów tej samej płci są na tyle skonkretyzowane, że nie tylko uzasadniają instytucjonalizację związków osób tej 

samej płci, lecz także ją nakazują. Autorka skupiła się na prezentacji regulacji, które należałoby wprowadzić na gruncie 

Rzeczpospolitej Polskiej, analizie badań przeprowadzonych przez CBOS, a dotyczących opinii obywateli polskich 

odnosnie zwiazków parterskich, zagranicznych rozwiązań prawnych i konieczności dostosowania regulacji w 

Rzeczpospolitej oraz orzecznictwie zagranicznych sądów konstytucyjnych w omawianej materii. 

Legalizacja związków osób tej samej płci, jako gwarancja podstawowych praw i wolności konstytucyjnych 

– orzeczenia zagranicznych sądów konstytucyjnych 
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, gwarantując i chroniąc godność człowieka, jego wolność, równość 

i prywatność zawiera zobowiązanie ustawodawcy do instytucjonalizacji związków partnerskich osób tej samej płci. 

Podobny tok rozumowania można odnaleźć w orzecznictwie niektórych europejskich sądów konstytucyjnych i tak na 

przykład węgierski Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 15 grudnia 2008 r. stwierdził, że – w świetle 

obowiązującej wówczas ustawy zasadniczej – ustawodawca powinien zapewnić parom osób tej samej płci status prawny 

podobny do tego, jaki posiadają małżonkowie. Konstytucyjną podstawą tego wymogu były przepisy o poszanowaniu 

godności człowieka, prawie do samostanowienia, swobody działania oraz wolności okazywania swojej osobowości. 

Analogicznie włoski Sąd Konstytucyjny w wyroku z 14 kwietnia 2010 r. stwierdził, że osobom tej samej płci żyjącym 

w trwałych związkach partnerskich przysługuje możliwość uzyskania prawnego uznania związku, 

połączonego z przyznaniem odpowiednich praw i obowiązków. Sąd Konstytucyjny przyjął, że prawo to wynika 

z art. 2 włoskiej ustawy zasadniczej, który przewiduje, że państwo uznaje i gwarantuje nienaruszalne prawa 

człowieka, zarówno jako jednostki, jak i uczestnika grup społecznych, w których rozwija on swoją osobowość. 

 

 

                                                 
1 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 1964 Nr 9, poz. 59. 
2 J. Styk, Projekt ustawy o rejestrowanych związkach partnerskich. Analiza proponowanych rozwiązań, „Jurysta” 2 (2004); W. Jaczewski, Polski projekt 
regulacji związków partnerskich na tle obcych rozwiązań prawnych, „Jurysta” 1 (2004), s. 8. 
3 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483. 
4 J. Szymanek, Konstytucyjna regulacja praw osób o odmiennej orientacji seksualnej i tożsamości płciowej (w:) W służbie dobru wspólnemu. Księga 
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Trzcińskiemu, red. R. Balicki, M. Masternak-Kubiak, Warszawa 2012, s. 256. 
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Związki partnerskie w Rzeczpospolitej Polskiej 
Zaczynając dyskusję o skonkretyzowanym obowiązku państwa, jakim jest instytucjonalizacja związków 

partnerskich osób tej samej płci, to podkreślic należy, że powinien on mieć źródło w określonej normie konstytucyjnej, 

w szczególności przyznającej prawo podmiotowe. Na gruncie Konstytucji z 1997 r. należy rozważyć, czy źródłem 

takiego obowiązku może być art. 475, który przyznaje każdemu prawo do ochrony prawnej – między innymi – życia 

rodzinnego. Przepis ten jest ściśle związany z art. 186 Konstytucji, który przewiduje obowiązek państwa ochrony 

i opieki rodziny, a także z art. 71 ust. 1 zd. 1 Konstytucji, który nakazuje państwu w swojej polityce społecznej 

i gospodarczej uwzględniać dobro rodziny7. Trybunał Konstytucyjny przyjmuje, że z wyżej wymienionych przepisów 

statuujących obowiązek państwa ochrony rodziny, tylko art. 47 Konstytucji8 przyznaje prawo podmiotowe. 

Art. 47 Konstytucji, przyznając każdemu prawo do ochrony prawnej życia rodzinnego, nie tylko zakłada wolność 

od ingerencji państwa w tę sferę życia, lecz także stanowi źródło „obowiązków pozytywnych” państwa, wiążących się 

z koniecznością ukształtowania uregulowań prawnych, które zapewnią ochronę życia rodzinnego9. W orzecznictwie 

Trybunału Konstytucyjnego utrwalony jest pogląd, że celem regulacji konstytucyjnych odnoszących się do statusu 

rodziny jest nałożenie na władze publiczne obowiązku podejmowania działań, które umacniają więzi między osobami 

tworzącymi rodzinę10, a temu służy instytucjonalizacja związków osobistych. Objęcie ochroną życia 

rodzinnego związków partnerskich osób tej samej płci zależy jednak od ustalenia, czy w świetle Konstytucji relacje 

między partnerami można określić mianem „życia rodzinnego”, a ich związek mianem „rodziny”. Problematyka ta jest 

przedmiotem istotnych rozbieżności. 

Analiza badań przeprowadzonych przez CBOS – opinia obywateli Polskich odnośnie związków 

partnerskich 
Tolerancja dla osób homoseksualnych w Polsce wzrasta z każdym rokiem. Blisko połowa Polaków (46%) 

ankietowanych w lipcu 2005 r. przez CBOS11 opowiedziała się za prawnym usankcjonowaniem niemałżeńskich 

związków, w których partnerzy mieliby prawa majątkowe przysługujące małżonkom. Niemal tyle samo badanych 

(44%) sprzeciwiało się sformalizowanym związkom homoseksualistów. Przyznanie osobom tej samej płci prawa 

do zawierania małżeństw skłonnych jest, według tych danych, zaakceptować 22% badanych, natomiast aż 72% – jest 

temu przeciwnych. Blisko 43% zapytanych o stosunek do lesbijek zadeklarowało, że nie aprobuje ich w żadnej roli, 

a 40% ankietowanych stwierdziło, że w ogóle nie akceptuje gejów. 42% badanych uważa, iż prawo nie 

powinno zezwalać parom homoseksualnym na uprawianie stosunków seksualnych. Zbliżona liczebnie grupa (40%) jest 

przeciwnego zdania. W opinii zdecydowanej większości Polaków (89%) homoseksualizm jest odstępstwem od normy, 

jedynie nieliczni (4%) sądzą, że jest to zachowanie normalne. Wśród tych pierwszych - 55% (wzrost wobec 2001 r. o 8 

pkt %) sądzi, że osoby homoseksualne należy tolerować, natomiast 34 proc. (o 7 pkt % mniej niż cztery lata wcześniej) 

nie zgadza się na tolerancję. Według sondażu, większość Polaków zaakceptowałaby osobę o odmiennej orientacji 

seksualnej jedynie w roli sąsiada lub sąsiadki (odpowiednio: 56% i 54%). Stosunkowo duże grupy badanych 

zaaprobowałyby takie osoby w roli szefa (odpowiednio 41% i 42%), a także współpracownika (45% i 42%). Mniej 

niż dwie piąte byłoby w stanie zaakceptować posła (37%) lub posłankę (38%). Zdecydowany opór budzą kontakty 

osób homoseksualnych z dziećmi. Tylko co piąty respondent nie miałby zastrzeżeń, aby osoby takie były 

nauczycielami ich dziecka (odpowiednio 19% i 21%). W komentarzu CBOS wskazuje się, że niechęć 

do homoseksualistów czy lęk przed nimi wynikają w znacznej mierze z ich nieznajomości. „Ci, którzy znają takie 

osoby, znacznie częściej niż pozostali akceptują bliskość gejów, częściej niż inni są za przyznaniem im prawa 

do formalizowania związków, częściej też opowiadają się za tym, aby mieli oni prawo obecności w sferze publicznej”. 

Rozwiązania prawne w innych pańtwach, a skutki prawne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej 
Konstytucja RP stanowi w art. 1812, iż „małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety". Instytucjonalizacja 

małżeństw homoseksualnych byłaby zatem sprzeczna z Konstytucją, a różnica płci jest w świetle art. 1 § 1 k.r.o. 

jedną z podstawowych przesłanek ważności zawarcia małżeństwa. Nie ma natomiast prawnych przeszkód, aby 

                                                 
5 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483. 
6 Ibidem. 
7 Wyr. TK z 26.11.2011 r., P 33/12 (OTK ZU nr 8/A/2013, poz. 123), cz. III, pkt 2. 
8 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483. 
9 P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Warszawa 2008, s. 114. 
10 Wyr. TK: K 16/04 (cz. III, pkt 4); SK 62/08 (cz. III, pkt 4.3). 
11 http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_024_13.PDF, (dostęp:10.07.2016). 
12 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483. 
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przyznać parom homoseksualnym prawo do rejestrowania swoich związków oraz przyznać im pewne prawa na wzór 

praw przysługujących osobom pozostającym w związku małżeńskim. 

W sytuacji obowiązywania w innych państwach prawodawstwa umożliwiającego zawarcie bądź małżeństwa 

jednopłciowego lub zarejestrowanego  związku partnerskiego powstaje zagadnienie określenia skutków prawnych 

tych rozwiązań w Polsce. 

Zawarcie za granicą przez obywatela polskiegomałżeństwa jednopłciowego lub związku 

partnerskiego(zarównoheteroseksualnego, jak ihomoseksualnego) nie wywołuje skutków wświetle prawa polskiego, 

ponieważ rozwiązania prawne państw obcych pozostają wsprzeczności zpolskim porządkiem prawnym. 

Natomiast do rozważenia pozostaje kwestia dopuszczalności wydania obywatelowi polskiemu zaświadczenia 

o możności zawarcia związku małżeńskiego homoseksualnego  lub partnerskiego za granicą W świetle ustawy 

z 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego 13 oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczeg14 należy uznać, iż nie jest 

dopuszczalne wydanie takiego zaświadczenia. Prawo o aktach stanu cywilnego wymaga bowiem, aby wnioskodawca 

podał dane osoby, z którą związek ma być zawarty. Oczywiście kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zostać 

wprowadzony w błąd przez wnioskodawcę, który nie poinformuje, że chodzi o zawarcie związku z partnerem tej 

samej płci, a imię zagranicznego partnera podane we wniosku może nie pozwolić rozróżnić płci, ale tego typu 

zachowanie się wnioskodawcy jest niezgodne z prawem. Jednakże żadne z państw, których 

ustawodawstwo przewiduje legalizację związków homoseksualnych nie żąda tego typu zaświadczeń. Wymagane są 

natomiast zaświadczenia o stanie wolnym i takie zaświadczenie może zostać osobie zainteresowanej wystawione. 

Pogląd ten podzieliło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie z dnia 3.04.2002 r.15 

skierowanym do dyrektorów Wydziałów Spraw Obywatelskich Urzędów Wojewódzkich i przesłanych dalej 

do urzędów stanu cywilnego16. Zaświadczenie o stanie cywilnym może być niezbędne z wielu powodów, np. 

w związku z zaciąganym kredytem bankowym. Do tej pory taką informację można było uzyskać 

z poprzedniego dowodu osobistego. Nowe dowody osobiste tych danych nie zawierają. Wnioskodawcy może zatem 

zostać wydane takie zaświadczenie, a wnioskodawca nie ma obowiązku podawania celu, w jakim pragnie 

zaświadczenie uzyskać. Tym bardziej nie powinno się podawać tego celu w wydawanym dokumencie. Zaświadczenie 

o stanie cywilnym jest wydawane w oparciu o art. 218 § 1 k.p.a.17 w związku z art. 217 tego kodeksu. Właściwym 

do wydania zaświadczenia jest urząd stanu cywilnego właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wszczynając 

postępowanie wyjaśniające kierownik Urzędu Stanu Cywilnego jest zobowiązany sprawdzić, czy w przypiskach aktu 

urodzenia zainteresowanego figurują wpisy o zawarciu lub ustaniu małżeństwa. Jeżeli akt urodzenia sporządzony jest 

w innym urzędzie, wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie. Informacje te nie powinny być 

wpisywane na odwrocie odpisu skróconego aktu urodzenia lub w uwagach odpisu zupełnego, jak to czyni wielu 

kierowników, lecz w formie oddzielnego zaświadczenia, za które należy pobrać stosowną opłatę skarbową. Kolejnym 

dowodem w sprawie (art. 75 § 2 k.p.a.18) powinno być oświadczenie przyjęte od zainteresowanej osoby o jej stanie 

cywilnym (niepozostawaniu w związku małżeńskim). Oświadczenie strona składa pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za fałszywe zeznania (art. 233 k.k.) i wyłudzenia poświadczenia nieprawdy (art. 272 k.k.)19. Tak 

przeprowadzone postępowanie jest wystarczającym do wydania zaświadczenia o niepozostawaniu w związku 

małżeńskim. Jest to formuła uniwersalna, ale nie ma przeszkód, aby w dokumencie wpisać konkretny stan cywilny 

(kawaler, panna, wdowiec, wdowa, rozwiedziony, rozwiedziona). Jeżeli kierownik Urzędu Stanu Cywilnego odmawia 

wydania takiego zaświadczenia, winien to uczynić w formie postanowienia, na które służy stronie wniesienie 

zażalenia do organu wyższego stopnia (wojewody). 

Kolejnym zagadnieniem jest próba wpisania do polskich ksiąg aktów małżeństw lub partnerstw sporządzonych za 

granicą na podstawie przedłożonych odpisów. Z uwagi na sprzeczność z polskim porządkiem prawnym małżeństw 

jednopłciowych oraz związków partnerskich osób tej samej lub różnej płci, powinna nastąpić odmowa wpisania tych 

aktów w formie decyzji. Nieskuteczność zawarcia za granicą przez obywatela polskiego związków małżeńskich 

homoseksualnych oraz związków partnerskich w świetle prawa polskiego powoduje, że nie powstaje w ten sposób 

przeszkoda do zawarcia małżeństwa w Polsce przez osobę pozostającą w takim związku. Natomiast w przypadku 

zawierania małżeństwa z obywatelem polskim (obywatelką polską) przez cudzoziemca (cudzoziemkę) 

pozostającego w związku partnerskim lub małżeństwie homoseksualnym z uwagi na art. 14 prawa 

prywatnego międzynarodowego przeszkoda taka będzie istnieć, gdyż powołany przepis stanowi, iż „o możności 

                                                 
13 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r., Dz. U. 2014, poz. 1741. 
14 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r., Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 1964 Nr 9, poz. 59. 
15 Nr DIR-N/-6000-21- 2731/2002. 
16 T. Brzóska, Związki partnerskie, „Technika i USC” 3 (2002), s. 5. 
17 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Dz. U. 1960 Nr 30, poz.168. 
18 Ibidem. 
19 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, Dz. U 1997, Nr 88, poz. 553. 
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zawarcia małżeństwa rozstrzyga w stosunku do każdej ze stron jej prawo ojczyste”. Posłużenie się klauzulą porządku 

publicznego dla wykluczenia zastosowania obcego prawa, które niewątpliwie jest sprzeczne z podstawowymi 

zasadami porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej nie będzie możliwe, gdyż art. 6 prawa 

prywatnego międzynarodowego znajduje zastosowanie wówczas gdy miałyby powstać skutki sprzeczne z polskim 

porządkiem prawnym. 

Natomiast klauzula porządku publicznego będzie mogła być zastosowana w sytuacji wniosku pary cudzoziemców 

pozostających w rejestrowanym związku partnerskim lub małżeństwie homoseksualnym o adopcję dziecka mającego  

obywatelstwo polskie. Art. 22 § 1 prawa prywatnego międzynarodowego 20 stanowi, że „przysposobienie podlega 

prawu ojczystemu przysposabiającego”. W sytuacji, gdy prawo ojczyste pary homoseksualnej przewiduje możliwość 

adopcji dziecka, na podstawie klauzuli porządku publicznego będzie można wykluczyć zastosowanie 

takiego prawa.Inną sytuacją są sprawy spadkowe. Posłużenie się tu klauzulą dla wyeliminowania prawa do spadku 

partnera lub małżonka homoseksualnego może doprowadzić do niekorzystnych dla Polski rozstrzygnięć na forum 

międzynarodowym. Analogicznie w sytuacji praw socjalnych. Wprawdzie Europejska Konwencja Praw Człowieka21 

z 1950 r. nie będzie mogła być podstawą, z uwagi na reprezentowanie przez nią tradycyjnych wartości, ale 

w odniesieniu do ochrony praw majątkowych i socjalnych należy mieć na uwadze dyrektywę Parlamentu 

Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. dotyczącą prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego  

przemieszczania się i zamieszkania na terytorium państw unijnych22. Dyrektywa ta zobowiązała państwa 

członkowskie w okresie 2 lat od publikacji do wprowadzenia rozwiązań prawnych i administracyjnych 

pozwalających na jej realizację. Wprawdzie art. 2 dyrektywy definiuje jako członków rodziny m.in. współmałżonka 

oraz partnera, z którym obywatel Unii Europejskiej zawarł umowę o związku partnerskim, zgodnie z prawem 

państwa członkowskiego, ale jedynie wówczas gdy prawo państwa członkowskiego goszczącego  tę osobę traktuje 

związki partnerskie ekwiwalentnie do małżeństwa i zgodnie z warunkami ustanowionymi w stosownych 

przepisach tego państwa, natomiast członkiem rodziny w rozumieniu tej dyrektywy są również partnerzy, z którymi 

obywatele Unii Europejskiej pozostają w trwałym należycie poświadczonym związku. O ile zatem odwołując się 

do klauzuli porządku publicznego możemy wykluczyć zastosowanie prawa obcego w odniesieniu do zawarcia 

małżeństwa homoseksualnego oraz do adopcji przez pary homoseksualne, to w pozostałym zakresie – w szczególności 

w odniesieniu do praw socjalnych – wykluczenie obcego prawa przewidującego możliwość zarejestrowania związku 

partnerskiego może być nieskuteczne z uwagi na akty prawa międzynarodowego. 

Podsumowanie 
Cywilnoprawna natura zarejestrowanego związku partnerskiego, pewność stosunków prawnych i doświadczenia 

zagraniczne przemawiają za zasadnością przyjęcia regulacji związku partnerskiego osób tej samej płci w znacznym 

stopniu wzorowanej na rozwiązaniach prawa małżeńskiego . Znajduje to uzasadnienie również w konstytucyjnej 

zasadzie równości oraz zakazie dyskryminacji. Demokratyczne państwo prawo powinno dawać swym obywatelom, 

którzy pozostają w mniejszości gwarancję poszanowania ich praw. Jak wskazuje powyzsza analiza możliwość zawarcia 

związku przez osoby tej samej płci w innych państwach nie wywołuje skutków na gruncie prawa polskiego, dlatego też 

winno to być zmienione. 

 

*** 

 

 
 

The article deals with issues of partnerships in the Republic of Poland. The author focused on presenting some 

problems the lawmaker must face in order to regulate the issue under discussion. Views aired by the doctrine have been 

used in the article, as well as the public opinion poll which include the Poles' opinions regarding the partnerships. The 

case-law have also been referred to. 

                                                 
20 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo Prywatne Międzynarodowe Dz. U. 2011, Nr 80, poz. 432. 
21 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf, (dostęp: 9.07.2016). 
22 K. Bagan-Kurluta, M. Stus, Stosowanie klauzuli porządku publicznego w Polsce w odniesieniu do europejskiego ustawodawstwa partnerskiego, 
KPPubl. 1-2 (2005), s. 6-8. 
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Uwagi wprowadzające 
Małżeństwo to jedna z najstarszych instytucji społecznych, której istota jest przedmiotem zainteresowań nauk 

prawnych, humanistycznych, teologicznych czy filozoficznych. Na tak swoistą interdyscyplinarność wpływa wiele 

czynników, choćby ewolucje światopoglądowe, przeobrażenia kulturowe oraz podporządkowanie powszechnie 

obowiązującym przepisom prawa, które ulegają ciągłym zmianom. Tym samym, dyskusje oraz rozważania na temat 

małżeństwa nie tracą na aktualności. 

Małżeństwo w ujęciu słownikowym oznacza usankcjonowany prawnie związek kobiety i mężczyzny1. Natomiast, 

w doktrynie rozumiane jest jako stosunek prawny, na który składają się uprawnienia oraz obowiązki majątkowe i 

niemajątkowe2. Zatem, jest to trwały i sformalizowany związek będący stosunkiem prawnym o charakterze 

wzajemnym, polegającym na zespoleniu małżonków w sferze ich więzi osobistych i majątkowych3. 

Aktem regulującym ustrój małżonków jest kodeks rodzinny i opiekuńczy. Na mocy jego przepisów małżonkowie 

są równi w sferze praw oraz obowiązków. Ponadto, są oni zobowiązani do wspólnego pożycia, wzajemnej pomocy, 

wierności i współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli4.  

Wobec tak szerokiego ujęcia, na szczególne podkreślenie zasługuje status małżonków w polskim prawie 

podatkowym odnosząc się zarówno do osiągania przez nich konkretnych korzyści o charakterze ekonomicznym, 

ponoszenia odpowiedzialności majątkowej za ciężary publicznoprawne, a także do szczególnego umiejscowienia w 

kwestiach proceduralnych. 

Status małżonków w świetle prawa podatkowego posiada swoisty charakter sui generis w stosunku do pozostałych 

instytucji. Wynika to z uregulowań, które w sposób szczególny traktują ich prawną pozycję, jako wyjątek od generalnie 

przyjętych zasad. Przemawia za tym fakt, iż istnienie związku małżeńskiego wpływa na możliwość uzyskania 

preferencyjnych warunków opodatkowania, zastosowania uprzywilejowanej formy ustalania wysokości podatku, ale 

również ponoszenia ciężarów odpowiedzialności podatkowej. Wobec tego, status małżonków jest zróżnicowany pod 

względem zastosowania określonego rodzaju uregulowań, które odnoszą się wyłącznie do jednego z małżonków albo do 

obojga współmałżonków. 

W tym kontekście należy podkreślić, iż ani pojęcie małżeństwa, ani pojęcie małżonków nie posiadają legalnych 

definicji w prawie podatkowym. Jednakże, co potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych pojęcia te zostały w 

sposób dostateczny uregulowane w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zatem, na gruncie prawa 

podatkowego nie ma ani potrzeby ani podstaw, aby poszukiwać ich odmiennego rozumienia5. 

Biorąc powyższe pod uwagę, a także dostrzegając złożoność i liczbę regulacji prawnopodatkowych płaszczyzną dla 

analizy statusu małżonków w niniejszym artykule będą wybrane akty normatywne takie jak ordynacja podatkowa, 

ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawa o podatku od spadków i darowizn. 

Status małżonków w prawie podatkowym – zagadnienia wybrane 
Posiadanie statusu małżonka na gruncie prawnopodatkowym rodzi daleko idące konsekwencje. Bowiem, w 

określonych sytuacjach za zobowiązania podatkowe nie odpowiada wyłącznie podatnik, ale także inne ustawowo 

wskazane podmioty6. Wobec tego, w świetle uregulowań podatkowych bezsporne jest, iż za ciężary publicznoprawne 

odpowiedzialność ponosi również współmałżonek podatnika7. Podkreślić trzeba, że szczególny status małżonka 

urzeczywistnia się przez to, iż de facto nie jest w ordynacji podatkowej wymieniony jako członek rodziny dla 

                                                 
1 Małżeństwo, [w:] Słownik Języka Polskiego PWN, http://sjp.pwn.pl/szukaj/małżeństwo.html, (dostęp: 3.03.2016). 
2 J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Kraków 2002, s. 127 i nast. 
3 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2005, s. 78. 
4 Art. 23 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn. zm.). 
5 Wyrok NSA z dnia 23 kwietnia 2008 r., sygn. akt II FSK 373/07, Legalis nr 82544, https://sip.legalis.pl/document-
full.seam?documentId=mrswglrsha2toojzgm3dq, (03.03.2016 r.); wyrok WSA w Gdańsku z dnia 11 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 205/10, Legalis nr 
874162, https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mrswglrsheydqmzygaydm, (dostęp: 3.03.2016). 
6 B. Brzeziński, A. Olesińska, Podstawowe instytucje ogólnego prawa podatkowego, [w:] Zagadnienia ogólne prawa podatkowego, pod red. W. Nykiela, M. 
Wilka, Łódź 2014, s. 21. 
7 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2010 r., sygn. akt III SA/Wr 480/10, Legalis nr 312653, https://sip.legalis.pl/document-
full.seam?documentId=mrswglrrgyydgmryhe4da, (dostęp: 3.03.2016). 
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współmałżonka, czyli podatnika. Jednakże, jako osoba trzecia ponosi odpowiedzialność majątkową8. Wobec tego, 

małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające z zobowiązań podatkowych ciężary 

podatkowe9. W kontekście osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność ta obejmuje majątek odrębny 

podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka10. Należy przy tym pamiętać, że powstanie ustroju 

wspólności majątkowej jest podstawowym skutkiem ex lege zawarcie małżeństwa. Tym samym, na gruncie prawa 

podatkowego stanowi przesłankę odpowiedzialności, która nie może dotyczyć zobowiązań powstałych przed zawarciem 

małżeństwa. Specyficzny walor odpowiedzialności małżonka za zobowiązania podatkowe i tym samym, nierozerwalny 

charakter małżeńskiego ustroju majątkowego jest na tyle istotny, iż wielokrotnie był podkreślany w orzecznictwie Sądu 

Najwyższego11. 

Co ważne, na gruncie prawnopodatkowej odpowiedzialności istotną kwestią jest skutek modyfikacji ustroju 

majątkowego małżonków. Zgodnie z uregulowaniami, które znajdują potwierdzenie w orzecznictwie ograniczenie, 

zniesienie, wyłączenie lub ustanie wspólności majątkowej nie ma wpływu na zobowiązania podatkowe powstałe przed 

datą dokonania danej modyfikacji12. Bowiem, są one skuteczne wyłącznie do zobowiązań podatkowych powstałych po 

jej dokonaniu13. Natomiast, sytuacja prawnopodatkowa małżonka wygląda odmiennie w przypadku ustania małżeństwa 

wskutek rozwodu, gdyż odpowiada on całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za zaległości podatkowe z 

tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej. Jednakże, wyłącznie do 

wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym14. Inaczej rzecz ujmując, unormowania ordynacji 

podatkowej odnoszą się do odpowiedzialności ograniczonej czasem trwania wspólności majątkowej oraz czasem 

powstania zobowiązań podatkowych. Wobec tego, wartość udziału w majątku wspólnym rozwiedzionego małżonka 

winna być ustalana na datę powstania przedmiotowych zobowiązań15. 

Aspekt specyficznego statusu małżonków rodzi nie tylko konsekwencje na gruncie materialnego prawa 

podatkowego, ale również jego szczególna ranga rozciąga się na kwestie stricte proceduralne. Bowiem, formalne 

przepisy prawnopodatkowe wykształciły swego rodzaju unikalny model legitymacji procesowej, gdzie jedną stroną 

postępowania podatkowego mogą być oboje małżonkowie16. Formuła ta odnosi się jednak, wyłącznie do małżonków, 

którzy ponoszą solidarną odpowiedzialność majątkową za zobowiązania podatkowe. Na mocy uregulowań każdy z nich 

jest uprawniony do działania w imieniu obojga17. Wobec tego, ich pozycja pod tym względem jest równoprawna18. 

Zatem, w toku postępowania podatkowego małżonkowie traktowani są jak jeden podmiot. Najlepszym przykładem 

zastosowania tego typu modelu legitymacji procesowej jest wydanie jednej decyzji podatkowej na imię obojga 

małżonków oraz doręczenie adresowanej wspólnie korespondencji tylko jednemu z nich19. Doręczenie to jest skuteczne 

i wyczerpuje wszelkie wymagania prawne w tym zakresie. Wobec tego, można mówić o współuczestnictwie 

procesowym materialnym polegającym na tym, że organy podatkowe prowadzą jedno postępowanie zakończone jedną 

decyzją wobec obojga małżonków20. 

Jednakże, ten specyficzny model legitymacji procesowej budzi wiele wątpliwości. Z jednej strony, sprowadza się 

ona do tego, iż małżonkowie nie posiadają odrębnych uprawnień o charakterze procesowym. Tym samym, nie można 

domniemywać istnienia sprzecznych interesów prawnych pomiędzy nimi. Jakiekolwiek działanie każdego z 

                                                 
8 A. Gorgol, Zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe, [w:] Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, pod red. W. Wójtowicz, 
Warszawa 2014, s. 168. 
9 Art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.), dalej: OP; zob. K. Wojewoda-Buraczyńska, 
Odpowiedzialność małżonka podatnika za jego zobowiązania podatkowe-wybrane zagadnienia, [w:] Ordynacja podatkowa w teorii i praktyce, pod red. B. 
Kuci-Guściory, M. Münnich, L. Bieleckiego, A. Krukowskiego, Lublin 2008, s. 171 i nast. 
10 Art. 29 § 1 OP. 
11 Wyrok SN z dnia 22 maja 2012 r., sygn. akt II UK 339/11, Legalis nr 490987, https://sip.legalis.pl/document-
full.seam?documentId=mrswglrsgi2tinrvg44dq, (dostęp: 3.03.2016). 
12 Art. 29 § 2 OP. 
13 Wyrok SA w Gdańsku z dnia 11 czerwca 2015 r., sygn. akt III AUa 36/15, Legalis nr 1285088, https://sip.legalis.pl/document-
full.seam?documentId=mrswglrtgi3demrrgyztk, (dostęp: 3.03.2016). 
14 Art. 110 § 1 OP. 
15 Wyrok NSA z dnia 26 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 1000/12, Legalis nr 908536, https://sip.legalis.pl/document-
full.seam?documentId=mrswglrsheydqnzuhezdo, (dostęp: 3.03.2016); wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2011 r., sygn. akt I FSK 632/10, Legalis nr 367358, 
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mrswglrrhe2tgnbwhe3dm, (dostęp: 3.03.2016). 
16 M. Münnich, Małżonkowie jako strona procedur podatkowych uregulowanych w ordynacji podatkowej, [w:] Ordynacja podatkowa. Zagadnienia 
proceduralne, pod red. M. Popławskiego, Białystok 2011, s. 19 i nast. 
17 Art. 133 § 3 OP. 
18 A. Kaźmierski, A. Melezini, D. Zalewski, Postępowanie podatkowe, [w:] Postępowanie podatkowe: 810 wyjaśnień i interpretacji, pod red. D. Zalewskiego, 
A. Meleziniego, Warszawa 2013, s. 440. 
19 Wyrok NSA z dnia 21 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1418/11, Legalis nr 760927, https://sip.legalis.pl/document-
full.seam?documentId=mrswglrsha2tomzuha2dq, (dostęp: 3.03.2016). 
20 Wyrok NSA z dnia 20 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 740/11, Legalis nr 552457, https://sip.legalis.pl/document-
full.seam?documentId=mrswglrsgu2tkmrxga2te, (dostęp: 3.03.2016). 
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małżonków w ramach postępowania podatkowego jest działaniem strony21. Z drugiej zaś, stanowi to pewne 

ograniczenie w formułowaniu i prezentowaniu różnych interesów małżonków. Co więcej istnieją poglądy, iż 

stosowanie tej specyficznej legitymacji procesowej jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem22. W szczególny sposób 

ujawnia się to wówczas, gdy umiera jeden z małżonków w trakcie prowadzonego postępowania podatkowego. Bowiem, 

w przypadku zaistniałej sytuacji małżeństwo ustaje i przestaje istnieć byt prawny podmiotu prawa podatkowego. 

Oznacza to, że stroną postępowania nie są już małżonkowie, lecz tylko jeden z nich. Natomiast, w miejsce drugiego 

mogą wstąpić jego spadkobiercy23. Zatem, trudno mówić w tej sytuacji o równoważnych interesach prawnych. Wobec 

tego, niniejszy model legitymacji procesowej nie spełnia swojej podstawowej roli i traci przymiot specyficzności. 

W aspekcie odpowiedzialności warto podkreślić ponadto, iż współmałżonek zobowiązanego posiada szczególny 

status w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji24. Bowiem, nie jest on stricte zobowiązanym jako 

podatnik oraz nie ciąży na nim wykonanie żadnego prawnego obowiązku pieniężnego lub niepieniężnego. 

Przedmiotowe zobowiązanie wynika z długu współmałżonka i ograniczone jest do odpowiedzialności z majątku 

wspólnego. Zatem, w świetle przepisów prawa w przypadku prowadzenia egzekucji, która dotyczy majątku wspólnego 

zobowiązanego i jego małżonka, należy wystawić tytuł wykonawczy przeciwko obojgu małżonkom25. 

Analizie można także poddać prawnopodatkowy status małżonka w świetle szczegółowego prawa podatkowego. 

Przede wszystkim zasadne wydaje się odniesienie do podatku dochodowego od osób fizycznych26 oraz podatku od 

spadków i darowizn27. 

Na mocy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na jego osobisty charakter 

małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez siebie dochodów28. Bowiem, jak podkreśla się 

w orzecznictwie na gruncie prawnopodatkowym z samego faktu małżeństwa nie można wywodzić interesu prawnego 

drugiego małżonka w sprawie podatkowej, dotyczącej wyłącznie jednego z nich29. Oznacza to, że każdy z małżonków 

jest niezależnym podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Niemniej, po łącznym spełnieniu ustawowo 

wskazanych przesłanek istnieje możliwość kumulatywnego opodatkowania małżonków30. Wobec tego, stanowi to 

wyjątek od ustawowej zasady i kreuje tym samym, szczególny status małżonków. 

Wspólne opodatkowanie małżonków uzależnione jest od istnienia małżeństwa oraz wspólności majątkowej przez 

cały rok podatkowy31. Kumulatywne opodatkowanie jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Stąd też, zastosowanie tego 

typu preferencji wymaga wyrażenia zgody w formie wniosku przez oboje małżonków. Składany jest on w zeznaniu 

rocznym32. Wspólne opodatkowanie od sumy dochodów wymaga uprzedniego określenia prawidłowej podstawy 

opodatkowania w odniesieniu do każdego z nich, czyli do osiągniętych zindywidualizowanych dochodów33. Tak więc, 

ustalenie przychodu, kosztów uzyskania, a w konsekwencji i dochodu, następuje odrębnie w stosunku do każdego z 

małżonków34. Zatem, w świetle powyższego można wskazać, iż ten wyjątkowy status małżonków w formie wspólnego 

opodatkowania, nie wyłącza zastosowania generalnej zasady osobistego charakteru podatku dochodowego. 

Co do zasady, uprawnienie łącznego opodatkowania małżonków, dotyczy osób fizycznych zamieszkałych na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Niemniej, kreując specyficzny status małżonków na gruncie niniejszej ustawy, 

uregulowania prawnopodatkowe rozciągają możliwość zastosowania wspólnego rozliczenia w dwóch wyjątkowych 

                                                 
21 Wyrok WSA w Kielcach z dnia 14 lutego 2008 r., sygn. akt I SA/Ke 605/07, Legalis nr 261340, https://sip.legalis.pl/document-
full.seam?documentId=mrswglrrgu2tenzvheyda, (dostęp: 3.03.2016). 
22 Wyrok WSA w Lublinie z dnia 25 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Lu 674/08, Legalis nr 367769, https://sip.legalis.pl/document-
full.seam?documentId=mrswglrrhe2tgnbxgm3to, (dostęp: 3.03.2016). 
23 Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1044/08, Legalis nr 276581, https://sip.legalis.pl/document-
full.seam?documentId=mrswglrrgyydeojsgq4dk, (dostęp: 3.03.2016). 
24 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.). 
25 Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 2014 r., sygn. akt I SA/Po 1065/13, Legalis nr 1104491, https://sip.legalis.pl/document-
full.seam?documentId=mrswglrtga3danbtgazto, (dostęp: 3.03.2016). 
26 Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), dalej: UPDOF. 
27 Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 205 z późn. zm.), dalej: USD. 
28 Art. 6 ust 1 UPDOF. 
29 Wyrok NSA z dnia 19 września 2014 r., sygn. akt II FSK 2143/14, Legalis nr 1071174, https://sip.legalis.pl/document-
full.seam?documentId=mrswglrtgaytambzg4ytg, (dostęp: 3.03.2016); wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 września 2011 r., sygn. akt I SA/Go 
106/11, Legalis nr 489037, https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mrswglrsgi2tinrthaztm, (dostęp: 3.03.2016). 
30 Z. Kukulski, [w:] Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod red. W. Nykiela, A. Mariańskiego, Gdańsk 2015, s. 115 i nast.; 
wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca 2011 r., sygn. akt I SA/Bd 226/11, Legalis nr 339645, https://sip.legalis.pl/document-
full.seam?documentId=mrswglrrhaydgmjzhe2ts, (dostęp: 3.03.2016). 
31 Art. 6 ust. 2 UPDOF. 
32 Wyrok NSA z dnia 19 września 2014 r., sygn. akt II FSK 2143/14, Legalis nr 1071174, https://sip.legalis.pl/document-
full.seam?documentId=mrswglrtgaytambzg4ytg, (dostęp: 3.03.2016). 
33 Wyrok NSA z dnia 10 września 2013 r., sygn. akt II FSK 2536/11, Legalis nr 739894, https://sip.legalis.pl/document-
full.seam?documentId=mrswglrsg4ydomjugu4ta, (dostęp: 3.03.2016). 
34 Wyrok NSA z dnia 17 kwietnia 2014 r., sygn. akt II FSK 525/14, Legalis nr 908206, https://sip.legalis.pl/document-
full.seam?documentId=mrswglrsheydqnzugu4to, (dostęp: 3.03.2016). 
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przypadkach. Pierwszy dotyczy sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków jest nierezydentem. Natomiast, drugi sytuacja 

odnosi się do obojga małżonków, którzy jednocześnie są nierezydentami35. Wobec tego należy podkreślić, iż status 

małżonka w kwestii wspólnego opodatkowania jest zróżnicowany pod względem spełnienia ustawowo wskazanych 

przesłanek, dotyczących okoliczności miejsca uzyskiwania dochodów. 

Podkreślając prawnopodatkowy status małżonków nie sposób jest nie uwzględnić funkcji kumulatywnego 

opodatkowania. Bowiem, możliwość ta stanowi nie tyle prorodzinną, co promałżeńską preferencję podatkową36. 

Przemawia za tym fakt, iż w określonych przypadkach przywilej ten zapewnia niższe opodatkowanie małżonków, 

aniżeli w sytuacji oddzielnego rozliczania się37. Zatem, możliwość wspólnego złożenia zeznania rocznego uzasadnione 

jest charakterem małżeństwa, a więc samych małżonków przejawiającym się w ich ekonomicznej jedności38. Tym 

samym, łączne opodatkowanie w aspekcie podmiotowym zmierza do stworzenia tzw. kompleksowego podmiotu 

podatkowego, a jego celem jest redukcja obciążeń podatkowych39. Ponadto należy mieć na uwadze, iż uregulowania 

podatkowe nie przewidują możliwości wspólnego opodatkowania osób tej samej płci pozostających w związkach 

partnerskich40, ani też osób heteroseksualnych pozostających we wspólnym pożyciu41. 

Szczególny prawnopodatkowy status małżonków uwidacznia się także na gruncie przepisów ustawy o podatku od 

spadków i darowizn, na mocy której nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy lub praw majątkowych 

wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega opodatkowaniu42. Kwestią kreującą szczególny status 

małżonków jest zależność pomiędzy nabywcą, a darczyńcą lub spadkodawcą. Wobec tego, najistotniejszym aspektem 

staje się istnienie danej więzi pokrewieństwa. Biorąc pod uwagę powyższe, istnienie małżeństwa warunkuje zaliczenie 

do pierwszej grupy podatkowej. Zatem, w świetle przepisów ustawy, posiadanie statusu małżonka jest nierozerwalnie 

związane z aspektem ustalania wysokości podatku na preferencyjnych warunkach. W związku z tym, szczególny status 

małżonka uwidacznia się w zastosowaniu co do niego zwolnień od podatku43, kwoty wolnej od podatku44, określonej 

skali podatkowej45 czy też ulgi mieszkaniowej46. 

Niemniej jednak, ażeby można było mówić o szczególnym statusie małżonka w kwestii zastosowania 

uprzywilejowanej formy podatku, należy spełnić określone warunki przewidziane w uregulowaniach prawnych. Istotna 

jest tutaj czynna postawa nabywcy, a więc samego małżonka w zakresie, choćby dokonania zgłoszenia w urzędzie 

skarbowym47. 

Podsumowanie 
Biorąc pod uwagę powyższe, prawnopodatkowy status małżonka zasługuje na szczególne podkreślenie. Mimo że 

jest zróżnicowany pod względem stosowania określonych regulacji do jednego małżonka czy też do obojga, stanowi w 

konsekwencji wyraz pewnej ekonomiki w działaniu. Ponadto, status małżonka kreuje wyjątkowość i swoistość na 

płaszczyźnie stosowania przepisów prawa podatkowego, wobec innych generalnie przyjętych zasad.  

Uprzywilejowana pozycja małżonka posiada zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje odnosząc się do 

samych podatników, ale również do państwa. Z jednej strony, status małżonka pozwala na zastosowanie 

preferencyjnych warunków opodatkowania. Z drugiej zaś, państwo z tego tytułu posiada pewną gwarancję 

zabezpieczenia wpływów do budżetu państwa. Niemniej, powołując się na doktrynę można pokusić się o konstatację, iż 

w dobie kryzysu, jakim jest fala rozwodów czy propagowanie modelu związków nieformalnych państwo powinno 

zapewnić kompleksowe wsparcie dla polskich małżeństw48. Wobec tego, należy oczekiwać zmian podkreślających 

posiadanie szczególnej i wyjątkowej rangi małżonka na gruncie prawa podatkowego. 

                                                 
35 Art. 6 ust. 3a UPDOF. 
36 P. Smoleń, Kontrowersje dotyczące koncepcji prorodzinnej reformy prawa podatkowego, [w:] Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, pod 
red. A. Pomorskiej, Lublin 2003, s. 205. 
37 Wyrok NSA z dnia 7 maja 2014 r., sygn. akt II FSK 1316/12, Legalis nr 1042437, https://sip.legalis.pl/document-
full.seam?documentId=mrswglrshe2tsojtge4tk, (dostęp: 3.03.2016). 
38 Wyrok WSA w Kielcach z dnia 18 sierpnia 2011 r., sygn. akt I SA/Ke 321/11, Legalis nr 377255, https://sip.legalis.pl/document-
full.seam?documentId=mrswglrsgeydgnjugq4dg, (dostęp: 3.03.2016). 
39 K. Święch, Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym, Warszawa 2013, s. 62 i nast. 
40 Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 11 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Gd 205/10, Legalis nr 874162, https://sip.legalis.pl/document-
full.seam?documentId=mrswglrsheydqmzygaydm, (dostęp: 3.03.2016). 
41 Wyrok NSA z dnia 20 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 2082/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/0E6008D267, (dostęp: 3.03.2016). 
42 Art. 1 USD. 
43 Art. 1 ust. 1 pkt 5 USD. 
44 Art. 9 ust. 1 pkt 1 USD. 
45 Art. 15 USD. 
46 Art. 16 ust. 1 pkt 1 USD. 
47 Art. 4a ust. 1 pkt 1 USD. 
48 I. Nowak, Wspólne opodatkowanie małżonków na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych-postulaty de lege lata i de lege ferenda, [w:] 
Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Sankcje i preferencje w prawie podatkowym, pod red. B. Kuci-Guściory, M. Münnich, A. Zdunka, 
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Marriage is one of the oldest social institutions which the essence is the subject of interest legal, humanities, 

theological or philosophical sciences. Due to this interdisciplinary it is worth emphasizing the status of spouses in Polish 

tax law. The law specifically determine their legal position as an exception to the generally accepted rules. Therefore, 

the article presents the topic about achieving concrete of economic benefits for spouses, responsibility for property tax 

liabilities and specific location in the procedural issues. 

 

                                                                                                                                                                         
Lublin 2015, s. 227; I. Szczepańska, Rozwiązania o charakterze prorodzinnym w polskiej konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych i 
nieprowadzących działalności gospodarczej, „Ius Novum” 2013, nr 2, s. 143 i nast.  
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Wstęp 
Wszystkie podejmowane przez człowieka decyzje wymagają pewnych krótko lub długoterminowych zobowiązań, 

a ich znaczenie jest uzależnione od stopnia i materii ich oddziaływania oraz od konkretnej sytuacji, której one dotyczą. 

Utarło się stwierdzenia mówiące o podejmowaniu „życiowych decyzji”, czy wyborze „drogi życia”, co wskazywać ma na 

ich szczególną wartość i rolę w codzienności. Najczęściej pierwszą myślą, która nasuwa się gdy usłyszymy wspomniane 

określenie, jest decyzja o zmianie stanu cywilnego lub o skonkretyzowaniu planów dotyczących własnej przyszłości. W 

prezentowanym artykule poruszony zostanie temat deklaracji małżeństwa w kontekście prawa cywilnego i kościelnego. 

W sposób szczególny zostaną uwzględnione skutki jakie niesie za sobą ta decyzja, mająca konsekwencje w życiu osoby, 

która ją podejmuje. 

Związek małżeński w prawie cywilnym 
Zawarcie związku małżeńskiego bywa nazywane „nową drogą życia”. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w 

następstwie tego zdarzenia, w życiu dwojga ludzi zachodzi wiele istotnych zmian. Instytucja małżeństwa stawia ich w 

nowej sytuacji życiowej, a co za tym idzie wymaga od nich przyjęcia nowej roli – roli współmałżonka. Nie dziwi więc 

fakt, że tak znaczne życiowe zmiany nie pozostają bez wpływu również na sytuację prawną obojga małżonków. Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy mówi o zawarciu związku małżeńskiego jako o zdarzeniu prawnym, które powoduje dwie 

zasadnicze konsekwencje: powstanie więzi prawnej pomiędzy małżonkami oraz założenie rodziny. Co więcej, jak 

trafnie zauważa Tomasz Sokołowski „zawarcie związku małżeńskiego kreuje w sferze osobistej i majątkowej każdego 

małżonka nowe prawa podmiotowe oraz odpowiadające im wzajemne obowiązki drugiego małżonka”1. Prawom i 

obowiązkom małżonków poświęcony jest dział II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego noszący taki właśnie tytuł. 

Warto zauważyć, że wymienione w nim obowiązki, a szczególnie te wyliczone w artykule 23 takie jak: 1. wspólne 

pożycie, 2. wzajemna pomoc, 3. wierność, 4. współdziałanie dla dobra rodziny, mają przede wszystkich naturę moralną. 

Dopiero w drugiej kolejności, z woli ustawodawcy zyskały one charakter prawny. 

Artykuł 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego już w pierwszym zdaniu, które brzmi: „Małżonkowie mają równe 

prawa i obowiązki w małżeństwie” akcentuje zasadę równouprawnienia współmałżonków, która to nie tylko jest jedną 

z podstawowych zasad prawa rodzinnego, ale także zasadą konstytucyjną. Z artykułu 33 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej wynika bowiem między innymi, że kobieta i mężczyzna mają równe prawa w życiu rodzinnym. Należy 

zaznaczyć jednak, iż równości praw nie możemy utożsamiać z jednolitością funkcji pełnionych w rodzinie. Te bowiem, 

biorąc pod uwagę odmienne uwarunkowania psychofizyczne i specyficzne predyspozycje kobiet i mężczyzn, z natury 

rzeczy są heteronomiczne i wydaje się, że nie tylko nie są jednolite, ale najzwyczajniej takimi być nie mogą. Dodatkowe 

potwierdzenie powyższych rozważań stanowi fakt, że Kodeks rodzinny i opiekuńczy na równi traktuje pracę żony w 

gospodarstwie domowym i przy wychowaniu dzieci z pracą zarobkową męża. 

Podstawowym obowiązkiem małżonków w świetle Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest zobowiązanie 

dotyczące wspólnego pożycia. Przejawia się ono w szczególnego rodzaju więzi, która łączy współmałżonków zarówno 

w aspekcie duchowym, fizycznym jak i gospodarczym2. Z uwagi na to, że więź duchowa i fizyczna są ze sobą ściśle 

związane uzasadnionym wydaje się rozpatrywanie ich łącznie. Więź duchowa poprzez charakterystyczne dla niej 

postawy szczerości, wsparcia, lojalności, szacunku czy gotowości do poświęceń i pomocy łączy małżonków w sposób 

emocjonalny stanowiąc jednocześnie fundament, na którym możliwe jest zbudowanie właściwej więzi fizycznej. Bez 

tego szczególnego gruntu emocjonalnego, powstanie więzi fizycznej równie dobrze mogłoby w skrajnych przypadkach 

wynikać z nadużywania przewagi ekonomicznej czy fizycznej jednego ze współmałżonków3. Związek o takim źródle w 

żaden sposób nie koresponduje z istotą małżeństwa. Więź gospodarcza, zwana też ekonomiczną, sprowadza się do 

wspólnego prowadzenia gospodarstwa rodzinnego, dzielenia trudów związanych z tym zadaniem jak i dążenia do 

                                                 
1 T. Sokołowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, red. H. Dolecki, T. Sokołowski, Warszawa 2013, s. 90. 
2 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 288. 
3 H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Warszawa 2013, s. 95. 
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osiągnięcia jednakowej stopy życiowej współmałżonków poprzez zaspokajanie ich osobistych potrzeb4. Z obowiązku 

wspólnego pożycia wynika obowiązek wspólnego zamieszkania, którego brak może być usprawiedliwiony jedynie 

istotnymi przyczynami takimi jak praca czy pobieranie nauki w znaczniej odległości od miejsca zamieszkania. O istocie 

i wadze obowiązku wspólnego pożycia stanowi fakt, że stwierdzenie jego zupełnego rozkładu może stać się podstawą 

orzeczenia separacji, a gdy nabierze on dodatkowo cech trwałości, staje się przesłanką orzeczenia przez sąd rozwodu. 

Kolejnym z obowiązków wymienionym w artykule 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest obowiązek 

wzajemnej pomocy. Obliguje on małżonków do udzielania sobie wsparcia zarówno na przy normalnych czynnościach 

życia codziennego jak i w obliczu życiowych niepowodzeń i trudności. Pomoc ta może być świadczona w sposób 

niematerialny, kiedy to głównie przejawiać się będzie przez wsparcie duchowe i emocjonalne, w sposób intelektualny, 

poprzez wspieranie radą i rozmową, a w sytuacjach związanych z trudnościami finansowymi także w sposób 

materialny. 

Redakcja artykułu 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wskazuje na związek obowiązku wzajemnej pomocy z 

obowiązkiem wierności. To z kolei wymusza szerokie spojrzenie na kwestię wierności w małżeństwie i nie pozwala na 

rozumienie jej jedynie w aspekcie fizycznym. Wierność postulowana w artykule 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

to wierność cielesna, ale i swego rodzaju gotowość niesienia pomocy w trudnych chwilach, którą często przyrównuje 

się do „wiernej przyjaźni”. Wierność fizyczna sprowadza się do przyznania małżonkom swego rodzaju ekskluzywnej 

pozycji ponieważ zakłada ona, że zachowania wynikające z treści praw i obowiązków regulujących pożycie małżeńskie 

mogą być realizowane tylko przez małżonków względem siebie. Na wierność ujętą w aspekcie emocjonalnym 

wskazywał sam Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 8 grudnia 2000 roku stwierdził, że: „choć art. 23 k. r. o. stanowi 

m.in. o małżeńskim obowiązku wierności, to zakresu tego obowiązku nie można przecież odnosić li tylko do wąsko 

rozumianej płaszczyzny kontaktów seksualnych, ale należy nim również obejmować powinność zachowania wobec 

siebie wzajemnej lojalności w postępowaniu i wzajemnego poszanowania godności”5. 

Jak zostało wspomniane wcześniej zawarcie związku małżeńskiego skutkuje założeniem rodziny, nie dziwi więc 

fakt, że artykuł 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nakłada na współmałżonków obowiązek współdziałania dla jej 

dobra. Obowiązek ten koresponduje również z wcześniej omówionym obowiązkiem wzajemnej pomocy ponieważ jego 

istotą jest wzajemne współuczestniczenie małżonków w podejmowanych przez nich przedsięwzięciach służących 

prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny jak i powstrzymywaniu się od działań mogących mieć negatywny wpływ na 

interesy zarówno całej rodziny jak i poszczególnych jej członków. Warto w tym miejscu zauważyć, że małżonkowie nie 

są jedynymi podmiotami zobowiązanymi do dbałości o dobro rodziny. Ustawodawca wszakże chroni dobro rodziny nie 

tylko w zakresie omawianego artykuł 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale odwołuje się do niego także w innych 

przepisach jak chociażby artykule 10 §1 czy artykule 39 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego6. 

Omówione wyżej prawa i obowiązki współmałżonków wynikające z artykułu 23 Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego, a w szczególności równouprawnienie i obowiązek wspólnego działania przekładają się na regulację 

zawartą w artykule 24 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w myśl której „małżonkowie rozstrzygają wspólnie o 

istotnych sprawach rodziny”. Oczywistym jest, że w kwestiach nie mających większego znaczenia i nie pociągających 

za sobą znaczniejszych konsekwencji małżonkowie dysponują swobodą decyzji zarówno jeśli chodzi o sprawy osobiste 

jak i rodzinne. Obowiązek wspólnego rozstrzygania wyrażony w artykule 24 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

dotyczy bowiem jedynie spraw istotnych, za które orzecznictwo uważa między innymi wybór sposobu korzystania z 

przedmiotów objętych wspólnością majątkową, miejsca zamieszkania rodziny czy imienia dziecka. W doktrynie 

wskazuje się, że poprzez wspomnianą regulację ustawodawca pragnie chronić prawo każdego z małżonków do 

współuczestniczenia w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących spraw rodzinnych jak i sprzeciwianiu się im jeśli 

zajdzie taka potrzeba7. 

Bezwzględnie obowiązujący charakter powyższych norm uniemożliwia małżonkom ich zmianę wedle własnej 

woli, nawet gdyby była ona zgodna. Zwraca się również uwagę na więź obligacyjną powstającą między małżonkami, 

której swoisty i wyjątkowy charakter wynika z faktu, że treść i zakres wzajemnych praw i obowiązków małżonków nie 

jest różny lecz taki sam. 

 

                                                 
4 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010, s. 288. 
5 Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 2000r., sygn. akt I CKN 1129/99, (Lex nr 51635). 
6 Art. 10 §: „Nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na 
zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej 
rodziny”. Art. 39: „Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody wymaganej do dokonania czynności, albo jeżeli porozumienie z nim napotyka trudne do 
przezwyciężenia przeszkody, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania 
czynności wymaga dobro rodziny”. 
7 T. Smyczyński, Art. 24 k.r.o. w doktrynie i praktyce , SP 1976, nr 4. 
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Związek małżeński w prawie kościelnym 
Prawo kościelne już w pierwszym kanonie mówiącym o małżeństwie (KPK 1055) wskazuje, na charakter 

sakramentalny tego aktu. W ten sposób poprzez czynności liturgiczne związek kobiety i mężczyzny zostaje uświęcony 

przez samego Boga. Przyjmowane przez człowieka sakramenty udzielają mu łaski, a ta z kolei pozostawia w nim 

nieodwracalne zmiany związane z uświęceniem. Kolejnym aspektem akcentowanym przez Kodeks Prawa Kanoniczego 

jest charakter małżeństwa sakramentalnego, który cechuje jedność i nierozerwalność (por. KPK 1056). Ważną rolę 

odgrywa zgoda małżeńska, która precyzuje wspólne życie (trwałość) oraz cele małżeństwa jakimi są zrodzenie i 

wychowanie potomstwa (por. FC 11; 15). Prawo kościelne wyznacza też pewne etapy związane z przygotowaniem 

młodych ludzi do tego sakramentu (por. FC 66). Oprócz katechezy i spotkań duszpasterskich kluczową rolę z prawnego 

punktu widzenia stanowi kanoniczne badanie narzeczonych przed ślubem (KPK 1066-1069)8. Kolejne rozdziały 

artykułu poświęconego małżeństwu poruszają zagadnienia związane z przeszkodami zrywającymi oraz omawiają 

przypadki małżeństw mieszanych, jednakże omówienie ich wychodzi po za ramy tematyczne niniejszego artykułu. 

Dokumentem, który jest pomostem łączącym prawo kościelne i prawo państwowe jest konkordat z 28 lipca 1993 

roku zawarty pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, który wszedł w życie 25 kwietnia 1998 roku9. Na 

mocy tej międzynarodowej umowy zaczęto uznawać akty prawne zawarte w Kościele katolickim jako dokumenty o 

charakterze państwowym. Jednym z konsekwencji tego stanu jest możliwość zawierania konkordatowych związków 

małżeńskich10. Koresponduje to z artykułem 1 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego11, który mówi o wyznaniowej 

formie zawarcia związku małżeńskiego i podaje ją jako alternatywną w stosunku do formy cywilnej. Przedstawicielem 

władzy państwowej staje się wówczas osoba duchowna, która zobowiązana jest poinformować właściwy urząd o 

zawarciu związku małżeńskiego w trybie konkordatowym. 

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej obwarowane jest pewnymi wymaganiami. Procedura 

przygotowania do małżeństwa przebiega dwutorowo, łączy bowiem w sobie dwie rzeczywistości prawne: cywilną i 

kościelną. Z punktu widzenia prawa kościelnego do najważniejszych wymogów zaliczyć należy: przedłożenie 

świadectwa chrztu (wystawionego nie dawniej niż sześć miesięcy przed wizytą w kancelarii), świadectwa bierzmowania 

(nieobowiązkowo), okazanie dowodów osobistych kandydatów, przedłożenie danych świadków planowanego 

małżeństwa oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego. Po dokonaniu wstępnych procedur 

administracyjnych związanych ze spisaniem przez proboszcza parafii, w której ma odbyć się ślub, protokołu 

przedmałżeńskiego, nupturienci muszą przedłożyć także zaświadczenie o odczytaniu w rodzimych parafiach 

narzeczonych, zapowiedzi o planowanym ślubie (obecnie procedura ta dokonuje się najczęściej pomiędzy 

duszpasterzami poszczególnych parafii)12. Konieczne będzie przedłożenie także potwierdzenie odbycia nauk 

przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej. Wymogiem korespondującym z prawem cywilnym będzie uzyskanie 

przez nupturientów zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających, z punktu widzenia 

prawa państwowego, zawarcia małżeństwa. 

Implikacje w prawie cywilnym 
Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej niesie za sobą skutki cywilne13, do których należą: 

zgodność, trwałość, egalitaryzm (równość obojga małżonków) oraz staranie się o zapewnienie rodzinnego szczęścia. W 

prawie cywilnym zawarcie związku małżeńskiego zaliczane jest do kategorii umów. O ważności tego aktu zaświadcza 

urzędnik państwowy, który na podstawie zeznań obojga narzeczonych, którzy w słowach „świadomy (świadoma) praw 

i obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa…”14 wyrażają wolę wstąpienia w związek małżeński. Warto 

zwrócić uwagę na fakt, iż prawo cywilne przez wiele lat zakładało jako cel małżeństwa posiadanie dzieci, co wyrażało 

się poprzez stwierdzenie „świadomy (świadoma) praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny” – 

                                                 
8 Zob. także: Konferencja Biskupów Polskich, Instrukcja o kanonicznym badaniu narzeczonych przed ślubem, Olsztyn 1947. 
9 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., w: „Internetowy System Aktów Prawnych”: 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19980510318 (dostęp: 25.03.2016). 
10 Konkordat…, dz. cyt. 
11 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w: „Internetowy System Aktów Prawnych”: 
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19640090059 (dostęp: 25.03.2016). 
12 Szerzej o przygotowaniu do małżeństwa w kościele katolickim znaleźć można, np. F. Jabłoński, Ślub kościelny. Jak przygotować? Pastoralne działania 
formacyjne wobec narzeczonych w archidiecezji gnieźnieńskiej „Teologia i Moralność” vol. 7, 2 (12) 2012, s. 162-171; I. Częstochowska, Pastoralne 
przygotowanie do sakramentu małżeństwa w świetle wskazań Papieskiej Rady do spraw Rodziny, „Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 
Informator Referatu Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie” 2(2009); Program duszpasterski Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Kościół naszym domem, „Wiadomości 
Archidiecezji Gnieźnieńskiej”, red. F. Jabłoński, (wyd. spec. 2011). 
13 Konkordat …, dz. cyt. 
14 Ustawa…, dz. cyt. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bierzmowanie


K o r t o w s k i  P r z e g l ą d  P r a w n i c z y                                 S t r o n a  | 232 

 
sformułowanie to uległo zmianie od 1 marca 2015 r.15 – w aktualnej wersji mówi jedynie o zawarciu związku 

małżeńskiego16. 

Związek małżeński w formie wyznaniowej 
Przepisy prawa kościelnego odnoszące się do wyznaniowego związku małżeńskiego zostały skodyfikowane w 100 

kanonach (od 1055-1155) podzielonych na dziewięć rozdziałów, które odnoszą się do następujących tematów 

szczegółowych: „Pasterska troska i czynności poprzedzające zawarcie małżeństwa” (1063-1072), „Przeszkody zrywające 

w ogólności” (1073-1082), „Poszczególne przeszkody zrywające” (1083-1094), „Zgoda małżeńska” (1095-1107), „Forma 

zawarcia małżeństwa” (1108-1123), „Małżeństwa mieszane” (1124-1129), „Małżeństwo zawierane tajnie” (1130-1133), 

„Skutki małżeństwa” (1134-1140), „Rozłączenie małżonków” (1141-1155)17. 

Kanony ukazują wielość sytuacji w jakich mogą znaleźć się narzeczeni – późniejsi małżonkowie. Obejmują one 

okoliczności odnoszące się do wydarzeń, które powinny mieć miejsce przed planowanym małżeństwem, ukazują 

przeszkody, które zrywają przebieg planowanego związku małżeńskiego zanim jeszcze on zaistnieje, precyzują warunki 

zawierania związków mieszanych, wskazują na skutki zawieranego małżeństwa oraz traktują o sytuacji, w której 

małżonkowie mogą ulec czasowemu rozłączeniu (separacji)18. W kontekście całego artykułu przeanalizowane zostaną 

tylko te części które mówią o skutkach jakie niesie za sobą zawarcie małżeństwa wyznaniowego. 

Forma zewnętrzna zawarcia małżeństwa sakramentalnego ukazuje jedność czego symbolem są związane stułą ręce 

nupturientów. Formuła przysięgi w przypadku ślubu kościelnego brzmi następująco: „Ja (imię)., biorę Ciebie (imię) za 

żonę/męża i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż 

Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci”19. Ponieważ Kościół małżeństwo rozumie jako 

przymierze w którym „mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości” (KKK 1660), 

w rozumieniu teologicznym nie może zatem wystąpić tzw. „małżeństwo osób tej samej płci” ponieważ byłoby ono 

niezgodne z nauczaniem Kościoła, czyli z zamysłem samego Stwórcy. W tej kwestii prawo kościelne i państwowe są 

tożsame20. Podejmując się natomiast analizy treści przysięgi małżeńskiej składanej w Kościele możemy zauważyć, że 

przysięga ta podkreśla i akcentuje godność osoby. „W tych słowach i w tym dialogu zawarta jest bardzo głęboka i istotna 

prawda antropologiczna, że wzięcie kogoś jako daru implikuje zarazem przyjęcie go”21, a także bezinteresowny dar z 

siebie22. Jan Paweł II, w nauczaniu na temat małżeństwa i rodziny podkreślił, że „słowa przysięgi małżeńskiej orzekają o 

tym, co stanowi wspólne dobro” 23 zarówno w stosunku do małżeństwa jak i późniejszej rodziny. Należy zwrócić uwagę, 

że jest to ślubowanie wzajemne, które podkreśla akt oddania w wolności serca (por. Rz 2,15; Hbr 8,10). 

Najistotniejszym skutkiem małżeństwa sakramentalnego jest powstanie węzła małżeńskiego, który „z natury swojej 

jest „wieczysty i nierozerwalny” (KPK 1134). W dalszej części Kodeks wskazuje na prawa i obowiązki małżonków. Na 

pierwszym miejscu postawione zostaje zrodzenie potomstwa oraz wychowanie go pod względem fizycznym, 

kulturalnym, religijnym i moralnym24 oraz tworzeniu tożsamości które „opiera się na dynamicznie i naprzemiennie 

zachodzących procesach eksploracji i zobowiązania. Na poziomie eksploracji człowiek styka się z rzeczywistością 

religijną i poznaje ją na różnych poziomach. Następnie angażuje się w nią uwewnętrzniając jako wartość, według której 

kształtuje swoje życie, bądź ją neguje poszukując innych form religijności, istotnych z punktu widzenia jego potrzeb, 

światopoglądu, tradycji i określonych kulturowo norm”25. Kodeks reguluje także kwestię prawego pochodzenia dziecka 

(KPK 1137-1140). 

Prawo kanoniczne na temat skutków małżeństwa 
Kodeks Prawa Kanonicznego poświęca skutkom małżeństwa sakramentalnego sześć kanonów i zamieszcza je w 

rozdziale zatytułowanym „Skutki małżeństwa” (1134-1140). Najważniejszy i najbogatszy w treści odnośnie skutków 

                                                 
15 Od wejścia w życie ustawy z 28 listopada 2014 Prawo o aktach stanu cywilnego. 
16 Treść przysięgi przed nowelizacją: „Świadomy(a) praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek 
małżeński z (imię i nazwisko pani młodej/pana młodego) i przyrzekam, że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo było zgodne, szczęśliwe i trwałe”. 
17 Codex iuris canonici = Kodeks prawa kanonicznego, Poznań : Pallottinum, 1984. 
18 W prawie kanonicznym nie ma rozwodów, a jedynie stwierdza się nieważność małżeństwa – tzw. stwierdza się, że pomimo przesłanek zewnętrznych 
nigdy nie doszło do faktycznego zawarcia związku w pełnym tego słowa znaczeniu. 
19 Cyt. za: P. Bortkiewicz, Analiza etyczna przysięgi małżeńskiej, „Teologia i Moralność” vol. 7., 2 (12) 2012, s. 94. 
20 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (2 kwietnia 1997 r.), art. 18: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo 
znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”; Ustawa…, dz. cyt. 
21 Rituale Romanum. Ordo celebrandi matrimonium n. 62, s. 17; cyt. za.: Jan Paweł II, O rodzinie, Kraków 2011, s. 36; P. Bortkiewicz, Analiza etyczna 
przysięgi małżeńskiej, „Teologia i Moralność” vol. 7., 2(12) 2012, s. 94. 
22 GS 24 
23 Jan Paweł II, O rodzinie, Kraków 2011, s. 36. 
24 Szerzej o wychowaniu moralnym w rodzinie: H. Pilarczyk, Rodzina a wartości moralne. Miejsce ich nauczania, weryfikacji i realizacji, w: „Teologia i 
Moralność”, red. A. Pryba, vol. 9 nr 2(16) 2014, s. 51-63. 
25 A. Wieradzka-Pilarczyk, Tożsamość religijna młodych Polaków, Poznań 2015, s. 99. 
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kanonicznych zawartego małżeństwa jest kanon 113426 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Wskazuje on na szczególne 

elementy, które odróżniają sakramentalny związek małżeński od małżeństwa w rozumieniu cywilnym. Wyjątkowość 

małżeństwa wyznaniowego będzie przejawiała się przede wszystkim w tym, że zostało ono podniesione do godności 

sakramentu (por. KKK 1601)27. Sakramenty dla osób wierzących są wyjątkowymi czynnościami, mającymi charakter 

ściśle określonej liturgii. Zgodnie z wyznawaną wiarą, ustanowił je sam Chrystus (por. KKK 1210) przez co mają 

szczególną moc sprawczą dla życia duchowego osób, które je z wiarą przyjmują28. Małżeństwo sakramentalne odnosi się 

bowiem do dwóch rzeczywistości: boskiej i ludzkiej. Zawarcie związku małżeńskiego zaciąga dwojakie konsekwencje: 

„Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga. 

Z ich przymierza »powstaje z woli Bożej instytucja trwała także wobec społeczeństwa«. Przymierze małżonków zostaje 

włączone w przymierze Boga z ludźmi: »Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w miłość Bożą«”. Kanon uznaje zatem 

złożoność i wzajemną relację prawa cywilnego i kościelnego. Istotną kwestią jest przepis zawarty w kanonie 1056 

Kodeksu Prawa Kanoniczego, który mówi o „jedności i nierozerwalności” przymierza małżeńskiego. W Kościele 

katolickim nie istnieje „rozwód” jak może mieć to miejsce w prawie cywilnym29. Jedyną możliwością ustania związku 

(poza śmiercią jednego ze współmałżonków) jest przeprowadzenie procesu sądowego, którego celem jest udowodnienie, 

że do małżeństwa pomimo wszelkich oznak zewnętrznych nigdy nie doszło a ono samo nigdy nie zaistniało. Proces w 

sądzie kościelnym miałby wówczas ukazać, że zostały zatajone istotne kwestie związane z istnieniem przeszkód, o 

którym mowa w kanonach 1073-109430. 

Jest to istotny aspekt wspólnototwórczy, ponieważ w kontekście wiary „dwa inne sakramenty święcenia i 

małżeństwo są nastawione na zbawienie innych ludzi. Przez służbę innym przyczyniają się także do zbawienia 

osobistego. Udzielają one szczególnego posłania w Kościele i służą budowaniu Ludu Bożego” (KKK 1534). Podkreślona 

zostaje także rola małżonków jako osób mających te same prawa i obowiązki w powstałym związku. Nie ma 

kanonicznych wytycznych odnoszących się do konkretnych ról w związku, podkreślona zostaje natomiast godność 

każdej ze stron małżeństwa. Ponadto związek wyznaniowy jest ukazany jako wyraz służby miłości, która ma zostać 

dopełniona w akcie zrodzenia i wychowania potomstwa – na co wskazuje katechizmowe wskazanie odnosząc się do 

„budowania” Ludu Bożego. Potwierdzeniem tego są kolejne kanony, które wskazują na relacje rodziców i dzieci, 

zwłaszcza w kwestii wychowania (zob. KPK 1136)31. Kanony 1137-1140 wskazują natomiast na relacje prawne w 

stosunku do potomków, jeżeli zachodziła by wątpliwość co do ich „prawego” pochodzenia. 

Zakończenie 
Zarówno prawo cywilne jak i prawo kościelne regulują bardzo wiele aspektów codziennego życia. W wielu z nich 

przepisy te są tożsame lub wzajemnie się uzupełniają o pewne szczegółowe treści i przepisy (także te odnoszące się do 

małżeństwa). Wzajemne korelacje prawne umożliwiają współpracę na linii państwo – Kościół oraz na budowanie 

wzajemnego zaufania i autorytetu. Współpracę z pewnością ułatwił podpisany pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i Stolicą 

Apostolską konkordat. Jedyną przestrzenią, w której należałoby poprawić współpracę może być kwestia unieważniania 

umów małżeńskich, o które zdecydowanie łatwiej w praktyce cywilnej niż kościelnej. Wzajemne procedury dążące do 

unieważniania małżeństwa są możliwe, potrzeba jednak zreformowania prawa cywilnego, które musiałoby podczas prac 

sądowych brać pod uwagę fakt zawarcia małżeństwa wyznaniowego. 

 

*** 

 

 
 

In the presented article, starting from the definition of marriage analyzed laws and duties of spouses under the 

state's law and church's law. In particular, highlighted the differences arising from the fact of regulation this unique 

                                                 
26 „Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł, z natury swej wieczysty i wyłączny. W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają 
ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności”. 
27 „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz 
do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. 
28 Por. A. Pryba, Znaczenie i wartość sakramentalnego małżeństwa, „Teologia i Moralność”, vol. 7, 2(12) 2012, s. 53-55. 
29 Ponieważ w prawie cywilnym małżeństwo jest traktowane jako umowa może ono ulec rozpadowi na mocy ustania/zerwania umowy na drodze decyzji 
administracyjnych. 
30 Omówienie przeszkód związanych z małżeństwem sakramentalnym byłoby niezwykle ciekawe, jednakże wykroczyłoby poza ramy tematyczne 
niniejszego artykułu.  
31 „Rodzice mają najcięższy obowiązek i najpierwsze prawo troszczenia się zgodnie, według swoich możliwości, o wychowanie potomstwa zarówno 
fizyczne, społeczne i kulturalne, jak i moralne oraz religijne”. 
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relationship between people in different legal systems. Article shows the catalog of rights and duties of supposes and the 

effectiveness and guarantees that ensure their execution. It also raised the issue of a kind of „dual regulation” and the 

problem of legal protection of all universal marriage values related with it. 
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Wprowadzenie 
Zaręczyny stanowią jeden z elementów przygotowania do małżeństwa w Kościele Katolickim. W ogólnym 

podziale przygotowań do przyjęcia tego sakramentu wskazanym przez Papieską Radę ds. Rodziny (łac. Pontificium 
Consilium pro Familia) zawarcie zaręczyn rozpoczyna okres drugi, czyli preparazione prossima1. Wraz z rozwojem 

nauki prawa kanonicznego można zauważyć dążenie do coraz ściślejszej i bardziej rygorystycznej regulacji wskazanej 

instytucji. 

Geneza instytucji zaręczyn 
Przede wszystkim należy wskazać, że początki prawa kanonicznego związane są immanentnie z prawem 

rzymskim. To ostatnie, jako najbardziej rozwinięty starożytny system prawny, dało postawy do wykształcenia się 

instytucji i zasad prawnych, mających zastosowanie w czasach współczesnych. Rozwijający się Kościół również 

korzystał z wzorców ukształtowanych w starożytnym Rzymie (Ecclesia vivit lege romana) i przenosił je na grunt 

powstającego prawa kanonicznego z uwzględnieniem etyki i moralności chrześcijańskiej2. Rozważania o instytucji 

zaręczyn należy więc rozpocząć od przedstawienia jej rzymskiego kształtu. Przyrzeczenie małżeństwa w różnych 

okresach państwa rzymskiego rodziło różne skutki prawne, jednakże nigdy nie wiązało narzeczonych w sposób 

bezwzględny.3 Stronami przyrzeczenia małżeńskiego w najdawniejszym okresie istnienia państwa byli co do zasady 

zwierzchnicy agnacyjni a nie sami przyszli małżonkowie4. Taki układ odzwierciedlał istniejące w tych czasach stosunki 

społeczne, oparte na naczelnej roli władzy ojcowskiej nad rodziną – patria potestas5. Skutkiem prawnym sponsio była 

możliwość domagania się zapłaty kary pieniężnej za jej zerwanie. W okresach późnej republiki i cesarstwa taka 

praktyka straciła jednak na znaczeniu6. 

Edykt mediolański i idąca za nim zmiana stosunku państwa rzymskiego do chrześcijaństwa wywarły istotny 

wpływ na ewolucję instytucji małżeństwa i zaręczyn. Z umowy o charakterze czysto majątkowym, tworzącym 

wzajemne zobowiązanie stron do wstąpienia w związek małżeński, zaręczyny stały się podstawą do budowy 

szczególnego stosunku osobistego i bliskości między narzeczonymi. Istotne regulacje instytucji zaręczyn przewidywało 

prawo późnego cesarstwa oraz prawo justyniańskie. Wskazywało ono na przeszkody zawarcia zaręczyn podobne 

konstrukcyjnie do współczesnych przeszkód małżeńskich7. Ponadto była narzeczona nie mogła zawrzeć małżeństwa z 

wstępnymi lub zstępnymi narzeczonego. Prawo justyniańskie regulowało również przyczyny zerwania zaręczyn, które 

zwalniały zrywającego od odpowiedzialności odszkodowawczej. Należały do nich m. in. trwała impotencja, niemoralne 

prowadzenie, wybór życia zakonnego czy różnica religii. Powodem do zakończenia okresu narzeczeństwa mogło być 

również otrzymanie godności namiestnika prowincji, a także związek z taką osobą8. 

Upadek zachodniego Cesarstwa i początek ery średniowiecza spowodował powrót do wzorców archaicznych i 

zanik wielu wypracowanych w epoce klasycznej i poklasycznej instytucji. Znana Rzymianom forma zawierania 

zaręczyn i związane z nią skutki prawne została zastąpiona przez dwie świeckie umowy zmówin i zdawin9. Z punktu 

widzenia konstrukcyjnego zmówiny podobne były do archaicznej sponsio – zawierały je bowiem rodziny narzeczonych 

a nie sami przyszli małżonkowie. Kontrakt ten regulował warunki majątkowe, termin i warunki zawarcia 

przyrzeczonego związku małżeńskiego. Drugą umowę stanowiły zdawiny, czyli oddanie narzeczonej jej wybrankowi10. 

 

                                                 
1 Pontificium Consilium pro Familia, Preparazione al sacramento del matrimonio, (dostęp: 3.04.2016). 
2 T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. 3, Olsztyn 1996, s. 87. 
3 W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu wraz z wyborem źródeł, Poznań 2011, s. 192. 
4 W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Berier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2014, s. 225. 
5 Ibidem, s. 205. 
6 Ibidem, s. 225. 
7 Ibidem, s. 225. 
8 Ibidem, s. 225. 
9 J. Bardach, B. Leśniodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Warszawa 2009, s.155-156. 
10 Ibidem s. 156. 
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Zaręczyny w dekrecie Ne temere  
Po raz pierwszy w dwudziestym wieku zaręczyny zostały uregulowane w dekrecie Ne temere z 1907 r. Akt ten 

wydano w celu zapobiegania małżeństwom tajnym, które mimo wprowadzonej po Soborze Trydenckim formie 

kanonicznej zawierania sakramentu nadal stanowiły poważny problem i zagrożenie dla nierozerwalności węzła 

małżeńskiego11. Ne temere rozszerzało zasięg terytorialny obowiązywania wspomnianej formy na cały świat i w ten 

sposób zlikwidowało istniejącą od ponad 400 lat lukę prawną. Obok szczegółowych norm dotyczących instytucji 

małżeństwa w Ne temere wskazano również na formę zawierania zaręczyn. Aby te ostatnie stały się wiążące i 

wywierały skutki prawne na gruncie prawa kanonicznego koniecznym było dokonanie przyrzeczenia w obecności 

innych osób. Ich krąg został ściśle określony przez dekret – należeli do nich: proboszcz, ordynariusz miejsca 

(świadkowie urzędowi) lub dwóch świadków prywatnych (bez względu na ich stan – duchowny lub świecki). 

Przyrzeczenie przybierało formę pisemną opatrzoną podpisami przyszłych małżonków oraz świadków. Na treść pisma – 

aktu zaręczyn składać się mogło albo stwierdzenie zawarcia zaręczyn albo przyrzeczenie zawarcia małżeństwa w 

przyszłości. 12Dopuszczalne było wprowadzenie dodatkowych postanowień, np. dotyczących spraw majątkowych lub 

terminu zaślubin. Wskazanie narzeczonych z imienia i nazwiska nie stanowiło przesłanki koniecznej do zawarcia 

umowy w przeciwieństwie do oznaczenia dokładnej daty sporządzenia aktu. Forma pisma pozostawała obojętna – mógł 

to być zarówno drukowany formularz jak i dokument spisany własnoręcznie. 

Ne temere szczegółowo określało również sposób zawierania zaręczyn przez analfabetów lub półanalfabetów 

(zarówno gdy tylko jedna ze stron umowy nie potrafiła pisać, jak i gdy nie potrafiły pisać obie strony). Brak 

umiejętności pisania przez osobę dokonującą przyrzeczenia powinien być odnotowany w dokumencie. Dodatkowo 

wprowadzono wymóg obecności kolejnego świadka, którym mógł nim być każdy z wyżej wymienionego kręgu osób. 

Miał on obowiązek podpisania się pod przyrzeczeniem. Zawarta w Ne temere forma zawarcia zaręczyn była dokładnie 

sprecyzowana. Wymogi utrwalenia przyrzeczenia na piśmie i obecności dwóch lub trzech świadków miały duże 

znaczenie dowodowe. Poza tym dekret, przy określeniu kręgu podmiotów uprawnionych do bycia świadkami zawarcia 

zaręczyn, rozszerzał pojęcie proboszcza. Zgodnie z Ne temere był nim nie tylko ten, kto posiadał formalnie taki tytuł i 

władzę nad określoną parafią, ale i kapłan, który choć nie sprawował tej funkcji został zrównany w prawach z 

proboszczem sensu stricto i miał pieczę nad duszami. Na terenach misyjnych, gdzie nie doszło jeszcze do ich podziału 

na parafie każdy ksiądz w zakresie prawa dotyczącego zaręczyn był uważany za proboszcza. Warto również wskazać, że 

dekret nie potępiał innych sposobów zawierania przyrzeczeń małżeństwa. Jednakże od wejścia w życie Ne temere takie 

umowy lub oświadczenia zostały pozbawione charakteru wiążącego na gruncie prawa kanonicznego. Nadal 

dopuszczalne było dokonywanie zaręczyn dzieci do lat siedmiu przez ich rodziców według dawnych reguł. Zawierając 

akt zaręczyn przyszli małżonkowie podejmowali szereg zobowiązań. Należały do nich w szczególności: obowiązek 

dochowania wierności, obowiązek zawarcia przyrzeczonego małżeństwa (w razie uchylania się przez stronę od 

spełnienia tej powinności przysługiwała skarga o dopełnienie), zakaz zawierania małżeństwa z inną osobą. Poza tym z 

zaręczynami związana była przeszkoda publicznej przyzwoitości (publicae honestatis), która chroniła szczególną relację 

między narzeczoną a krewnymi drugiej strony. Dla rozwiązania zaręczyn dekret nie przewidywał szczególnej formy, 

koniecznym było wyłącznie ich należyte wykazanie13. 

Zaręczyny w Kodeksie prawa kanonicznego z 1917 r. 
Forma zawarcia zaręczyn uregulowana w Ne temere została włączona do przyjętego kilka lat później Kodeksu 

prawa kanonicznego14. Kanon 1017 przewidywał konieczność spisania aktu zaręczyn oraz złożenia pod nim podpisów 

przez strony i świadków dla skuteczności umowy na gruncie prawa kanonicznego. Wprowadzał on ponadto możliwość 

dochodzenia wynagrodzenia szkody powstałej na skutek zerwania przyrzeczenia, jednakże nie dopuszczał sądowej 

egzekucji zaręczyn15. 

Zaręczyny w Kodeksie prawa kanonicznego z 1983 r. 
Obecny kształt instytucji zaręczyn określa Kodeks prawa kanonicznego z 1983 r.16. Poświęca im zaledwie jeden 

kanon – 1062, co zdecydowanie świadczy o umniejszeniu ich roli w porównaniu do poprzednich regulacji w tym 

zakresie. Z systematycznego punktu widzenia przepis ten został umiejscowiony w części ogólnej poświęconej 

                                                 
11 Dekret Ne temere z dnia 10 sierpnia 1907 r. wydany przez Kongregację ds. Duchowieństwa (tłum. włas.). 
12 W. Abraham, Forma zawarcia zaręczyn i małżeństwa w najnowszym ustawodawstwie kościelnym, Lwów 1913, s. 5. 
13 W. Abraham, Forma zawarcia zaręczyn…, op. cit., s. 5-25. 
14 Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus 
 (pol. Kodeks prawa kanonicznego). 
15 T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, op. cit., s. 88. 
16 Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus (pol. Kodeks prawa kanonicznego). 
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małżeństwu. Kanon 1062 składa się z dwóch paragrafów z czego pierwszy z nich zawiera jednocześnie lapidarną 

definicję instytucji, jak i normę odsyłającą do prawa partykularnego. Drugi z kolei wskazuje, że nie można dochodzić 

zawarcia przyrzeczonego związku małżeńskiego oraz określa możliwość i przesłanki wynagrodzenia szkody powstałej w 

wyniku zerwania zaręczyn17. Kodeks prawa kanonicznego określa zaręczyny jako przyrzeczenie (łac. promissio) 

małżeństwa, a więc wyrażenie woli jego zawarcia w przyszłości. Strony zobowiązują się do zachowania wzajemnej 

wierności oraz zaciągają moralny obowiązek do wstąpienia w związek małżeński18. Godnym podkreślenia jest fakt, że 

przyrzeczenie może przybrać charakter dwustronny lub jednostronny. Takie rozwiązanie znacznie rozszerza zakres 

omawianej instytucji w porównaniu do historycznych lub istniejących nadal regulacji świeckich, które przyjmują w 

większości konieczność złożenia oświadczeń woli przez obie strony zainteresowane zawarciem związku małżeńskiego. 

Zgodnie z powyższą definicją należałoby więc przyjąć, że pytanie skierowane do drugiej osoby wyrażające chęć 

zawarcia małżeństwa (oświadczyny)19 to właśnie jednostronne zaręczyny. Paragraf pierwszy kanonu 1062 odsyła w 

zakresie regulacji instytucji zaręczyn do prawa partykularnego, które powinno zostać ustanowione przez poszczególne 

Konferencje Episkopatów. Jednocześnie przepis ten wyraża dwie wytyczne, jakimi należy się kierować przy tworzeniu 

ram prawnych dla przyrzeczenia małżeństwa. Pierwsza z nich to konieczność uwzględnienia zwyczajów 

wykształconych na terenie określonego państwa. Takie rozwiązanie jest charakterystyczne dla całego systemu prawa 

kanonicznego, które bardzo często odsyła do regulacji zwyczajowych i do prawa naturalnego20. Kolejna wytyczna 

nakazuje mieć na uwadze prawo świeckie. Ma ona jednak charakter warunkowy – konieczność wzięcia pod rozwagę 

ustawodawstwa świeckiego zachodzi tylko wtedy, gdy takowe istnieje. W razie braku regulacji świeckiej zastosowanie 

znajduje wyłącznie pierwsza wytyczna. 

Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski 
W Polsce instytucja zaręczyn uregulowana została w Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski o przygotowaniu do 

zawarcia małżeństwa w Kościele Katolickim21, wydanej w dniu 5 września 1986 r. w niespełna trzy lata po wejściu w 

życie Kodeksu prawa kanonicznego. Pokreślono w niej długą historię przyrzeczeń małżeństwa i ewolucję tej instytucji 

na przestrzeni wieków. Mimo stwierdzonego częściowego zaniku występowania zaręczyn w praktyce, Konferencja 

Episkopatu Polski wskazała swoje zalecenia dotyczące sposobu ich zawarcia. Ze względu na brak na gruncie polskiego 

prawa świeckiego ram prawnych wyznaczonych dla przyrzeczenia małżeństwa, Instrukcja odwołuje się wyłącznie do 

pierwszej wytycznej zawartej w kanonie 1062. Zalecaną formę stanowi zawarcie zaręczyn w gronie rodzinnym. Jako 

potwierdzenie istnienia zwyczaju składania przyrzeczenia małżeństwa w obecności najbliższych Konferencja 

Episkopatu przywołuje postanowienia synodu legackiego w Budzie z 1279 r. Już w czasach średniowiecznych taka 

forma była znana i praktykowana na ziemiach polskich. Punkt 32 Instrukcji doprecyzowuje zalecenia poprzez 

określenie terminu zawarcia zaręczyn oraz kręgu osób, które powinny wziąć udział w uroczystości. Zaręczyny mają 

odbywać się co najmniej sześć miesięcy przed ślubem. Takie rozwiązanie pozwala na zachowanie odpowiednio długiego 

okresu narzeczeństwa, które stanowi najważniejszy etap na drodze do zawarcia małżeństwa. Osoby przyrzekające sobie 

wstąpienie w związek małżeński mają w tym czasie możliwość lepszego poznania się nawzajem i ugruntowania się w 

swoich zamiarach i planach. W dalszej części Instrukcja zachęca do nawet dłuższego niż 6-miesięcznego okresu 

narzeczeństwa. Jest to bowiem, jak wskazuje akt, czas w którym podejmuje się decyzje mające wpływ na całe życie. 

Poza tym Instrukcja wskazuje osoby, które powinny towarzyszyć stronom w dokonywaniu przyrzeczenia. Są to 

obydwie najbliższe rodziny w szczególności rodzice, ale również dziadkowie czy rodzeństwo. Uroczystość w takim 

gronie ma pozwolić, zdaniem Konferencji Episkopatu na nawiązanie więzi rodzinnych między zgromadzonymi22. 

Skarga 
Paragraf drugi kanonu 1062 przewiduje możliwość złożenia skargi o wynagrodzenie szkód, które powstały przez 

zerwanie przyrzeczenia. Kodeks prawa kanonicznego nie określa explicite legitymowanych czynnie i biernie w procesie 

o naprawienie szkody. Nie ulega jednak wątpliwości, że pozwaną w takiej sprawie jest strona zrywająca zaręczyny. W 

odróżnieniu od wcześniejszych regulacji prawodawca nie precyzuje przyczyn uzasadniających zerwanie przyrzeczenia, 

                                                 
17 T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, op. cit., s. 89. 
18 Ibidem, s. 89. 
19 T. Pawluk, Prawo kanoniczne…, op. cit., s. 87. 
20 Codex Iuris Canonici = Kodeks prawa kanonicznego : komentarz : powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego, podstawowe akty 
polskiego prawa wyznaniowego, red. nauk. [wyd. pol.] P. Majer, Uniwersytet Nawarry w Pampelunie, Wydział Prawa Kanonicznego, Instytut Martin de 
Azpilcueta, s. 785. 
21 Akta Konferencji Episkopatu Polski, 1998, s. 85-137. 
22 Osoby obecne podczas uroczystości mają również prawo pobłogosławienia pierścionków zaręczynowych  
Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, red. J. Krukowski, t. 3/2, Poznań 2010, s. 259. 
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które jednocześnie zwalniałyby zrywającego od odpowiedzialności odszkodowawczej. Ze względu na bardziej osobisty 

niż majątkowy charakter instytucji zaręczyn w czasach współczesnych jedynym legitymowanym czynnie w procesie o 

wynagrodzenie szkody wydaje się być druga strona przyrzeczenia małżeństwa. Takie uprawnienie nie przysługuje 

rodzinie czy znajomym osoby poszkodowanej. Legitymacja przysługuje byłemu narzeczonemu bez względu na to czy 

przyrzeczenie miało charakter jedno- czy dwustronny23. 

Przesłanką do wniesienia skargi jest powstanie szkody. W tym zakresie doktryna świeckiego prawa cywilnego 

wyróżnia trzy kluczowe elementy24: zdarzenie powodujące szkodę, związek przyczynowy między zdarzeniem a szkodą 

oraz samą szkodę. Odnosząc tę teorię na grunt prawa kanonicznego należy uznać, że zdarzeniem powodującym szkodę 

będzie tylko i wyłącznie zerwanie przyrzeczenia małżeństwa. Szkoda bowiem nie powstałaby, gdyby doszło do 

zawarcia sakramentu. Ponadto nie ulega wątpliwości, że szkoda powinna być związana przyczynowo ze zdarzeniem ją 

powodującym. Samo pojęcie szkody na gruncie kanonu 1062 jest bardzo szerokie - obejmuje ono zarówno uszczerbek w 

dobrach materialnych jak i w dobrach niematerialnych. Taka wykładnia pozwala na włączenie do zakresu zastosowania 

przepisu niemal wszystkich stanów faktycznych, jakie mogą być związane z zerwaniem przyrzeczenia małżeństwa. 

Tradycja rzymska wyróżnia dwa rodzaje szkody: damnum emergens, czyli stratę, oraz lucrum cessans,25 czyli utracone 

korzyści. W przypadku kanonu 1062 wydaje się że pojęcie szkody należy ograniczyć wyłączenie do straty. Przepis ten 

nie przewiduje bowiem możliwości domagania się zawarcia przyrzeczonego sakramentu - a maiori ad minus – nie 

powinno się domagać również korzyści, jakie strona przyrzeczenia osiągnęłaby w razie dojścia małżeństwa do skutku. 

Najbardziej powszechną szkodą poniesioną przez narzeczonego są koszty przeznaczone na rzecz przyszłej uroczystości. 

Skarga domagająca się naprawnienia szkód może zostać złożona wobec władzy kościelnej lub cywilnej26. Sądem 

właściwym do dochodzenia wynagrodzenia szkody powstałej w skutek zerwania zaręczyn jest na terytorium Polski 

wyłącznie sąd duchowny27. Do takiego wniosku prowadzą normy zawarte w Konkordacie między Stolicą Apostolską i 

Rzeczpospolitą Polską, podpisanym w dniu 28 lipca 1993 r. w Warszawie, a w szczególności jego art. 5 oraz art. 10 ust. 

328. Zgodnie z tym pierwszym Kościół Katolicki może wykonywać jurysdykcję nad swoimi sprawami na podstawie 

prawa kanonicznego. Artykuł 10 doprecyzowuje tę normę w zakresie instytucji małżeństwa– jego ust. 3 wskazuje, że 

orzekanie o ważności małżeństwa kanonicznego a także w innych sprawach małżeńskich przewidzianych w prawie 

kanonicznym należy do wyłącznej kompetencji władzy kościelnej. Zaręczyny, jako immamentnie związane z samym 

małżeństwem również zalicza się do kategorii spraw małżeńskich. Poza tym należy podkreślić, że w przypadku skargi o 

wynagrodzenie szkody wyrządzonej zerwaniem zaręczyn nie znajduje zastosowania kanon 1059 w zakresie w jakim 

odwołuje się do czysto cywilnych skutków małżeństwa29. Orzekanie w sprawach małżeńskich należy bowiem do 

kompetencji sądów duchownych30. Poza tym świecie prawo polskie nie reguluje instytucji zaręczyn i nie przewiduje 

analogicznej skargi, w odróżnieniu od np. prawa niemieckiego31. Opisana wyżej skarga o wynagrodzenie szkody 

spowodowanej zerwaniem zaręczyn nie jest jednak wykorzystywana w praktyce32. Wśród przyczyn tego zjawiska leży z 

pewnością deprecjacja roli przyrzeczenia małżeństwa w czasach współczesnych. Często w ogóle nie dochodzi do 

zawarcia zaręczyn. Odłączenie od tej instytucji majątkowego charakteru i wskazanie na jej czysto osobowy wymiar 

spowodowało, że strony zerwanego przyrzeczenia nie szukają środków prawnych dla zaspokojenia poniesionych szkód. 

Kanon 1062 w zakresie w jakim przewiduje możliwość wniesienia skargi o wynagrodzenie szkody jest więc na gruncie 

polskim przepisem martwym. Oczywiście takie stwierdzenie nie może prowadzić do wniosku, że przepis ten w ogóle 

pozbawiony jest racji bytu. Kodeks prawa kanonicznego to zbiór norm o zasięgu terytorialnym obejmującym w 

praktyce prawie wszystkie państwa świata. Nie jest więc wykluczone, że poza Polską i poza Europą nadal przed sądami 

duchownymi toczą się sprawy o wynagrodzenie szkód spowodowanych zerwaniem zaręczyn. 

Kodeks prawa kanoniczego nie wyłącza również możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach określonych 

w prawie świeckim danego państwa. Takie postępowanie jest całkowicie odrębne od tego przewidzianego w kanonie 

1062. Jak wskazano wyżej obecne prawo polskie nie przewiduje roszczenia o odszkodowanie za zerwanie zaręczyn. Za 

ewentualną podstawę prawną do takiego żądania mógłby dzisiaj służyć art. 415 Kodeksu cywilnego33. Zgodnie z nim kto 

                                                 
23 Do wyznaczenia kręgu osób legitymowanych czynnie i biernie stosuje się również przepisy proceduralne określone w dalszej części Kodeksu. 
24 Z. Radwański, A. Olejniczak, Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2014, s. 85-90. 
25 Ibidem, s. 93. 
26 Codex iuris canonici = Kodeks prawa kanonicznego : komentarz : powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego, podstawowe akty 
polskiego prawa wyznaniowego, red. nauk. [wyd. pol.] Piotr Majer, Uniwersytet Nawarry w Pampelunie, Wydział Prawa Kanonicznego, Instytut Martin de 
Azpilcueta, s. 785. 
27 Ibidem, s. 785. 
28 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318). 
29 Odmiennie:T. Pawluk, Prawo kanoniczne…,op. cit., s. 89. 
30 Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, red. J. Krukowski, t. 3/2, Poznań 2010, s. 255. 
31 Bürgerliches Gesetzbuch, http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html (dostęp: 20.02.2016). 
32 Dane własne – Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu oraz Katowicach. 
33 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 
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z winy swojej wyrządza szkodę obowiązany jest do jej naprawienia. Polskie orzecznictwo powojenne nie stanęło jednak 

dotychczas przed koniecznością rozstrzygnięcia sprawy o odszkodowanie za zerwane zaręczyny34. Inaczej sytuacja 

wyglądała w czasach II Rzeczpospolitej - sam Sąd Najwyższy ponad piętnaście razy orzekał w sprawach dotyczących 

rozliczeń majątkowych pomiędzy niedoszłymi małżonkami35. Okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej nie sprzyjał 

jednak kontynuacji przedwojennej tradycji. Za wzorami radzieckimi doszło do spadku znaczenia instytucji małżeństwa 

a wraz z nią instytucji zaręczyn36. 

Regulacja instytucji zaręczyn w Kodeksie kanonów Kościołów wschodnich 
Kodeks kanonów Kościołów wschodnich podobnie jak Kodeks prawa kanonicznego poświęca zaręczynom 

wyłącznie jeden przepis37. Jest to kanon 728 a normy w nim zawarte bardzo przypominają te z kanonu 1062 KPK. 

Elementem odróżniającym oba przepisy jest odwołanie w Kodeksie kanonów Kościołów wschodnich do starożytnej 

tradycji związanej z instytucją zaręczyn. Ich szczególne znaczenie podkreśla wyrażenie „uroczyście poprzedzają”. 

Podobnie jak w kanonie 1062 KPK następuje odesłanie do prawa partykularnego w tym przypadku do prawa Kościoła 

sui iuris. Ten ostatni został zdefiniowany w kanonie 27 Kodeksu. W jego rozumieniu Kościołem sui iuris jest wspólnota 
chrześcijan powiązana hierarchią według prawa, którą jako sui iuris wyraźnie lub milcząco uznała najwyższa władza 
Kościoła. Kodeks kanonów Kościołów wschodnich również przewiduje możliwość wniesienia skargi o wynagrodzenie 

szkody spowodowanej zerwaniem zaręczyn. Podobnie jak Kodeks prawa kanonicznego nie dopuszcza prawnej drogi 

dochodzenia zawarcia małżeństwa. 

Podsumowanie 
Zaręczyny, jako uroczysta umowa między przyszłymi małżonkami, którzy zobowiązują się przez nią zawrzeć 

sakrament małżeństwa ulega coraz większej deprecjacji. Ewolucja, jaką przeszły na przestrzeni wieków, zmieniając się z 

kontraktu majątkowego w umowę o osobistym charakterze, spowodowała, że przyrzeczenie nie wywołuje obecnie 

żadnych znaczących skutków prawnych. Również zalecana forma zawierania zaręczyn przewidziana w Instrukcji 

Konferencji Episkopatu Polski bardzo rzadko znajduje współcześnie zastosowanie. Uroczystość w gronie rodzinnym 

zastępowana jest wymyślnymi formami, które często przesłaniają istotę instytucji. Postępujące zmiany obyczajowe 

sprawiają, że nie tylko same zaręczyny, ale i cały okres narzeczeństwa traci na znaczeniu. Tym samym osoby pragnące 

zawrzeć małżeństwo są gorzej przygotowane do wspólnego życia w sakramentalnym związku. Niepraktykowane jest 

również błogosławienie narzeczonych zarówno przez rodziców, jak i przez kapłana. Obydwie formy dopuszczone przez 

prawo kanoniczne stanowią obecnie relikt przeszłości. 

 

*** 

 

 
 

The article describes the evolution of forms of conclusion of the engagement in the canon law. The Author take 

into consideration the genesis of the institution and selected examples of legislation over the centuries (including Ne 

temere decree, the Code of Canon Law of 1917) . The Author devotes special attention to current solutions in this area 

and the future of the institution of engagement. Article also takes on the complaint for damages for breach of 

engagement. 

                                                 
34 Baza orzeczeń Sądu Najwyższego, http://sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Baza_orzeczen.aspx (dostęp: 20.02.2016). 
35 M.in. w sprawach sygn. akt III Rw 2283/28, III Rw 763/29, II C 1174/37, C 63/28, I C 707/21. 
36 A. Lityński, Prawo Rosji i ZSRR 1917-1991, Warszawa 2012, s. 248-276. 
37 Codex canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus (pol. Kodeks kanonów Kościołów wschodnich). 
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Wstęp 
W prawie cywilne małżeństwo to sformalizowany i trwały (lecz nie nierozerwalny) związek kobiety i mężczyzny 

powstały z woli ich obojga1. W Kościele nierozerwalność małżeństwa jest jednym z jego podstawowych przymiotów. 

Ustawodawca świecki oraz kościelny zauważa potrzebę szczegółowego uregulowania zagadnień poświęconych 

nieistnieniu, stwierdzeniu nieważności w prawie kanonicznym, małżeństwa w celu przeciwdziałania jego nietrwałości. 

Prawo cywilne i kanoniczne to zupełnie odrębne porządki prawne, szanujące wzajemnie skutki, jakie niosą ze sobą 

określone czynności osób im podlegającym, czego wyrazem jest min. instytucja „ślubów konkordatowych”, którą 

wprowadzono Konkordatem między Stolicą Apostolską i RP2. W Konkordacie znalazł się zapis, że „małżeństwa 

kanoniczne od chwili zawarcia wywierają takie skutki, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa w prawie cywilnym 

polskim”3. W systemie prawa kanonicznego, inaczej niż w świeckim, zasadniczo nie rozróżnia się małżeństw 

nieważnych i małżeństw nieistniejących. Jeżeli małżeństwo nie zostało zawarte ważnie to wówczas ono nie istnieje, co 

potwierdza się wyrokiem sądu. Jeżeli małżeństwo zostało zawarte ważnie, wówczas jest ono nierozerwalne. 

Nieistnienie małżeństwa w prawie cywilnym stwierdzone może być wyłącznie na podstawie art. 2 KRO, w skutek 

przeprowadzonego postępowania o ustalenie nieistnienia małżeństwa w trybie procesowym. W polskim reżimie 

prawnym nie ma małżeństw nieważnych ex lege. 

Orzeczenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym odbywa się w specjalnym procesie przewidzianym i 

unormowanym w Kan. 1671-1690 KPK. 

Przyczyny nieistnienia małżeństwa w świetle KRO 
Zawarcie małżeństwa dla swej ważności i istnienia wymaga spełnienia szczególnych przesłanek, które możemy 

podzielić na 3 grupy: istnienia małżeństwa (art. 1 KRO), formalno-porządkowe oraz przesłanki negatywne, które 

oznaczają brak występowania przeszkód małżeńskich pomiędzy nupturientami (art. 10-15 KRO)4. W artykule zostanie 

omówiona pierwsza grupa przesłanek, których niespełnienie prowadzi powstania małżeństwa nieistniejącego. 

Art. 1 § 1 KRO wskazuje konstytutywne przesłanki zawarcia małżeństwa przed kierownikiem USC i, jak stanowi, 

„Małżeństwo zostaje zwarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu 

cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński”5. Spełnienie ich kumulatywnie, oznacza zawarcie 

istniejącego małżeństwa z punktu prawnego. Oświadczenia nupturientów wywołają skutki cywilno-prawnych jeżeli: 

1) nupturienci byli różnej płci, Konstytucja w art.18 wyraźnie wskazuje, że małżeństwo jako to związek 

mężczyzny i kobiety6; 

2) oświadczenie zostało złożone jednocześnie; jednoczesna obecność w budynku USC (po zmianie przepisów 

możliwe jest również zawarcie małżeństwa poza budynkiem USC po spełnieniu przesłanek z art. 85 ustęp 17 ) jest 

ważna, ze względu na doniosłość zawarcia związku małżeńskiego; 

3) oświadczenia zostały złożone przed osobą będącą kierownikiem USC, albo jego zastępcą. W przypadku formy 

wyznaniowej, oświadczenia składane są przed duchownym, któremu RP wydała zezwolenie na udzielanie małżeństw, z 

jednoczesnym wywołaniem skutków cywilnych8. W przypadku nupturientów posiadających polskie obywatelstwo, 

znajdujących się poza granicami kraju, oświadczenie mogą złożyć przed polskim konsulem9; 

4) treścią oświadczeń było wstąpienie w związek małżeński i oświadczenia były zgodne10; 

                                                 
1 Instytucje prawa rodzinnego, (red.) J.M. Łukasiewicz, Warszawa 2014, s. 50. 
2 Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., Dz. U. 1998 nr 51 poz. 318. 
3 Ibidem, art. 10. 
4 Instytucje prawa rodzinnego, (red.) J.M. Łukasiewicz, Warszawa 2014, s. 53. 
5 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 7,Warszawa 2014, s. 43-42. 
6 Prawo rodzinne, (red.) G. Jędrejek, Warszawa 2015, s. 31. 
7 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Dz. U. z 2014 poz.1741, z późn.zm. 
8 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, (red.) H. Dolecki , T. Sokołowski, wyd. 2, Warszawa 2013, s. 51. 
9 Instytucje prawa rodzinnego, (red.) J.M. Łukasiewicz, Warszawa 2014, s. 56. 
10 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 7,Warszawa 2014, s. 44. 
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5) osoba, która złożyła oświadczenie za kogoś innego, była prawidłowo ustanowionym pełnomocnikiem (art. 6 

KRO)11. W przypadku nieprawidłowego umocowania pełnomocnika można wnosić o unieważnienia małżeństwa. 

Śmierć mocodawcy, która nastąpiła przed złożeniem oświadczenia przez pełnomocnika, w oczywisty sposób prowadzi 

do możliwości wytoczenia powództwa o ustalenie nieistnienia małżeństwa. 

Dodatkowo, jeśli małżeństwo zawierane było w formie wyznaniowej o skutkach cywilnych aby istniało musi 

spełniać 2 dodatkowe wymogi: 

1) sporządzenia oświadczenia nupturientów o wywołaniu skutków cywilno- prawnych. Małżeństwo zawarte wg. 

KPK dla swej ważności w świetle wymogów prawa świeckiego potrzebuje odrębnych oświadczeń w których 

nupturienci wyraźnie wskazują, że chcą by ich małżeństwo wywołało także cywilno- prawne skutki12. Brak 

oświadczenia powoduje, że osoby będące małżonkami wg. KPK , nie posiadają takiego statusu z punktu widzenia prawa 

cywilnego. 

2) sporządzenia aktu małżeństwa przez kierownika USC na podstawie sporządzonego przez duchownego 

zaświadczenia stwierdzającego złożenie stosownych oświadczeń i przekazanego do USC w odpowiednim czasie13. 

Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej jest warunkiem koniecznym dla jego zaistnienia 

w świetle przepisów prawa cywilnego. Akt małżeństwa w formie cywilnej ma charakter deklaratoryjny. Sporządzenie 

aktu małżeństwa w formie wyznaniowej ma moc wsteczną, inaczej niż w przypadku formy cywilnej (art. 1 §2 KRO). 

Jeżeli nie spełniono przesłanek określonych w art.1 KRO, a mimo to sporządzono akt małżeństwa, to każdy mający 

w tym interes prawny, też majątkowy, może wytoczyć powództwo o nieistnienie małżeństwa (art. 2 KRO)14. 

Małżeństwo takie traktowane jest, jako nieistniejące od samego początku z mocy samego prawa (matrimonium non 

existens). Niemożność powołania się bez wyroku na nieistnienie małżeństwa zachodzi wtedy, gdy został sporządzony 

akt małżeństwa. Jeżeli aktu małżeństwa nie sporządzono, osoba zainteresowana nie ma z reguły interesu prawnego w 

dowodzeniu, że małżeństwo nie zostało zawarte, ponieważ nie ma dowodu przeciwnego15. 

Stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym 
Orzeczenie nieważności małżeństwa musi być oparte na konkretnych tytułach prawnych, które można podzielić 

na trzy opisane poniżej grupy. 

Pierwszą grupą są tytuły prawne, które wynikają z istnienia w chwili zawierania małżeństwa przeszkody 

kanonicznej, od której nie została udzielona dyspensa. KPK wymienia dwanaście przeszkód w sensie ścisłym, czyli 

takich, które powodują nieważność związku małżeńskiego w momencie jego zawierania. Są nimi: 

 brak wieku, gdy mężczyzna nie ma ukończonych szesnastu, a kobieta czternastu lat życia. W Polsce na 

podstawie umowy konkordatowej- kanoniczna i cywilna przeszkoda wieku została ustalona na tym samym poziomie, 

czyli osiemnaście lat dla obojga płci16. 

 niemoc płciowa(impotencja), rozumiana jest jako niezdolność do współżycia płciowego i polega na wrodzonym 

lub nabytym braku, występującym u obojga płci, który uniemożliwia akt fizyczny, z natury swej zmierzający do 

zrodzenia potomstwa17. Impotencja może mieć charakter względny lub charakter bezwzględny. Musi być: uprzednia, 

trwała oraz pewna. Nie można od niej dyspensować, ponieważ podstawą jej istnienia jest Boże prawo naturalne18. W 

przeszkodzie tej nie chodzi o niezdolność do zrodzenia potomstwa czyli niepłodność19. 

 węzeł małżeński, KPK uznaje, że niedopuszczalne jest zawarcie nowego małżeństwa przez osobę związana 

ważnym węzłem małżeński, nawet niedopełnionym20. Przeszkody tej nie można dyspensować, ponieważ pochodzi z 

prawa Bożego 21. Ważnie zawarte małżeństwo ustaje tylko w przypadku śmierci współmałżonka, dyspensy papieskiej w 

wyniku zaistnienia podstaw do skorzystania z przywileju Pawłowego i Piotrowego22. 

                                                 
11 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59. z późn. zm. 
12 Instytucje prawa rodzinnego, (red.) J.M. Łukasiewicz, Warszawa 2014, s. 56-57. 
13 Instytucje prawa rodzinnego, (red.) J.M. Łukasiewicz, Warszawa 2014, s. 54. 
14 Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. 1964 nr 9 poz. 59. z późn. zm. 
15J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, wyd. 3, Warszawa 2010, s. 204. 
16 S. Świaczny, Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych, [w:] Pisma Procesowe, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 
22. 
17 Ibidem, s. 23. 
18 W. Góralski, Kanoniczne Prawo Małżeńskie, Warszawa 2000, s. 59. 
19 A. Sobczak, Stwierdzenie nieważności małżeństwa, Poznań, s. 27. 
20 Kodeks Prawa Kanonicznego-komentarz, (red.) P. Majer, Kraków 2011, s. 802-803. 
21 Ibidem, s. 803. 
22 A. Sobczak, Stwierdzenie nieważności małżeństwa, Poznań 2010, s. 28. 
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 różna wiara, istniejąca pomiędzy osobą ochrzczoną w Kościele lub do niego przyjętą i nie odłączyła się od niego 

formalnym aktem a osobą nieochrzczoną23. Kościół obawia się, że małżeństwo z osoba nieochrzczoną będzie stanowić 

pokusę do utraty wiary, a także związane jest to z przekonaniem, że nie może być prawdziwej wspólnoty małżeńskiej 

pomiędzy osobami mającymi różną wiarę24. 

 święcenia kapłańskie i publiczne śluby wieczyste czystości, według KPK, ci którzy otrzymali święcenia lub 

złożyli publiczny wieczysty ślub czystości w instytucie zakonnym nie mogą zawrzeć ważnie małżeństwa25. Od tych 

przeszkód istnieje możliwość uzyskania dyspensy, a ponadto ustają one w wyniku uzyskania indultu sekularyzacyjnego 

oraz z momentem wydalenia z zakonu26. 

 uprowadzenie, powstaje miedzy mężczyzną a kobietą, która została uprowadzona, czyli zabrana z miejsca 

bezpiecznego w niebezpieczne, bądź zatrzymana, czyli przetrzymywana w miejscu zamieszkania lub w miejscu, w 

którym znalazła się dobrowolnie, w celu zawarcia z nią małżeństwa. Powodem wprowadzenia tej przeszkody była chęć 

ochrony godności ludzkiej. Można od niej uzyskać dyspensę27. 

 występek (przeszkoda zabójstwa współmałżonka), powstaje przez: pozbawienie życia swojego lub małżonka 

osoby, z którą chce zawrzeć małżeństwo, albo przez spowodowanie śmierci współmałżonka wspólnym działaniem 

fizycznym jaki i moralnym, przez osoby, które chcą zawrzeć małżeństwo. Wprowadzona w celu ochrony wierności, 

jedności małżeństwa oraz ich bezpieczeństwa. Można ją dyspensować. 

 powinowactwo, to stosunek prawny, który zachodzi między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka w 

wyniku ważnie zawartego małżeństwa, nawet jeśli było ono niedopełnione28.Osoby spowinowacone ze sobą w każdym 

stopniu linii bocznej nie mogą ważnie zawrzeć małżeństwa, jednak możliwe jest uzyskanie dyspensy29. 

 pokrewieństwo, w linii prostej na gruncie prawa kanonicznego zawsze stanowi przeszkodę przy zawieraniu 

małżeństwa, a w linii bocznej- do czwartego stopnia włącznie30. Istnieje możliwość dyspensowania, ale nigdy osób 

spokrewnionym w linii prostej i w drugim stopniu w linii bocznej31. 

 przyzwoitość publiczna, podstawą tej przeszkody jest albo nieważne małżeństwo, po rozpoczęciu życia 

wspólnego, albo notoryczny lub publiczny konkubinat32. Powoduje to nieważność małżeństwa w pierwszym stopniu 

linii prostej między mężczyzną i krewnymi kobiety, i odwrotnie (Kan. 1093)33. Można od niej uzyskać dyspensę. 

 pokrewieństwo prawne, powstaje w wyniku adopcji między adoptowanym a adoptującym, a także między 

adoptowanym a dziećmi adoptującego34. W wyniku adopcji powstaje więź taka jak przy pokrewieństwie, z tą różnicą, że 

osoby związane pokrewieństwem prawnym w drugim stopniu w linii bocznej nie mogą ważnie zawrzeć małżeństwa35. 

Drugą grupą są tytuły wynikające z wady zgody małżeńskiej. Kan. 1057§2 KPK, definiuje zgodę małżeńską jako 

„akt woli, w którym mężczyzna i kobieta w nieodwracalnym przymierzu wzajemnie się sobie oddają i przyjmują w celu 

stworzenia małżeństwa”36. Do powstania małżeństwa prowadzi odpowiednio wyrażona zgoda małżeńska. Niezdolne do 

zawarcia małżeństwa w sposób ważny są osoby: 

 nie posiadające zdolności konsensualnej do zawarcia małżeństwa. Niezdolność ta występuje w trzech 

postaciach: 

1) braku wystarczającego używania rozumu - najbardziej skrajna forma niezdolności konsensualnej, np. choroba 

umysłowa, która uczyni niezdalnym do wykonywania ludzkich aktów woli czyli wolnych i świadomych; 

2) poważnym braku rozeznania oceniającego, co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich wzajemnie 

przyjmowanych i przekazywanych, np. osoba będąca w stanie psychopatii i ciężkich nerwic; 

3) niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, np. osoba dotknięta zaburzeniami natury 

psychicznej nie jest w stanie podjąć, a co za tym idzie wypełnić, istotnych obowiązków małżeńskich37; 

                                                 
23 Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), tekst polski [w:] Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład 
polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984, Kan.1086 §1. 
24 A. Sobczak, Stwierdzenie nieważności małżeństwa, Poznań 2010, s. 28. 
25 Kodeks Prawa Kanonicznego-komentarz, (red.) P. Majer, Kraków 2011, s. 805-806. 
26 S. Świaczny, Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych, [w:] Pisma Procesowe, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 
22. 
27 Kodeks Prawa Kanonicznego-komentarz, (red.) P. Majer, Kraków 2011, s. 807-808. 
28 Ibidem, s. 811. 
29 Ibidem, s. 811. 
30 Kodeks Prawa Kanonicznego-komentarz, (red.) P. Majer, Kraków 2011, s. 810-811. 
31 S. Świaczny, Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych, [w:] Pisma Procesowe, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 
22. 
32 Rozwód cywilny i „rozwód kościelny”, (red.) J. Pasieka Wrocław 2014, s. 66. 
33 Kodeks Prawa Kanonicznego-komentarz, (red.) P. Majer, Kraków, s. 811. 
34 Kodeks Prawa Kanonicznego-komentarz, (red.) P. Majer, Kraków, s. 812. 
35 S. Świaczny, Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych, [w:] Pisma Procesowe ,wyd. 2, Warszawa 2012, s. 
35. 
36 W. Góralski, Małżeństwo kanoniczne, wyd. 1. Warszawa 2011, s. 31. 
37 W. Góralski, Kanoniczne Prawo Małżeńskie, Warszawa 2000, s. 156. 
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 mające brak wystarczającej wiedzy o małżeństwie, ponieważ do zaistnienia zgody małżeńskiej konieczne jest, 

aby strony wiedziały przynajmniej, że małżeństwo jest trwałym związkiem między kobieta i mężczyzną, skierowanym 

do zrodzenia potomstwa przez jakieś seksualne współdziałanie38. Osoba zawierająca małżeństwo nie musi dokładnie 

wiedzieć na czym ono polega ani doskonale znać przyszłego małżonka. Wystarczy aby poznanie małżeńskie osiągnęło 

pewne minimum wiedzy zgodnej z rzeczywistością39; 

 będące w błędzie, dotyczącym bezpośrednio: 

1) osoby co do fizycznej jej tożsamości powoduje nieważność małżeństwa (Kan. 1097. § 1); 

2) przymiotu osoby - bezpośrednio i zasadniczo zamierzonego, czyli takiego, bez którego dana osoba nie 

zdecydowałaby się poślubić drugiej strony (Kan. 1097. § 2); 

3) przymiotu osoby spowodowanego podstępnym działaniem jednego z narzeczonych lub osoby trzeciej, w celu 

uzyskania zgody małżeńskiej, jeżeli ten błąd może poważnie zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego (Kan. 1098). 

Podstęp niweczący ważność wyrażonej zgody małżeńskiej wprowadził KPK z 1983 r. i może być podstawą nieważności 

małżeństw zawartych po tym roku; 

4) jedności, nierozerwalności lub godności sakramentalnej małżeństwa - jedna ze stron pragnie małżeństwa 

niewyłącznego, rozwiązywalnego lub niesakramentalnego (Kan.1099)40. Skutek prawny w postaci nieważności 

małżeństwa odniesie wg doktryny błąd determinujący wolę kontrahenta41; 

 symulujący zgodę małżeńską, gdy, chociażby jeden z narzeczonych świadomie podejmuje decyzję o zawarciu 

małżeństwa pozornego, jedynie dla osiągnięcia określonego celu. Wyróżniamy zgodę małżeńską pozorną całkowicie i 

częściową, w zależności od tego, co stanowi jej przedmiot (Kan. 1101 § 2); 

 będące w stanie przymusu i bojaźni, prawodawca kościelny od zgody małżeńskiej wymaga wolności 

kwalifikowanej, tj. wolności od wszelkiego zewnętrznego wpływu: lęku, szantażu, zastraszenia, przymusu lub 

bojaźni42.Nieważne jest małżeństwo zawarte pod przymusem lub pod wpływem ciężkiej bojaźni z zewnątrz, choćby 

nieumyślnie wywołanej, od której, ażeby się uwolnić, zmuszony jest ktoś wybrać małżeństwo (Kan. 1103); 

 zawierające małżeństwo pod warunkiem dotyczącym przyszłości jest bezwzględnie nieważne (Kan. 1102. § 1). 

Zgoda małżeńska jest warunkowa, gdy jej skuteczność zostaje uzależniona od postawionego warunku, czyli jakiejś 

okoliczności niepewnej w danej chwili dla nupturienta. Według KPK małżeństwo będzie zawarte godziwie w 

przypadku dołączenia warunków dotyczących przeszłości lub teraźniejszości do zgody małżeńskiej, za pisemnym 

zezwoleniem ordynariusza miejsca (Kan. 1102 § 3)43. 

Trzeci tytuł prawny wynika z niezachowania odpowiedniej i przypisanej formy zawarcia małżeństwa. Jest to 

najrzadziej występująca przyczyna prowadząca do nieważności małżeństwa. Katolicy pod sankcja nieważności 

małżeństwa muszą je zawrzeć w formie zwykłej, która polega na wyrażeniu zgody małżeńskiej wobec świadka 

urzędowego, którym mogą być: ordynariusz miejsca, proboszcz, kapłan lub diakon delegowany przez proboszcza lub 

ordynariusza, a także dwóch świadków zwykłych44. Świadek urzędowy musi asystować czynnie przy zawieraniu 

umowy małżeńskiej, ponieważ bierna asysta spowoduje nieważność (Kan. 1108§2). Świadkiem zwykłym mogą być: 

kobieta i mężczyzna, ochrzczeni jak i nie ochrzczeni, a nawet niepełnoletni, byle by potrafili zaświadczyć w razie 

potrzeby o fakcie zawarcia maleństwa przez strony. 

Zakończenie 
Niniejsza praca opisuje przesłanki prowadzące do nieistnienia małżeństwa w prawie cywilnym oraz stwierdzenia 

nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym. Przedstawiona w pracy problematyka nie wyczerpuje w całości 

zagadnienia, a jedynie nakreśla jego najważniejsze aspekty. W artykule zwrócono uwagę na fakt, że małżonkom nie 

przysługuje swoboda występowania uzyskanie orzeczenia potwierdzającego nieistnienie małżeństwa w prawie 

cywilnym a stwierdzenia nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym. Strony z żądaniem takim mogą wystąpić 

dopiero gdy zaistnieją określone ustawowe przyczyny jego zakończenia. 

Należy pamiętać, że nieistnienia małżeństwa wg KRO obejmuje zarówno małżeństwo zawarte przed kierownikiem 

USC, jak i formę wyznaniową wywołującą skutki cywilno-prawne. Reasumując powyższe, nieistnienie małżeństwa z 

przyczyn świeckich, nie przesądza o jego nieważności wg KPK w sytuacji zawarcia go w formie wyznaniowej przed 

                                                 
38 Kodeks Prawa Kanonicznego-komentarz, (red.) P. Majer, Kraków 2011, s. 817. 
39 A. Sobczak, Stwierdzenie nieważności małżeństwa, Poznań 2010, s. 42. 
40 W. Góralski, Kanoniczne Prawo Małżeńskie, Warszawa 2000, s. 93. 
41 W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006, s. 189. 
42 Kodeks Prawa Kanonicznego-komentarz, (red.) P. Majer, Kraków 2011, s. 827-830. 
43 Kodeks Prawa Kanonicznego-komentarz, (red.) P. Majer, Kraków 2011, s. 825. 
44 S. Świaczny, Rozwiązanie małżeństwa i stwierdzenie nieważności małżeństwa w sądach kościelnych, [w:] Pisma Procesowe, wyd. 2, Warszawa 2012, s. 
49. 
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duchownym. Stwierdzenie nieważności małżeństwa zawartego przed duchownym nie ma bezpośredniego znaczenia 

prawnego dla nieistnienia małżeństwa na podstawie przepisów KRO, ze względu na wspomnianą powyżej 

autonomiczność. 

 

*** 

 

 
 

Non-existence of a matrimony in the civil law and declaration of nullity in the cannon law these are the names 

stating the same legal action but in different legal orders. In such a statement civil or church court confirms that an 

annulled marriage is considered to be invalid from the beginning. Such a verdict can only be given basing on the strictly 

defined premises given in Family Law Code and Cannon Law Code by an authorised court. It is of top priority to realise 

the fact that those two statements do not influence one another in any way i.e.: a church court’s declaration of nullity 

does not automatically induce annulment of a marriage according to Family Law Code and a secular court’s statement 

does not impact on the situation of a marriage according to Cannon Law Code. 
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W dniach 29 maja - 1 czerwca 2016 r. wyróżniający się członkowie Studenckiego Koła Naukowego Prawa 

Wyznaniowego Fides oraz Studenckiego Koła Naukowego Prawników Kanonistów (w sumie 12 osób) uczestniczyli 

czynnie w konferencji naukowej o statusie międzynarodowym zorganizowanej na Papieskim Uniwersytecie 

Gregoriańskim w Rzymie, który uznawany jest za Alma Mater nauk kanonistycznych. Uczelnia ta posiada bogate 

tradycje kształcenia, które sięgają XVI wieku, założycielem uniwersytetu był św. Ignacy Loyola, generał zakonu 

Jezuitów. Początkowo uczelnia nosiła nazwę Kolegium Rzymskiego i mieściła się przy via Capitolina (obecnie Piazza 

d’Aracoeli), natomiast dziś najstarszy uniwersytet papieski usytuowany jest przy Piazza della Pilotta. Nazwa uczelni 

pochodzi od papieża będącego jej pierwszym fundatorem i opiekunem tj. od Grzegorza XIII.  

Panele konferencji odbywały się równolegle w dwóch aulach. Koła naukowe działające przy Katedrze Prawa 

Kanonicznego i Wyznaniowego reprezentowały następujący studenci: Filip Jabłoński (referat - Impact of Roman law on 

canon law), Marta Sadowska (referat - Canon law studies in Poland), Łukasz Stanecki (referat - Canon law and other 

legal sciences), Kacper Milkowski (referat - Contribution of the Polish Society of Law on Religion to the promotion of 

ecclesiastical law), Emilia Rosiak (referat - Fides Ecclesiastical Law Research Circle as the promoter of the law on 

religion in the Faculty of Law and Administration at the UWM in Olsztyn), Karolina Rzeczkowska (referat - Legal 

aspects of religious instruction in Polish schools), Julita Przeradzka (referat - Religion in public schools and religious 

diversity – the principle of equal treatment of religious communities in Poland), Joanna Jędrak (referat - Polish canon 

law journals as a common ground for international academic exchange), Mateusz Tubisz (referat - Catholic media as a 

guarantee of widespread teaching of the Catholic Church in Poland), Grzegorz Ćwikliński referat - (System of church 

studies and the Bologna process), Adrianna Tymieniecka (referat - Subject and scope of canon legal regulations), Elwira 

Natalia Kałędek (referat - Canon law textbooks). 

Podczas konferencji referaty wygłosili wykładowcy i doktoranci z 7 ośrodków naukowych (Uniwersytet 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Teologii, Pontificia Università 

Antonianum, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pontificia Università Gregoriana, Pontificia Facoltà Teologica 

Marianum, Pontificia Accademia Alfonsiana, Pontificia Università Urbaniana). Głos zabrali również przedstawiciele 

sądownictwa kościelnego i powszechnego (m.in. sędziowie, radca prawny, adwokat kościelny, prokurator). 

Po każdym panelu odbyła się ciekawa dyskusja. Udział w tak prestiżowym spotkaniu pozwolił nawiązać nowe 

kontakty w gronie naukowym. Papieski Uniwersytet Gregoriański jest niezwykłą uczelnią kształcącą studentów ze 

wszystkich kontynentów. Obecność studentów UWM w murach tak znaczącej uczelni świadczy o ich wysokim 

poziomie wiedzy z zakresu omawianej podczas konferencji tematyki. Należą się ogromne podziękowania dla całej kadry 

naukowej, którą przyczyniła się do współpracy przy organizacji międzynarodowej konferencji na PUG. Podczas pobytu 

w Rzymie uczestnicy zwiedzili wiele interesujących zabytków, jak i instytucji m.in. Rotę Rzymską, Kongregację ds. 

Duchowieństwa, Papieski Instytut Polski, Bazylikę św. Piotra, Bibliotekę i Wydziały PUG. Spacery po Rzymie 

pozwoliły w dużym stopniu poczuć niesamowitą atmosferę Wiecznego Miasta, a także styl życia jego mieszkańców. 
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Piotr Aszkiełowicz – doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego na Wydziale 

Prawa i Administracji UWM. Absolwent dwóch kierunków: stosunki międzynarodowe oraz prawo. 

 

Natalia Bohacz – absolwentka Wydziału Prawa Kanonicznego (specjalizacja kanoniczno-cywilna) UKSW. Obecnie 

kontynuuje naukę w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW. Jej zainteresowania 

skoncentrowane są wokół prawa małżeńskiego i rodzinnego. Ponadto, studentka V roku na Wydziale Prawa i 

Administracji tej samej Uczelni na kierunku prawo. Od 2013 r. właściciel Kancelarii Prawa Kanonicznego „Kanonika”. 

 

Paulina Brejdak – studentka Administracji (II rok studia stacjonarne II stopnia) i Prawa (V rok studia niestacjonarne 

jednolite magisterskie) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Uczestniczka seminariów 

magisterskich w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego KUL. 

 

Magdalena Debita – tytuł magistra administracji uzyskała na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr (2013). 

Doktoranta w Katedrze Doktryn Politycznych i Prawnych UWr. Autorka artykułów naukowych z wybranych 

zagadnień bioetyki, prawa administracyjnego i konstytucyjnego. Recenzentka w czasopismach „Acta Erasmiana” i 

„Preteksty”. 

 

Mateusz Fąfara – absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, student prawa kanonicznego na 

Wydziale Prawa Kanonicznego UPJPII, student prawa UWr. Prelegent na wielu ogólnopolskich konferencjach 

naukowych.  

Przemysław Grześko – student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie, członek Koła Nauk Penalnych “Nemezis” oraz Koła Naukowego Psychiatrii Sądowej. 

Milena Gwara – studentka II roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie, członek Koła Nauk Penalnych „Nemezis” i Studenckiego Koła Prawa Pracy oraz Studenckiego Koła Prawa 

Konstytucyjnego. 

Piotr Jantos – doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UJ, radca prawny, adwokat kościelny przy Sądzie 

Metropolitalnym w Krakowie, ukończył prawo (UMCS, 2010) oraz prawo kanoniczne (KUL, 2011), gdzie uzyskał 

stopień licencjata prawa kanonicznego. Jego zainteresowania naukowe obejmują prawo kanoniczne, prawo rodzinne, 

prawo Internetu oraz prawo Unii Europejskiej. 

 

Katarzyna Jarnutowska – studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Członkini Koła 

Naukowego Prawa Medycznego i Farmaceutycznego „Pro Humane Vitae”. 

 

Katarzyna Jędrzejczyk – studentka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UWM, wiceprezes Koła Prawa 

Konstytucyjnego „VOTUM” oraz członek Koła Nauk Penalnych „Nemezis”.  

 

Aneta Klimowicz – studentka IV roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UWM, członek Koła Prawa 

Konstytucyjnego „VOTUM” oraz członek Koła Nauk Penalnych „Nemezis”. 

 

Paulina Konarska – absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK oraz studentka II roku stacjonarnych 

studiów doktoranckich w zakresie nauk prawnych w Katedrze Prawa Cywilnego i Rodzinnego na tym samym wydziale. 

Od 2015 r. aplikantka radcowska w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Laureatka konkursu pod tytułem 

„Prawo, Ludzie, Przypadki”. Uczestniczka konferencji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Interesuje się 

prawem medycznym oraz prawem konsumenckim. 

 

Lesław Krzyżak – doktor nauk prawnych (Wydział Prawa Kanonicznego UKSW), kapłan archidiecezji przemyskiej, 

duszpasterz grup modlitewnych MRMSJ, dyplomowany nauczyciel religii i wychowania do życia w rodzinie. 

 

Magdalena Latacz – studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

absolwentka Schule der österreichischen Rechts organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Wiedeński 
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oraz Schule des deutschen Rechts organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet w Heidelbergu i 

Uniwersytet w Moguncji; była wiceprzewodnicząca i członek zwykły Koła Prawa Konstytucyjnego TBSP UJ. 

 

Ewelina Lewandowska – studentka prawa (UWM); działa aktywnie w Kole Naukowym Prawa Medycznego "Salus 

aegroti suprema lex esto"; laureatka V edycji konkursu wiedzy z prawa kanonicznego w Olsztynie (2013). W roku 

studenckim 2015/16 uzyskała stypendium naukowe.  

 

Kacper Milkowski – absolwent prawa (UWM). Interesuje się głównie tematyką prawa karnego, wyznaniowego oraz 

kryminalistyką. Prezes Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego FIDES oraz wiceprezes Koła Naukowego 

Postępowania Karnego ACCUSATIO, a także członek Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki. Trzykrotny 

stypendysta stypendium Rektora UWM dla najlepszych studentów. 

 

Marta Młot – studentka 4. roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje 

zainteresowania naukowe wiąże z prawem medycznym w ujęciu karnym. Jest również członkinią Kliniki Prawa sekcji 

karnej-medycznej działającej przy Uniwersytecie Warszawskim, gdzie w ramach wolontariatu udziela bezpłatnej 

pomocy prawnej osobom ubogim. 

 

Bogumiła Olejnik – doktorantka na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW. Ukończyła studia magisterskie z dziedziny 

teologii na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie UPJPII, studia licencjackie z chemii w PWSZ w Tarnowie. 

Tytuł licencjata kościelnego z dziedziny prawa kanonicznego uzyskała na Wydziale Prawa Kanonicznego UPJPII. 

Zainteresowania naukowe głównie z dziedziny historii prawa kanonicznego. 

 

Małgorzata Oroń – w 2014 r. ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie z prawa kanonicznego (KUL). Zdała 

egzamin licencjacki z zakresu prawa kanonicznego z wynikiem bardzo dobrym. W październiku 2014 r. rozpoczęła 

studia doktoranckie z zakresu prawa kanonicznego na seminarium „Kościelne prawo karne” (KUL). Obecnie prowadzi 

zajęcia akademickie z kościelnego prawa karnego materialnego oraz wchodzi w skład Senackiej Komisji Dyscyplinarnej 

ds. Studentów i Doktorantów KUL. 

 

Paulina Paleń – studentka prawa (UWM). Autorka artykułów naukowych z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa 

karnego materialnego i procesowego. 

 

Magdalena Pietrzykowska – studentka IV roku Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – 

Mazurskiego w Olsztynie. Prezes Koła Naukowego Studenckiej Poradni Prawnej UWM, członkini Koła Naukowego 

Nauk Cywilistycznych. 

 

Hubert Pilarczyk – magister teologii, doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale 

Teologicznym, w Zakładzie Teologii Moralnej, Duchowości i Katolickiej Nauki Społecznej. Nauczyciel w Katedralnej 

Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. i Gimnazjum Katedralnym w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe 

skupione są wokół tematyki małżeństwa i rodziny, teologii moralnej, katechetyki i psychologii. Jest przewodniczącym 

Sekcji Psychologii Pastoralnej działającej przy Kole Naukowym Studentów Wydziału Teologicznego „Veritas”. 

 

Martyna Pilarczyk – studentka IV roku na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 

Toruniu, gdzie swoje zainteresowania związane z prawem i kryminalistyką realizuje poprzez przynależność do 

Studenckiego Koła Naukowego Kryminalistyki. W wolnych chwilach lubi uprawiać sport. 

 

Łukasz Pilarz – lek. med., mgr prawa, doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa 

Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. 

 

Julita Przeradzka – studentka IV roku prawa (UWM), członek Studenckiego Koła Naukowego Prawników Kanonistów, 

Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego FIDES, Koła Nauk Penalnych „Nemezis” oraz Koła Naukowego 

Prawa Rodzinnego i Opiekuńczego. 

 

Małgorzata Anna Radkowska – studentka stacjonarnego studium prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu (2013-   ), stypendystka Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w latach 2014/15 i 2015/16, 
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stypendystka Fundacji Absolwent w latach 2013-2016, finalistka Międzynarodowego Konkursu Wiedzy o Prawie 

Rzymskim oraz innych konkursów przedmiotowych, sekretarz Koła Naukowego Prawa Medycznego Lege Artis 

kadencji 2015/16, autorka artykułów naukowych z zakresu prawa medycznego oraz prawa nowych technologii, 

szkoleniowiec sędziów Okręgowego Sądu Lekarskiego w Poznaniu. 

 

Emilia Rosiak – studentka IV roku prawa (UWM), członek Studenckiego Koła Naukowego Prawników Kanonistów, 

Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego FIDES oraz Koła Naukowego Prawa Rodzinnego i 

Opiekuńczego. 

  

Natalia Rudzińska – studentka IV roku prawa (UWM), przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Prawników 

Kanonistów, członek Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego FIDES oraz Koła Naukowego Prawa 

Rodzinnego i Opiekuńczego. 

 

Karolina Rzeczkowska – studentka IV roku prawa (UWM), prezes Koła Nauk Penalnych „Nemezis” oraz Koła 

Naukowego Psychiatrii Sądowej, członek Redakcji czasopisma „Kortowski Przegląd Prawniczy”. 

 

Karolina Sawczuk-Skibińska – doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i absolwentka Wydziału Prawa 

i Administracji UKSW. Obecnie studentka Studiów Podyplomowych Mediacji, Negocjacji oraz innych Alternatywnych 

Metod Rozwiązywania Sporów na UW. Autorka kilku publikacji z zakresu prawa rodzinnego, zwłaszcza w przedmiocie 

środków prawnych zmierzających do pojednania rozwodzących się małżonków. Od 2011 r. jest prawnikiem 

zatrudnionym w kancelarii radcowskiej.  

 

Barbara Sienicka – doktorantka w Zakładzie Prawa Kanonicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Łódzkiego. 

 

Łukasz Stanecki – student prawa (UWM), członek Studenckiego Koła Naukowego Prawników Kanonistów, członek 

Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego FIDES. 

 

Mateusz Subkowski – absolwent administracji i filozofii na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych UKW w 

Bydgoszczy, nauczyciel w szkołach policealnych, szkoleniowiec. Aktywnie związany ze studenckim kołem filozofii 

UKW. Jego zainteresowania naukowo-badawcze obejmują: prawo karne, prawo kanoniczne oraz historiozofię. 

 

Iwona Sutkowska – studentka piątego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie. Członek Koła Naukowego Prawa Pracy działającego przy WPiA UWM w Olsztynie. 

 

Magdalena Ścira – studentka trzeciego roku prawa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Interesuje się 

polityką, mediami i sportem. 

 

Daria Maria Śliwińska – studentka prawa od 2013 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Czynnie 

uczestniczy w trzech kołach naukowych: naukowe koło nauk penalnych „Nemezis”, koło naukowe postępowania 

karnego „Accusactio” oraz studenckim kole naukowym prawa pracy. W marcu 2016 roku została przewodniczącą koła 

naukowego prawa pracy. Jest również wolontariuszką Fundacji CourtWatch od 2015 roku. Jej krąg zainteresowań 

obraca się wokół prawa karnego (zarówno materialnego, jak i procesowego), prawa pracy, prawa medycznego oraz 

seksuologii sądowej. 

 

Agata Tarnacka – ukończyła studia na kierunku prawo kanoniczne (UKSW) oraz na kierunku prawo (UKSW). W 2012 

r. rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW oraz studia magisterskie na kierunku 

psychologia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół tematyki 

dotyczącej prawa cywilnego oraz kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki integracji społecznej, 

kulturowej i religijnej migrantów oraz duszpasterstwa migrantów.     

 

Mateusz Tubisz – student III roku prawa (UWM), prelegent na konferencjach ogólnopolskich i międzynarodowych 

(m.in. Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie). Członek Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego 

FIDES. Zainteresowania badawcze i naukowego koncentrują się wokół prawa cywilnego i karnego. 
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Magdalena Turulska – studentka III roku prawa (UWM), laureatka konkursu wiedzy z prawa handlowego. Skupia swoje 

zainteresowania na szeroko rozumianej materii prawa cywilnego, w szczególności zagadnieniami z zakresu prawa 

rodzinnego oraz prawa zobowiązań. Ponadto interesuje się także tematyką prawa handlowego. 

 

Magdalena Tuszyńska – w 2014 r. ukończyła studia z prawa kanonicznego (KUL). W 2014 r. zdała egzamin licencjacki z 

zakresu prawa kanonicznego z wynikiem bardzo dobrym. W październiku 2014 r. rozpoczęła studia doktoranckie z 

zakresu prawa kanonicznego na seminarium „Kościelne prawo procesowe”. W czerwcu 2015 r. ukończyła studia z 

prawa (KUL) i uzyskała tytuł magistra. 

 

Laura Urbańska – studentka III roku prawa (UWM), członkini Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego 

FIDES oraz wolontariuszka i ambasadorka Fundacji Court Watch Polska z siedzibą w Toruniu. 

 

Anna Warakomska – studentka III roku prawa (UWM). Od 2015 r. obserwatorka w Fundacji Court Watch Polska 

zajmującej się przede wszystkim Obywatelskim Monitorowaniem Sądów. Od listopada 2015 r. członkini Studenckiego 

Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego FIDES. 

 

Agnieszka Wojcieszak – doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale 

Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w prawie medycznym, 

cywilnym i autorskim. Współprowadzi Koło Naukowe Prawa Medycznego Lege artis. Autorka publikacji naukowych z 

zakresu prawa cywilnego. 

 

Anna Wojtczak – absolwentka prawa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie. Tytuł magistra uzyskała w roku 2015. W trakcie studiów należała do Studenckiej Poradni Prawnej UWM, 

udzielając bezpłatnych porad prawnych w Urzędzie Miasta Olsztyna. Działała również w Europejskim Stowarzyszeniu 

Studentów Prawa ELSA Olsztyn. 

 

Marta Woźniak – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W roku 2012 obroniła pracę magisterską 

pt. „ Obowiązek alimentacyjny dzieci względem rodziców” uzyskując tytuł magistra prawa. Od 2014 roku doktorantka 

w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania naukowe koncentruje 

wokół tematyki dotyczącej przede wszystkim prawa cywilnego, rodzinnego a także prawa nieruchomości, ze 

szczególnym uwzględnieniem prawa pierwokupu nieruchomości. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała już nas 

studiach jako członek Koła Nauk Cywilistycznych, gdzie m.in. współorganizowała warsztaty naukowe z zakresu praw 

pacjenta i prawa konsumenta oraz praktykując w sądach, urzędach i kancelariach. 

 

Rafał Wójcicki – członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich; adwokat przy Sądzie Metropolitalnym Warszawskim 

oraz przy Sądzie Biskupim w Sosnowcu. Autor rozprawy doktorskiej pt. „Symulacja zgody małżeńskiej w wyrokach 

Trybunału Metropolitalnego Warszawskiego pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku” (UKSW); prezes 

Stowarzyszenia Towarzystwo Ponad Podziałami; członek Korpusu Adwokatów Kościelnych w Polsce. W 2013 r. 

ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej - kierunek prawo. 

 

Piotr Wrona – w 2010 r. ukończył socjologię (specjalność socjologia stosowana) na Wydziale Humanistycznym US. W 

2012 r.  ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji US, obecnie doktorant na Uniwersytecie Szczecińskim. 

Pracuje jako asesor komorniczy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie 

Katarzyny Karweckiej. Zajmuje się tematyką prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek osobowych 

oraz zagadnieniami proceduralnymi związanymi z postępowaniem egzekucyjnym i zabezpieczającym. 

 

Karolina Wyżlic – studentka I roku prawa (UWM), członek Studenckiego Koła Naukowego Prawników Kanonistów 

oraz członek Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyznaniowego FIDES. 

 

Jagoda Beatrycze Zabagło – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku europeistyka i 

prawo. Aktualnie doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w Zakładzie Prawa Cywilnego oraz 

aplikant w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Autorka kilku artykułów naukowych, a także uczestniczka 

wielu konferencji naukowych związanych przede wszystkim z zagadnieniami postępowania cywilnego oraz prawa 

rodzinnego. 
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Małgorzata Gościniak-Koc – studentka trzeciego roku studiów doktoranckich z zakresu nauk prawnych na 

Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w 

Olsztynie. Zainteresowania: prawo konstytucyjne i prawo cywilne. Uczestnik wielu konferencji naukowych o zasięgu 

ogólnopolskim, jak i międzynarodowym. 

 

Kornelia Zmudzińska – studentka V roku prawa przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie. W trakcie studiów należała do Studenckiej Poradni Prawnej UWM, udzielając bezpłatnych 

porad prawnych w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Działała również w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów 

Prawa ELSA Olsztyn. 


