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PRZEDMOWA DO WYDANIA PIĄTEGO
W kolejnym wydaniu podręcznika przedstawiono stan normatywny w zakresie przed‐
miotu dydaktycznego prawo rodzinne, obowiązujący w dniu 20 czerwca 2016 r., w stopniu
uwzględniającym egzaminacyjne wymagania autora wobec studentów studiów prawni‐
czych. Aktualizacja i uzupełnienie poprzedniego wydania były niezbędne przede wszyst‐
kim w związku z wejściem w życie (z dniem 1 marca 2015 r.) nowego prawa o aktach stanu
cywilnego oraz zmianami w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, dokonanymi w okresie
od tamtej edycji.
Także w nowym wydaniu rozważania zostały celowo ograniczone do rozwiązań przyję‐
tych przez polskiego ustawodawcę. Zaledwie kilkakrotnie nawiązano – ogólnie tylko – do
podstawowych standardów międzynarodowych. Przede wszystkim chodziło bowiem
o w miarę szczegółowe, a przy tym kompleksowe omówienie rodzimych uregulowań,
z ukazaniem powiązań zagadnień materialnoprawnych z podstawowymi zasadami pro‐
ceduralnymi i przepisami, w sposób istotny uzupełniającymi rozwiązania przewidziane
w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a zawartymi w odrębnych aktach prawnych.
Nie bez znaczenia dla takiego ujęcia miało powszechne raczej przekonanie, że prawo
rodzinne jest jednym z łatwiejszych przedmiotów egzaminacyjnych. Tak jest w istocie,
choć konstatacja ta powoduje często mimowolne lekceważenie tej materii, z negatywnymi
konsekwencjami dla egzaminowanych. W celu ograniczenia, choć w pewnym stopniu,
niebezpieczeństwa wynikającego z takich postaw, starano się eksponować w podręczniku
najważniejsze trudności interpretacyjne, jakie nasuwają także przepisy prawa rodzinnego.
Zastosowana w tym zakresie metoda ogólnego odsyłania do literatury przedmiotu i ju‐
dykatury Sądu Najwyższego miała obrazować aktualne kierunki wykładni przyjmowane
w doktrynie i rzecznictwie, co pozwoliło też w konsekwencji wyraźnie oddzielić stano‐
wiska tam przyjmowane od własnych poglądów autora.
Podstawowe opracowania, dotyczące – ogólnie – problematyki całego prawa rodzinnego
i opiekuńczego, zwłaszcza te o charakterze systemowym, komentarze i podręczniki, zo‐
stały objęte wykazem literatury zamieszczonym na końcu części pierwszej. Każdy rozdział
uzupełniono ponadto o wykaz zawierający jedynie prace monograficzne odnoszące się
do problematyki poruszonej w tych jednostkach tekstu. Zakres powołanej literatury –
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wyłącznie o charakterze uzupełniającym – celowo ograniczono jedynie do tak zestawio‐
nego piśmiennictwa z okresu obowiązywania kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Jerzy Strzebinczyk
lipiec 2016 r.

Część pierwsza

Zagadnienia wprowadzające
§ 1. Źródła, systematyka i przedmiot prawa
rodzinnego
1. Powojenne regulacje w obrębie prawa rodzinnego
1. Sytuacja polskiego ustawodawstwa rodzinnego po zakończeniu II wojny
światowej była specyficzna. W okresie międzywojennym nie przeprowadzono
bowiem w tym zakresie żadnych nowelizacji (choć opracowane wówczas pro‐
jekty zostały wykorzystane w pierwszym etapie unifikacji prawa rodzinnego
w latach 1945–1946), co sprawiło, że na różnych obszarach naszego kraju obo‐
wiązywały nadal akty normatywne doby porozbiorowej. Pomijając przepisy
szczególne i wykonawcze, godzi się w tym miejscu wymienić zwłaszcza: część
pierwszą powszechnego kodeksu cywilnego austriackiego z 1811 r., księgę
pierwszą kodeksu cywilnego Królestwa Polskiego z 1825 r., wzorowanego na
przepisach kodeksu cywilnego francuskiego z 1804 r. (tzw. Kodeksu Napoleo‐
na), tom X części pierwszej zwodu praw rosyjskich z 1932 r., zwanego też ko‐
deksem cywilnym rosyjskim, oraz księgę czwartą kodeksu cywilnego niemiec‐
kiego z 1896 r. Trzeba też wspomnieć o dalszym zróżnicowaniu systemu praw‐
nego na części ziem południowych, dokonanego przepisami rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 14 września 1922 r. w przedmiocie organizacji sądow‐
nictwa na Spiszu i Orawie i rozciągnięcia na ten obszar mocy obowiązującej
niektórych ustaw i rozporządzeń (Dz. U. Nr 90, poz. 833 z późn. zm.). W tej
sytuacji pierwszoplanowym celem polskiego ustawodawcy stało się ujednoli‐
cenie rozwiązań normatywnych w obrębie prawa rodzinnego.

porozbiorowe
akty normatywne

2. Pierwszy etap reformy objął lata 1945–1946. Unifikacji polskiego prawa ro‐
dzinnego dokonano wówczas, uchwalając cztery dekrety:
a) z dnia 25 września 1945 r. – Prawo małżeńskie (Dz. U. Nr 48, poz. 270),
b) z dnia 22 stycznia 1946 r. – Prawo rodzinne (Dz. U. Nr 6, poz. 52 ze sprost.),
c) z dnia 14 maja 1946 r. – Prawo opiekuńcze (Dz. U. Nr 20, poz. 135),
d) z dnia 29 maja 1946 r. – Prawo małżeńskie majątkowe (Dz. U. Nr 31,
poz. 196 ze sprost.).

reforma z lat
1945–1946

22

Część pierwsza

Wymienione akty prawne nie tylko ujednoliciły przepisy prawa rodzinnego
w Polsce, ale także dokonały formalnego wyodrębnienia tej materii, która do
tej pory była regulowana w ramach aktów normatywnych prawa cywilnego.
Podstawową wadą pierwszego etapu reformy – zrozumiałą, zważywszy na ko‐
nieczność szybkiego przeprowadzenia prac legislacyjnych – było rozdzielenie
materii prawnorodzinnej między cztery osobne akty prawne. Współcześni au‐
torzy zarzucali też dekretom nadmierne wykorzystanie przepisów projektów
opracowanych na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego stulecia, a w konsekwencji
tego – uwzględnienie idei nieprzystających do zmienionej po II wojnie świa‐
towej rzeczywistości polityczno-gospodarczej naszego kraju.
kodeks rodzinny
z 1950 r.

3. Drugi etap reformowania prawa rodzinnego rozpoczęły polsko-czechosło‐
wackie prace legislacyjne, które zaowocowały wspólnym projektem kodeksu
prawa rodzinnego. Każda ze stron dokonała pewnych zmian w projekcie
w końcowej fazie prac. Został on jednak ostatecznie przyjęty w obu państwach.
W Polsce ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. – Kodeks rodzinny (Dz. U. Nr 34,
poz. 308 z późn. zm.) weszła w życie z dniem 1 października 1950 r. Zaletą
kodeksu było bez wątpienia skupienie regulacji dotyczącej prawa rodzinnego
w jednym akcie prawnym. Rychło jednak okazało się, że idea wprowadzenia
w dwóch krajach w miarę jednolitych rozwiązań normatywnych spowodowała
nadmierne ograniczenie regulowanej materii. Jest to zrozumiałe, jeśli zważyć
na możliwość umieszczenia w tak przygotowywanej kodyfikacji jedynie tych
zagadnień (regulowanych w taki, a nie inny sposób), które mogły być zaapro‐
bowane bez zastrzeżeń przez obie strony. Dlatego też już w drugiej połowie
lat 50. XX w. rozpoczęto w Polsce prace przygotowujące kolejną nowelizację
prawa rodzinnego w ramach kodyfikacji całego prawa prywatnego.

kodeks rodzinny
i opiekuńczy
z 1964 r.

4. Pierwszy opracowany projekt kolejnej fazy nowelizacji prawa rodzinnego
zakładał ulokowanie jego materii w końcowej części kodeksu cywilnego. Osta‐
tecznie zdecydowano się jednak na inny wariant. W dniu 25 lutego 1964 r. Sejm
uchwalił ustawę – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59
z późn. zm.), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 1965 r. i obowiązuje do
dziś. Do tej pory kodeks rodzinny i opiekuńczy był wielokrotnie nowelizowa‐
ny, co zaowocowało opublikowaniem tekstu jednolitego w: Dz. U. z 2015 r.
poz. 2082.
5. W dotychczasowych rozważaniach ograniczono się celowo do skrótowego
tylko przedstawienia kodyfikacji prawa rodzinnego od strony rozwiązań ma‐
terialnoprawnych. Nie wyczerpuje to oczywiście zagadnienia. Omówienie prac
legislacyjnych dotyczących aktów prawnych regulujących zagadnienia proce‐
sowe oraz rejestrację stanu cywilnego, związanych pośrednio z materialnym
prawem rodzinnym, przekracza jednak założone przez autora granice rozwa‐
żań. Przepisy podstawowych aktów prawnych z tego zakresu, wymienionych
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zresztą w wykazie aktualnych źródeł prawa rodzinnego, znajdą swoje odzwier‐
ciedlenie w niezbędnym zakresie w podręczniku.

2. Aktualne źródła prawa rodzinnego
1. Zdając sobie sprawę z kontrowersyjności zagadnienia (trudno o jedno‐
znaczną kwalifikację poszczególnych aktów prawnych), proponuję podział
obecnie obowiązujących źródeł prawa rodzinnego na dwie grupy: źródła pod‐
stawowe i uzupełniające.
2. Do źródeł podstawowych niewątpliwie wypada zaliczyć, prócz wcześniej już
powoływanego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z 1964 r., ustawę z dnia
25 lutego 1964 r. – Przepisy wprowadzające kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz. U. Nr 9, poz. 60) oraz ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach
stanu cywilnego (Dz. U. poz. 1741 z późn. zm.).

katalog źródeł
podstawowych

3. Uzupełnienie wymienionych regulacji stanowią przede wszystkim przepisy
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.:
Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101
z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzyna‐
rodowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1792).

źródła uzupełniające

Ze względu na rozwinięcie materii kodeksowej wypada wreszcie wymienić –
uwzględniając kolejność ich uchwalania – następujące akty prawne:
a) ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nielet‐
nich (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 382 z późn. zm.) wraz z licznymi
aktami wykonawczymi, które jednak zostaną pominięte w tym wykazie,
b) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2001 r. w sprawie zasad
i trybu składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby po‐
zostającej pod opieką (Dz. U. Nr 64, poz. 649),
c) ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 795 z późn. zm.),
d) ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U.
z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),
e) ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1390),
f) ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do ali‐
mentów (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 169 z późn. zm.),
g) ustawę z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 10),

Jerzy Franciszek Strzebinczyk – doktor nauk prawnych; sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu; autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa rodzinnego,
prawa cywilnego i materialnego prawa administracyjnego.
W piątym, uaktualnionym wydaniu podręcznika kompleksowo omówiono polskie ustawodawstwo w zakresie prawa rodzinnego, z uwzględnieniem nowego prawa o aktach stanu cywilnego oraz rozwiązań wprowadzonych m.in. ustawą z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, które nie dopuszczają do umieszczenia dziecka w pieczy
zastępczej wbrew woli rodziców wyłącznie z powodu ubóstwa oraz wskazują na konieczność
sięgnięcia po określone formy pomocy rodzicom, zanim sąd, kierując się dobrem dziecka,
podejmie decyzję o jego oddzieleniu od rodziców.
Autor w sposób szczegółowy przedstawia zagadnienia materialnoprawne prawa rodzinnego, jednocześnie ukazując ich powiązania z podstawowymi zasadami proceduralnymi oraz
przepisami uzupełniającymi, zawartymi w odrębnych aktach prawnych. W podręczniku wyszczególniono najważniejsze trudności interpretacyjne, jakie powstają podczas stosowania
przepisów prawa rodzinnego i w tym zakresie zaprezentowano aktualne kierunki wykładni
przyjmowane w doktrynie i orzecznictwie.
Publikacja skierowana jest przede wszystkim do studentów prawa. Będzie stanowić także
cenną pomoc dla aplikantów zawodów prawniczych.
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