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Prawo rodzinne jest kolejną dziedziną prawa omawianą w znanej czytelnikom serii Meritum. 
Zagadnienia prawnorodzinne ujęte zostały w sposób szeroki i kompleksowy, przedmiotem 
analizy bowiem uczyniono regulacje tak z zakresu prawa prywatnego, jak i publicznego, 
a także prawa karnego, zawsze jednak „dotykające” spraw rodziny. I tak, znajdzie tu czytelnik 
omówienie problematyki regulowanej m.in.: Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, ustawą 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawą o świadczeniach rodzinnych czy 
ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich.  
Opracowanie ma – zgodnie z założeniami serii – charakter wybitnie praktyczny. Redaktorzy 
publikacji za cel postawili sobie, aby niniejsza książka-przewodnik przeprowadziła przez me-
andry prawa i postępowania w sprawach z zakresu szeroko rozumianego prawa rodzinnego 
również tych czytelników, którzy nie mają do czynienia z prawem na co dzień. Stąd w pu-
blikacji bogactwo m.in. wzorów dokumentów, schematów przedstawiających procedury czy 
kazusów – często w ujęciu wariantowym, obrazujących „przełożenie” litery prawa na konkret-
ne życiowe sytuacje. W szerokim zakresie wykorzystano judykaturę, w tym w szczególności 
orzecznictwo Sądu Najwyższego.
W korzystaniu z publikacji, szybkiej orientacji w jej treści, pomocne są przyjęte przez 
Wydawnictwo rozwiązania edytorskie, w tym m.in.:
 – układ treści umożliwiający szybkie odszukanie potrzebnej informacji przez podział na nie-

wielkie, zwięzłe fragmenty;
 – zamieszczone na marginesie numery, które wskazują ważne pojęcie, instytucję, wraz z ich 

objaśnieniem;
 – wyraźnie wyodrębnione w tekście przykłady, ilustrujące stosowanie danej instytucji 

w praktyce;
 – uwypuklenie najistotniejszych kwestii poprzez zaznaczenie ich ramką i hasłem: WAŻNE!;
 – liczne schematy i tabele pozwalające na usystematyzowanie wiedzy;
 – wzory dokumentów, pism procesowych;
 – szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesie 

tekstów;
 – przyjazna dla czytelnika szata graficzna. 
Autorami opracowania są tak pracownicy naukowi związani głównie z Uniwersytetem 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jak i praktycy prawa. 
Korzystając ze sposobności, pragnę podziękować wszystkim Autorom za włożony trud, licząc 
na dalszą współpracę przy kolejnych wydaniach. 

Warszawa, maj 2017 r.
dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW

WPROWADZENIE
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1. Źródła prawa

d.p.a.s.c. ustawa z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 z późn. zm.) 

EKS Europejska Karta Społeczna, podpisana w  Turynie 18 października 1961  r., 
ratyfikowana przez Polskę 10 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67)

k.c. ustawa z  dnia 23 kwietnia 1964  r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.  U. z  2017  r. 
poz. 459 z późn. zm.)

k.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 
z późn. zm.)

k.k.w. ustawa z  dnia 6 czerwca 1997  r. – Kodeks karny wykonawczy (tekst jedn.: Dz.  U. 
z 2017 r. poz. 665 z późn. zm.)

Konstytucja RP Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997  r. (Dz.  U. Nr  78, 
poz. 483 z późn. zm.)

k.p.a. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

k.p.c. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm.)

k.p.k. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1749 z późn. zm.)

k.r. ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. – Kodeks rodzinny (Dz. U. Nr 34, poz. 308 z późn. zm.)

k.r.o. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 682) 

k.s.h. ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.)

k.w. ustawa z  dnia 20 maja 1971  r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.  U. z  2015  r. 
poz. 1094 z późn. zm.)

nowelizacja/nowela 
k.r.o. z 2008 r.

ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 220, poz. 1431)

o.p. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. 
poz. 201 z późn. zm.)

p.a.s.c. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.) 

p.p.m. ustawa z  dnia 4 lutego 2011  r. – Prawo prywatne międzynarodowe (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1792)
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u.s.u.s. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.)

u.ś.r. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.)

u.w.r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 697)

ZEKS Zrewidowana Europejska Karta Społeczna z 3 maja 1996 r.

 
2. Organy orzekające

NSA Naczelny Sąd Administracyjny

SA sąd apelacyjny

SN Sąd Najwyższy

SO sąd okręgowy

TK Trybunał Konstytucyjny

WSA wojewódzki sąd administracyjny

 
3. Publikatory i czasopisma

AUL Acta Universitatis Lodziensis

AUWr. Acta Universitatis Wratislaviensis

DPP Demokratyczny Przegląd Prawniczy

Dz. U. Dziennik Ustaw

EP Edukacja Prawnicza

GSP Gdańskie Studia Prawnicze 

KPP Kwartalnik Prawa Prywatnego

KSP Krakowskie Studia Prawnicze

LEX System Informacji Prawnej „Lex OMEGA”

M.P. Monitor Polski

M.Praw. Monitor Prawniczy

NP Nowe Prawo

OSN Orzecznictwo Sądu Najwyższego 

OSNC Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna 

OSNC-ZD Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zbiór Dodatkowy

OSNKW Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa

OSNPG Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej

OSP Orzecznictwo Sądów Polskich

OTK Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego

Pal. Palestra 

PiP Państwo i Prawo

PiZS Praca i Zabezpieczenie Społeczne 

PPC Polski Proces Cywilny

PPH Przegląd Prawa Handlowego

Pr. Bank. Prawo Bankowe

Probl. Egz. Problemy Egzekucji

pr.bank. ustawa z  dnia 29 sierpnia 1997  r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.  U. z  2016  r. 
poz. 1988 z późn. zm.)

pr.not. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 1796 z późn. zm.)

pr.spółdz. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 21 z późn. zm.)

p.u. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2171 z późn. zm.)

p.u.s.p. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 2062 z późn. zm.)

r.p.N.K. rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 13 września 2011  r. w  sprawie procedury 
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.  U. Nr  209, 
poz. 1245)

r.u.s.p. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z  dnia 23 grudnia 2015  r. – Regulamin 
urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. poz. 2316 z późn. zm.)

TFUE Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE C 83 
z 30.03.2010, s. 47)

TUE Traktat o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30 z późn. zm.) 

u.g.n. ustawa z  dnia 21 sierpnia 1997  r. o  gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

u.k.s.c. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 623 z późn. zm.)

u.k.w.h. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 790 z późn. zm.)

u.o.p.l. ustawa z  dnia 12 stycznia 1991  r. o  podatkach i  opłatach lokalnych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.)

u.p.d.o.f. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm.)

u.p.e.a. ustawa z dnia 17 czerwca 1966  r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 599 z późn. zm.)

u.p.o.u.a. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.)

u.p.p.r. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)

u.p.p.w.d. ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. 
poz. 195 z późn. zm.)

u.p.s. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 930 z późn. zm.)

u.p.s.d. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 833 z późn. zm.)

u.p.s.n. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1654)

u.s.d.g. ustawa z  dnia 2 lipca 2004  r. o  swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.)

u.s.m. ustawa z  dnia 15 grudnia 2000  r. o  spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.)

ustawa o RPD ustawa z  dnia 6 stycznia 2000  r. o  Rzeczniku Praw Dziecka (tekst jedn.: Dz.  U. 
z 2017 r. poz. 922)

ustawa o RPO ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2017 r. poz. 958)
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u.s.u.s. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.)

u.ś.r. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.)

u.w.r. ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 697)
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Probl. Praw. Problemy Prawnicze

Prok. i Pr. Prokuratura i Prawo

Prz. Sejm. Przegląd Sejmowy

PS Przegląd Sądowy

Rej. Rejent 

RiPr Rodzina i Prawo

RPEiS Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny

SC Studia Cywilistyczne

SI Studia Iuridica

SP Studia Prawnicze

 
4. Inne

jow jednostki organizacyjne wsparcia

MOS młodzieżowy ośrodek socjoterapii

MOW młodzieżowy ośrodek wychowawczy

n. następny (-a, -e)

OA ośrodek adopcyjny

OPS ośrodek pomocy społecznej

orz. orzeczenie 

PCPR powiatowe centrum pomocy rodzinie

post. postanowienie 

RPZ rodzinna piecza zastępcza

s. strona

tekst jedn. tekst jednolity 

uchw. uchwała 

wyr. wyrok

w zw. w związku

ZOL zakład opiekuńczo-leczniczy

ZP zakład poprawczy

z późn. zm. z późniejszymi zmianami 

ZRL zakład rehabilitacji leczniczej

ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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Podstawa prawna: art. 18 Konstytucji RP; art. 1 § 2, art. 2, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 27, 37 § 1 pkt 1, art. 47 § 1, 
art. 52, 56, 78 § 1, art. 94, 446 k.r.o.; art. 1, 82–88 k.c.; art. 17 § 1 pkt 1, art. 570, 577, 1157 k.p.c.; art. 2 ust. 1 i 3, 
art. 3, 49 ust. 2 p.a.s.c.

1. Uwagi wstępne

1Niniejsze opracowanie dotyczy przede wszystkim stosunków rodzinnoprawnych. Stosunki 
te są uregulowane przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zakres opraco-
wania jest jednak szerszy. Obejmuje ono regulacje prawne, które związane są z istnieniem 
stosunku rodzinnoprawnego, w tym regulacje z zakresu prawa publicznego oraz dotyczące 
opieki i kurateli, które należą do prawa osobowego, a z przyczyn natury technicznej zostały 
umieszczone w jednym kodeksie wraz z prawem rodzinnym. Można jednak bronić poglądu, 
zgodnie z którym opieka i kuratela w szerokim zakresie dotyczą rodziny. 
W piśmiennictwie od dawna zwraca się uwagę, iż termin „prawo rodzinne” może oznaczać 
prawo rodzinne sensu stricto rozumiane jako „dział prawa regulujący ustrój wspólnoty rodzin-
nej” oraz tzw. kompleksowe prawo rodzinne, które obejmuje przepisy z różnych gałęzi prawa, 
określające sytuację rodziny w społeczeństwie [J.St. Piątowski (w:) System Prawa Rodzinnego 
i Opiekuńczego, Ossolineum 1985, s. 30]. 
Publikacja dotyczy zatem prawa rodzinnego w znaczeniu szerszym. Można stwierdzić, że do-
tyczy „prawa rodziny”. Powyższy zwrot został użyty w cudzysłowie, albowiem rodzina nie jest 
podmiotem praw prywatnych. Podmiotami tych praw są wyłącznie osoby fizyczne, które two-
rzą rodzinę. Rodzina może być natomiast podmiotem praw publicznoprawnych. 

2Wyjaśnienia wymaga zatem pojęcie rodziny. W doktrynie zwraca się uwagę na trudności 
w zdefiniowaniu rodziny. Próby definicji wraz ze wskazaniem różnych form rodziny, np. „ro-
dzina mała”, „wielka”, „niepełna” podejmują z reguły przedstawiciele innych nauk niż ju-
rydyczne [zob. szerzej t. Smyczyński (w:) System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne 
i opiekuńcze, red. t. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 2 i n.]. Można przyjąć, że istnienie ro-
dziny związane jest z jednym ze stosunków prawnych, jak małżeństwo, pokrewieństwo lub 
powinowactwo [tamże]. 

3Małżeństwo prowadzi do powstania rodziny. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-
go nie zawierają definicji małżeństwa. W doktrynie niektórzy autorzy definiują małżeństwo, 
inni ograniczają się do podania jego cech. Według J. Winiarza małżeństwo jest to: 

„trwały stosunek prawny łączący zwykle dożywotnio mężczyznę i kobietę, którzy z zachowaniem 
konstytutywnych przesłanek przewidzianych w przepisach k.r.o. dokonali czynności prawnej 
zawarcia małżeństwa i w następstwie jej dokonania stali się równouprawnionymi podmiota-
mi kompleksu praw i obowiązków małżeńskich dla optymalnej realizacji funkcji społecznych 
założonej przez ich związek rodziny” [zob. J. Winiarz (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2012, s. 5]. 

Według K. Piaseckiego „małżeństwo jest swoistym indywidualnym, naturalnym, ducho-
wym i cielesnym związkiem społecznym, z założenia trwałym, między mężczyzną i kobietą. 
Związek ten jest prawnie uprzywilejowany i sankcjonowany” [zob. K. Piasecki, Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2009, s. 24]. t. Smyczyński do 
cech małżeństwa zalicza monogamię, związek pomiędzy mężczyzną i kobietą, maksymalne 
zespolenie w sferze stosunków osobistych oraz ścisłe powiązanie w sferze majątkowej, oparte 
o zasadę równości [zob. t. Smyczyński, Ochrona rodziny w Konstytucji RP, PiP 1994, z. 2, 
s. 7]. cecha małżeństwa, jaką stanowi różnica płci podlega ochronie konstytucyjnej. W art. 18 
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Podstawa prawna: art. 18 Konstytucji RP; art. 1 § 2, art. 2, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 27, 37 § 1 pkt 1, art. 47 § 1, 
art. 52, 56, 78 § 1, art. 94, 446 k.r.o.; art. 1, 82–88 k.c.; art. 17 § 1 pkt 1, art. 570, 577, 1157 k.p.c.; art. 2 ust. 1 i 3, 
art. 3, 49 ust. 2 p.a.s.c.

1. Uwagi wstępne

1Niniejsze opracowanie dotyczy przede wszystkim stosunków rodzinnoprawnych. Stosunki 
te są uregulowane przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zakres opraco-
wania jest jednak szerszy. Obejmuje ono regulacje prawne, które związane są z istnieniem 
stosunku rodzinnoprawnego, w tym regulacje z zakresu prawa publicznego oraz dotyczące 
opieki i kurateli, które należą do prawa osobowego, a z przyczyn natury technicznej zostały 
umieszczone w jednym kodeksie wraz z prawem rodzinnym. Można jednak bronić poglądu, 
zgodnie z którym opieka i kuratela w szerokim zakresie dotyczą rodziny. 
W piśmiennictwie od dawna zwraca się uwagę, iż termin „prawo rodzinne” może oznaczać 
prawo rodzinne sensu stricto rozumiane jako „dział prawa regulujący ustrój wspólnoty rodzin-
nej” oraz tzw. kompleksowe prawo rodzinne, które obejmuje przepisy z różnych gałęzi prawa, 
określające sytuację rodziny w społeczeństwie [J.St. Piątowski (w:) System Prawa Rodzinnego 
i Opiekuńczego, Ossolineum 1985, s. 30]. 
Publikacja dotyczy zatem prawa rodzinnego w znaczeniu szerszym. Można stwierdzić, że do-
tyczy „prawa rodziny”. Powyższy zwrot został użyty w cudzysłowie, albowiem rodzina nie jest 
podmiotem praw prywatnych. Podmiotami tych praw są wyłącznie osoby fizyczne, które two-
rzą rodzinę. Rodzina może być natomiast podmiotem praw publicznoprawnych. 

2Wyjaśnienia wymaga zatem pojęcie rodziny. W doktrynie zwraca się uwagę na trudności 
w zdefiniowaniu rodziny. Próby definicji wraz ze wskazaniem różnych form rodziny, np. „ro-
dzina mała”, „wielka”, „niepełna” podejmują z reguły przedstawiciele innych nauk niż ju-
rydyczne [zob. szerzej t. Smyczyński (w:) System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne 
i opiekuńcze, red. t. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 2 i n.]. Można przyjąć, że istnienie ro-
dziny związane jest z jednym ze stosunków prawnych, jak małżeństwo, pokrewieństwo lub 
powinowactwo [tamże]. 

3Małżeństwo prowadzi do powstania rodziny. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńcze-
go nie zawierają definicji małżeństwa. W doktrynie niektórzy autorzy definiują małżeństwo, 
inni ograniczają się do podania jego cech. Według J. Winiarza małżeństwo jest to: 

„trwały stosunek prawny łączący zwykle dożywotnio mężczyznę i kobietę, którzy z zachowaniem 
konstytutywnych przesłanek przewidzianych w przepisach k.r.o. dokonali czynności prawnej 
zawarcia małżeństwa i w następstwie jej dokonania stali się równouprawnionymi podmiota-
mi kompleksu praw i obowiązków małżeńskich dla optymalnej realizacji funkcji społecznych 
założonej przez ich związek rodziny” [zob. J. Winiarz (w:) Kodeks rodzinny i opiekuńczy. 
Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2012, s. 5]. 

Według K. Piaseckiego „małżeństwo jest swoistym indywidualnym, naturalnym, ducho-
wym i cielesnym związkiem społecznym, z założenia trwałym, między mężczyzną i kobietą. 
Związek ten jest prawnie uprzywilejowany i sankcjonowany” [zob. K. Piasecki, Kodeks ro-
dzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Piasecki, Warszawa 2009, s. 24]. t. Smyczyński do 
cech małżeństwa zalicza monogamię, związek pomiędzy mężczyzną i kobietą, maksymalne 
zespolenie w sferze stosunków osobistych oraz ścisłe powiązanie w sferze majątkowej, oparte 
o zasadę równości [zob. t. Smyczyński, Ochrona rodziny w Konstytucji RP, PiP 1994, z. 2, 
s. 7]. cecha małżeństwa, jaką stanowi różnica płci podlega ochronie konstytucyjnej. W art. 18 
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ślonych przez prawo kanoniczne. Zgodnie z art. 10 ust. 3 Konkordatu orzekanie o ważności 
małżeństwa kanonicznego, a także w innych sprawach małżeńskich przewidzianych w prawie 
kanonicznym, należy do wyłącznej kompetencji władzy kościelnej. Na podstawie art. 10 ust. 4 
Konkordatu orzekanie w sprawach małżeńskich w zakresie skutków określonych w prawie 
polskim należy do wyłącznej kompetencji sądów państwowych. Rozdzielenie kognicji sądu 
kościelnego oraz państwowego kilkakrotnie podkreślał Sąd Najwyższy. Jak wskazał Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 17 listopada 2000 r., V cKN 1364/00, LeX nr 47030, „zawsze o losie 
związku małżeńskiego (świeckiego) orzekają sądy państwowe”, a „orzeczenie sądu kościel-
nego o ważności bądź o ustaniu małżeństwa kanonicznego nie może mieć prejudycjalnego 
wpływu na orzeczenie sądu państwowego o ważności lub o ustaniu świeckiego związku mał-
żeńskiego tych samych małżonków”.

PRZYKŁAD: Bożena i Waldemar W. zawarli w 2004 r. tzw. małżeństwo konkordatowe. W 2007 r. Wal-
demar W. wniósł do sądu kościelnego, tj. Sądu Metropolitarnego w Katowicach pozew o stwier-
dzenie nieważności małżeństwa ze względu na niezdolność Bożeny W. do podjęcia istotnych 
obowiązków małżeńskich z  przyczyn natury psychicznej. Wyrok powyższy został zatwierdzony 
przez Trybunał drugiej instancji. Następnie Waldemar W. wniósł pozew rozwodowy. Czy sąd pań-
stwowy związany jest orzeczeniem sądu kościelnego?

W świetle powyższego stanu faktycznego należy wyróżnić dwa problemy. Pierwszy sprowadza 
się do kwestii tzw. prawomocności materialnej. Zgodnie z art. 365 § 1 k.p.c. orzeczenie 
prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne or-
gany państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych 
także inne osoby. Zwrot „inne sądy” wskazuje, że chodzi o sądy państwowe. Sądy kościelne 
nie są sądami państwowymi, a zatem ich orzeczenia nie wiążą innych sądów państwowych. 
drugi problem dotyczy pytania, czy w trakcie procesu przed sądem państwowym można powo-
łać się na orzeczenie sądu kościelnego? Na powyższą wątpliwość należy udzielić odpowiedzi 
pozytywnej. Orzeczenie sądu kościelnego jest bowiem dokumentem prywatnym. 

2. Stosunki rodzinnoprawne

5do cech stosunku rodzinnoprawnego zalicza t. Smyczyński:
 – podstawę powstania, którą stanowi zdarzenie (np. urodzenie), oświadczenie woli (np. 

małżeństwo), czy też orzeczenie sądu (np. przysposobienie) prowadzące do powstania 
więzi rodzinnej; 

 – skutki powyższych stosunków są regulowane przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego;

 – złożona struktura oparta na stosunku podstawowym, tj. filiacyjnym, z którym związane są 
inne elementy stosunku rodzinnoprawnego;

 – indywidualny charakter;
 – trwałość;
 – równość podmiotów.
[Zob. w szczególności t. Smyczyński (w:) System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne 
i opiekuńcze, red. t. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 32 i n.].
Stosunki prawnorodzinne mają jedną cechę wspólną, tzn. są to stosunki prowadzące do po-
wstania więzi rodzinnej lub też związane są z więzią rodzinną. do pierwszej grupy zalicza-
my małżeństwo i pokrewieństwo, do drugiej w szczególności ustrojowy stosunek majątkowy 
małżonków, stosunek alimentacyjny, władzę rodzicielską. Stosunki prawne z pierwszej grupy 
możemy zaliczyć do stosunków rodzinnoprawnych sensu stricto, a z drugiej grupy do stosun-

Konstytucji RP wskazano, że pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się 
małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. 

4 Należy uznać, że małżeństwo stanowi stosunek prawny o charakterze osobistym, którego 
źródłem powstania jest czynność rodzinnoprawna, jaką stanowi zawarcie małżeństwa. 
Podmiotami tego stosunku mogą być wyłącznie mężczyzna i kobieta, co wynika z art.  18 
Konstytucji RP. 
Z małżeństwem związany jest ustrojowy stosunek majątkowy małżonków. Stosunek taki 
pełni rolę służebną wobec stosunku podstawowego, który stanowi małżeństwo. Jest to sto-
sunek zależny wobec małżeństwa, co oznacza, że nie może trwać bez małżeństwa, a ustanie 
małżeństwa prowadzi automatycznie do ustania ustrojowego stosunku majątkowego. 
O ile ingerencja osób trzecich w istnienie małżeństwa jest co do zasady wykluczona, o tyle 
osoby trzecie mogą ingerować w stosunek ustrojowy, występując np. z powództwem o zniesie-
nie wspólności majątkowej na podstawie art. 52 k.r.o. 
Wadliwe jest traktowanie małżeństwa, jak też samego zawarcia małżeństwa, jako umowy: 
1. Po pierwsze, małżonkowie nie mogą sami rozwiązać małżeństwa. Małżeństwo wygasa 
z przyczyn naturalnych wskutek śmierci jednego lub obojga małżonków, albo wskutek orze-
czenia sądu. Małżeństwo nie może wygasnąć w drodze oświadczenia jednego z małżonków 
lub też oświadczeń obojga małżonków. 
2. Po drugie, stosunek małżeństwa nie jest stosunkiem obligacyjnym, który kreuje prawa 
i obowiązki względem drugiej strony. Małżeństwo prowadzi do powstania rodziny, a tym sa-
mym praw i obowiązków wobec rodziny, a zatem często nie tylko wobec drugiego małżonka, 
ale również dzieci. 
3. Po trzecie, przepisy regulujące stosunek małżeństwa mają charakter bezwzględnie obo-
wiązujący, co oznacza, że małżonkowie nie mogą ich zmienić w drodze porozumienia. 
Małżonkowie nie mogą zmieniać sami stosunku małżeństwa. Zmiana jest dopuszczalna, ale 
w jednym wypadku, tzn. orzeczenia przez sąd separacji. Stosunek małżeństwa określony przez 
przepisy Kodeksu rodzinnego i  opiekuńczego, jak również Konstytucji nie pozostawia 
małżonkom swobody co do kształtowania jego treści. Inaczej jest w przypadku ustrojowego 
stosunku majątkowego. 
Małżonkowie, którzy nie chcą pozostawać w ustroju ustawowym, mogą przyjąć ustrój umowny, 
poprzez wybór jednej z czterech intercyz, tj. umowy wprowadzającej rozdzielność mająt-
kową, rozdzielność z wyrównaniem dorobków, wspólność rozszerzoną albo wspólność ograni-
czoną. także w przypadku ustroju umownego swoboda małżonków nie ma charakteru abso-
lutnego, albowiem małżonkowie mogą wybrać jeden z ustrojów umownych, co oznacza, że nie 
mogą zawrzeć umowy nieznanej Kodeksowi rodzinnemu i opiekuńczemu lub też umowy 
kombinowanej, tzn. zawierającej elementy z kilku intercyz. 
Zarówno małżeństwo, jak i ustrojowy stosunek majątkowy są stosunkami rodzinnoprawnymi 
i cywilnoprawnymi. Należy podkreślić, że stosunek ustrojowy nie jest stosunkiem obligacyj-
nym, albowiem żadne z małżonków nie jest z samego faktu zawarcia małżeństwa wobec sie-
bie wierzycielem i dłużnikiem. 
Instytucja małżeństwa oprócz prawa świeckiego interesują również systemy prawne kościo-
łów albo innych związków wyznaniowych. W Polsce najwięcej osób podlega prawu kanonicz-
nemu, czyli prawu Kościoła Rzymskokatolickiego. Związek pomiędzy prawem świeckim a pra-
wem kanonicznym istnieje wyłącznie w odniesieniu do zawarcia małżeństwa. Jedną z form 
zawarcia małżeństwa świeckiego jest bowiem zawarcie małżeństwa przed duchownym (zob. 
art. 1 § 2 k.r.o.). Po zawarciu małżeństwo podlega odrębnej jurysdykcji kościelnej co do waż-
ności małżeństwa kanonicznego, a także w innych sprawach małżeńskich przewidzianych 
w prawie kanonicznym, oraz jurysdykcji sądów państwowych w zakresie skutków, jakie wywo-
łuje małżeństwo świeckie (zob. art. 10 ust. 3–4 Konkordatu). 
Po zawarciu małżeństwa podlega ono jurysdykcji sądów świeckich w zakresie skutków prze-
widzianych przez prawo polskie oraz jurysdykcji sądów kościelnych w zakresie skutków okre-
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ślonych przez prawo kanoniczne. Zgodnie z art. 10 ust. 3 Konkordatu orzekanie o ważności 
małżeństwa kanonicznego, a także w innych sprawach małżeńskich przewidzianych w prawie 
kanonicznym, należy do wyłącznej kompetencji władzy kościelnej. Na podstawie art. 10 ust. 4 
Konkordatu orzekanie w sprawach małżeńskich w zakresie skutków określonych w prawie 
polskim należy do wyłącznej kompetencji sądów państwowych. Rozdzielenie kognicji sądu 
kościelnego oraz państwowego kilkakrotnie podkreślał Sąd Najwyższy. Jak wskazał Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 17 listopada 2000 r., V cKN 1364/00, LeX nr 47030, „zawsze o losie 
związku małżeńskiego (świeckiego) orzekają sądy państwowe”, a „orzeczenie sądu kościel-
nego o ważności bądź o ustaniu małżeństwa kanonicznego nie może mieć prejudycjalnego 
wpływu na orzeczenie sądu państwowego o ważności lub o ustaniu świeckiego związku mał-
żeńskiego tych samych małżonków”.

PRZYKŁAD: Bożena i Waldemar W. zawarli w 2004 r. tzw. małżeństwo konkordatowe. W 2007 r. Wal-
demar W. wniósł do sądu kościelnego, tj. Sądu Metropolitarnego w Katowicach pozew o stwier-
dzenie nieważności małżeństwa ze względu na niezdolność Bożeny W. do podjęcia istotnych 
obowiązków małżeńskich z  przyczyn natury psychicznej. Wyrok powyższy został zatwierdzony 
przez Trybunał drugiej instancji. Następnie Waldemar W. wniósł pozew rozwodowy. Czy sąd pań-
stwowy związany jest orzeczeniem sądu kościelnego?

W świetle powyższego stanu faktycznego należy wyróżnić dwa problemy. Pierwszy sprowadza 
się do kwestii tzw. prawomocności materialnej. Zgodnie z art. 365 § 1 k.p.c. orzeczenie 
prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne or-
gany państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych 
także inne osoby. Zwrot „inne sądy” wskazuje, że chodzi o sądy państwowe. Sądy kościelne 
nie są sądami państwowymi, a zatem ich orzeczenia nie wiążą innych sądów państwowych. 
drugi problem dotyczy pytania, czy w trakcie procesu przed sądem państwowym można powo-
łać się na orzeczenie sądu kościelnego? Na powyższą wątpliwość należy udzielić odpowiedzi 
pozytywnej. Orzeczenie sądu kościelnego jest bowiem dokumentem prywatnym. 

2. Stosunki rodzinnoprawne

5do cech stosunku rodzinnoprawnego zalicza t. Smyczyński:
 – podstawę powstania, którą stanowi zdarzenie (np. urodzenie), oświadczenie woli (np. 

małżeństwo), czy też orzeczenie sądu (np. przysposobienie) prowadzące do powstania 
więzi rodzinnej; 

 – skutki powyższych stosunków są regulowane przez przepisy Kodeksu rodzinnego i opie-
kuńczego;

 – złożona struktura oparta na stosunku podstawowym, tj. filiacyjnym, z którym związane są 
inne elementy stosunku rodzinnoprawnego;

 – indywidualny charakter;
 – trwałość;
 – równość podmiotów.
[Zob. w szczególności t. Smyczyński (w:) System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne 
i opiekuńcze, red. t. Smyczyński, Warszawa 2009, s. 32 i n.].
Stosunki prawnorodzinne mają jedną cechę wspólną, tzn. są to stosunki prowadzące do po-
wstania więzi rodzinnej lub też związane są z więzią rodzinną. do pierwszej grupy zalicza-
my małżeństwo i pokrewieństwo, do drugiej w szczególności ustrojowy stosunek majątkowy 
małżonków, stosunek alimentacyjny, władzę rodzicielską. Stosunki prawne z pierwszej grupy 
możemy zaliczyć do stosunków rodzinnoprawnych sensu stricto, a z drugiej grupy do stosun-

Konstytucji RP wskazano, że pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się 
małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. 

4 Należy uznać, że małżeństwo stanowi stosunek prawny o charakterze osobistym, którego 
źródłem powstania jest czynność rodzinnoprawna, jaką stanowi zawarcie małżeństwa. 
Podmiotami tego stosunku mogą być wyłącznie mężczyzna i kobieta, co wynika z art.  18 
Konstytucji RP. 
Z małżeństwem związany jest ustrojowy stosunek majątkowy małżonków. Stosunek taki 
pełni rolę służebną wobec stosunku podstawowego, który stanowi małżeństwo. Jest to sto-
sunek zależny wobec małżeństwa, co oznacza, że nie może trwać bez małżeństwa, a ustanie 
małżeństwa prowadzi automatycznie do ustania ustrojowego stosunku majątkowego. 
O ile ingerencja osób trzecich w istnienie małżeństwa jest co do zasady wykluczona, o tyle 
osoby trzecie mogą ingerować w stosunek ustrojowy, występując np. z powództwem o zniesie-
nie wspólności majątkowej na podstawie art. 52 k.r.o. 
Wadliwe jest traktowanie małżeństwa, jak też samego zawarcia małżeństwa, jako umowy: 
1. Po pierwsze, małżonkowie nie mogą sami rozwiązać małżeństwa. Małżeństwo wygasa 
z przyczyn naturalnych wskutek śmierci jednego lub obojga małżonków, albo wskutek orze-
czenia sądu. Małżeństwo nie może wygasnąć w drodze oświadczenia jednego z małżonków 
lub też oświadczeń obojga małżonków. 
2. Po drugie, stosunek małżeństwa nie jest stosunkiem obligacyjnym, który kreuje prawa 
i obowiązki względem drugiej strony. Małżeństwo prowadzi do powstania rodziny, a tym sa-
mym praw i obowiązków wobec rodziny, a zatem często nie tylko wobec drugiego małżonka, 
ale również dzieci. 
3. Po trzecie, przepisy regulujące stosunek małżeństwa mają charakter bezwzględnie obo-
wiązujący, co oznacza, że małżonkowie nie mogą ich zmienić w drodze porozumienia. 
Małżonkowie nie mogą zmieniać sami stosunku małżeństwa. Zmiana jest dopuszczalna, ale 
w jednym wypadku, tzn. orzeczenia przez sąd separacji. Stosunek małżeństwa określony przez 
przepisy Kodeksu rodzinnego i  opiekuńczego, jak również Konstytucji nie pozostawia 
małżonkom swobody co do kształtowania jego treści. Inaczej jest w przypadku ustrojowego 
stosunku majątkowego. 
Małżonkowie, którzy nie chcą pozostawać w ustroju ustawowym, mogą przyjąć ustrój umowny, 
poprzez wybór jednej z czterech intercyz, tj. umowy wprowadzającej rozdzielność mająt-
kową, rozdzielność z wyrównaniem dorobków, wspólność rozszerzoną albo wspólność ograni-
czoną. także w przypadku ustroju umownego swoboda małżonków nie ma charakteru abso-
lutnego, albowiem małżonkowie mogą wybrać jeden z ustrojów umownych, co oznacza, że nie 
mogą zawrzeć umowy nieznanej Kodeksowi rodzinnemu i opiekuńczemu lub też umowy 
kombinowanej, tzn. zawierającej elementy z kilku intercyz. 
Zarówno małżeństwo, jak i ustrojowy stosunek majątkowy są stosunkami rodzinnoprawnymi 
i cywilnoprawnymi. Należy podkreślić, że stosunek ustrojowy nie jest stosunkiem obligacyj-
nym, albowiem żadne z małżonków nie jest z samego faktu zawarcia małżeństwa wobec sie-
bie wierzycielem i dłużnikiem. 
Instytucja małżeństwa oprócz prawa świeckiego interesują również systemy prawne kościo-
łów albo innych związków wyznaniowych. W Polsce najwięcej osób podlega prawu kanonicz-
nemu, czyli prawu Kościoła Rzymskokatolickiego. Związek pomiędzy prawem świeckim a pra-
wem kanonicznym istnieje wyłącznie w odniesieniu do zawarcia małżeństwa. Jedną z form 
zawarcia małżeństwa świeckiego jest bowiem zawarcie małżeństwa przed duchownym (zob. 
art. 1 § 2 k.r.o.). Po zawarciu małżeństwo podlega odrębnej jurysdykcji kościelnej co do waż-
ności małżeństwa kanonicznego, a także w innych sprawach małżeńskich przewidzianych 
w prawie kanonicznym, oraz jurysdykcji sądów państwowych w zakresie skutków, jakie wywo-
łuje małżeństwo świeckie (zob. art. 10 ust. 3–4 Konkordatu). 
Po zawarciu małżeństwa podlega ono jurysdykcji sądów świeckich w zakresie skutków prze-
widzianych przez prawo polskie oraz jurysdykcji sądów kościelnych w zakresie skutków okre-
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