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WSTĘP

Przekazuję w  ręce Czytelników Vademecum, omawiające w  sposób kompleksowy 
i syntetyczny przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wraz z niezbędnymi za-
gadnieniami z zakresu procedury cywilnej i ustawy – Prawo o aktach stanu cywil-
nego. Niniejsze opracowanie zostało pomyślane tak, aby Czytelnik mógł w krótkim 
czasie zapoznać się i przyswoić najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego 
i opiekuńczego.

Układ publikacji ma pomóc w szybkim, intuicyjnym poruszaniu się po opracowaniu. 
Z  tego względu Vademecum składa się z  trzech części, w ramach których omówio-
no zagadnienia dotyczące: Małżeństwa, Pokrewieństwa i powinowactwa oraz Opie-
ki i kurateli. Każda z nich podzielona została na rozdziały i podrozdziały, wszystkie 
o analogicznym, przejrzystym układzie. Dążąc do tego, aby praca z Vademecum była 
jak najbardziej efektywna, poszczególne rozdziały zawierają na początku omówienie 
podstawowych, a tym samym najważniejszych pojęć dotyczących poruszanej w nich 
problematyki. Następnie kwestie bardziej złożone i przez to być może trudniejsze do 
przyswojenia dla Czytelnika przedstawiono w formie graficznej – schematów, które 
mają pomóc w lepszym zrozumieniu najbardziej skomplikowanych zagadnień. Kolej-
ne części każdego z rozdziałów to kazusy i testy, stanowiące skuteczne narzędzie we-
ryfikacji poziomu posiadanej wiedzy. Zarówno kazusy, jak i testy charakteryzują się 
różnym stopniem trudności, zawsze jednak są one adekwatne do omówionych w danej 
części opracowania treści. Całość podsumowuje wybór przykładowego orzecznictwa 
i literatury, które w zamyśle autorki mogą być pomocne Czytelnikowi w zgłębieniu in-
teresujących Go problemów i zagadnień.

Vademecum z  prawa rodzinnego odnosi się do stanu prawnego aktualnego na 
30.09.2022 r.

Autorka



 

Część pierwsza

MAŁŻEŃSTWO



 

Rozdział I

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA 
(ART. 1–22 K.R.O.)

1. PODSTAWOWE POJĘCIA

1.1. Małżeństwo

Definicja pojęcia małżeństwo nie została przez ustawodawcę zawarta ani w Kodeksie 
rodzinnym i opiekuńczym, ani w Prawie o aktach stanu cywilnego. Zawiera ją nato-
miast art. 18 Konstytucji RP. Ustawodawca wskazuje tam, że małżeństwo jako zwią-
zek kobiety i mężczyzny podlega ochronie i opiece Rzeczypospolitej Polskiej, tak samo 
jak  rodzina, macierzyństwo i  rodzicielstwo. Użyte w  tym przepisie sformułowanie 
uznawane jest przez doktrynę za konstytucyjną definicję małżeństwa1.

F Mimo braku definicji legalnej można przyjąć, mając na uwadze cechy związku 
małżeńskiego, że jest to stosunek prawny, w skład którego wchodzą analogiczne 

dla obu stron prawa i obowiązki, zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe2. Najbardziej 
trafna i pełna wydaje się jednak definicja opracowana p rzez S. Smyczyńskiego, któ-
ry wskazał, że małżeństwo to trwały, ale nie nierozerwalny, legalny związek kobiety 
i mężczyzny, powstały z ich woli, jako równoprawnych stron w celu wspólnego pożycia, 
realizacji dobra małżonków, założonej rodziny i celów społecznych3. Podobnie mał-
żeństwo definiuje S. Grzybowski, podnosząc, że jest to trwały, ale nie nierozerwalny 
związek kobiety i mężczyzny, powstały w sposób precyzyjnie określony regulacjami 
obowiązującego prawa, rodzący przewidziane prawem skutki i oparty na zasadzie rów-
nouprawnienia małżonków4. M. Domański odchodzi natomiast od próby definiowania 
małżeństwa, zwracając uwagę jedynie na cechy tego stosunku prawnego. Wyjaśnia on, 

1 Zob. P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., War-
szawa 1997, s. 31.

2 Por. J. Strzebińczyk, Prawo rodzinne, Kraków 2002, s. 127 i n.
3 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009, s. 24.
4 S. Grzybowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1980, s. 35.
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że jest to stosunek prawny dwustronny, zawarty wyłącznie przez osoby fizyczne o od-
miennej płci, którego treścią są takie same dla obojga stron prawa i obowiązki kształto-
wane bezpośrednio normami prawnymi o charakterze ius cogens. Zdaniem tego autora 
związek małżeński cechuje się ponadto trwałością, ponieważ może zostać rozwiązany 
tylko na mocy konstytutywnego orzeczenia sądu5.

Polski ustawodawca jednoznacznie traktuje zarówno pojęcie małżeństwa, jak i związku 
małżeńskiego. Małżeństwo definiują jego cele, prawa i obowiązki małżonków, łącząca 
ich więź gospodarcza, a także przesłanki unieważnienia i ustania związku małżeńskie-
go6, a ustawodawca, używając pojęcia małżeństwo lub związek małżeński, niezależnie 
od tego, czy czyni to na gruncie prawa rodzinnego, cywilnego, czy innego działu pra-
wa, zawsze odwołuje się do małżeństwa określonego w art. 1 k.r.o.7

A Kwestią sporną w nauce prawa pozostaje zagadnienie treści stosunku prawnego 
łączącego małżonków, tzn. czy jest to stosunek osobisty, czy stosunek miesza-

ny, o charakterze osobisto-majątkowym. Jak wyjaśnia G. Jędrejek, zgodnie z koncepcją 
monistyczną, małżeństwo jest jednym stosunkiem prawnym, w skład którego wchodzą 
elementy o charakterze majątkowym oraz osobistym. Koncepcja dualistyczna, słusz-
nie uznawana przez autora za właściwszą, zakłada konieczność oddzielania stosunku 
prawnego podstawowego – małżeństwa, od stosunku majątkowego, który mieści się 
w ramach ustroju majątkowego i  inaczej niż stosunek podstawowy, może być przez 
małżonków modyfikowany zgodnie z ich wolą8.

1.2. Przesłanki zawarcia małżeństwa

C W art. 1 § 1 k.r.o. ustawodawca precyzyjnie określił formę oraz przesłanki za-
warcia małżeństwa cywilnego, przy czym te drugie mają charakter pozytywny, 

zupełny, kumulatywny i bezwzględny9. Oznacza to, że brak którejkolwiek z wymie-
nionych przesłanek uniemożliwia zawarcie małżeństwa (stanowi przeszkodę do jego 
zawarcia), a dokonując ich wykładni niedopuszczalne jest zarówno stosowanie wy-
kładni rozszerzającej, jak i zawężającej – przepis art. 1 k.r.o. należy zatem wykładać 
ściśle. Jednocześnie zaznaczyć należy, że ustawodawca odmiennie reguluje przesłanki 
zawarcia małżeństwa cywilnego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (art. 1 
§ 1 k.r.o.), od przesłanek zawarcia małżeństwa cywilnego w obecności duchownego 
(art. 1 § 2 k.r.o.), a przesłanki te nie mogą być stosowane zamiennie.

5 M. Domański [w:] K odeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. M. Domański, J. Słyk, Legalis 2020, 
art. 1, nb 1–9.

6 S. Szer, Prawo rodzinne, Warszawa 1969, s. 27–30.
7 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Małżeństwo. Komentarz do art.  1–616, Warszawa 2013, s. 30.
8 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny…, 2013, s. 30.
9 G. Jędrejek, Kodeks rodzinny…, 2013, s. 36.
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Pierwsza przesłanka, wynikająca wprost z treści art. 1 § 1 k.r.o., to różnica płci. Oznacza 
ona, że ważne oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński mogą złożyć tylko osoby 
różnej płci, a różnica płci musi występować w chwili zawarcia małżeństwa – ewentualna 
zmiana płci po zawarciu związku małżeńskiego nie wpływa na istnienie małżeństwa. 
W przypadku wątpliwości co do płci nupturientów, kierownik urzędu stanu cywilnego 
powinien odmówić na piśmie przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeń-
ski (art. 89 ust. 1 p.a.s.c.), a osoba zainteresowana może zwrócić się do właściwego sądu 
rejonowego o rozstrzygnięcie powstałego w tym przedmiocie sporu.

G Drugą przesłanką określoną w art. 1 § 1 k.r.o. jest obowiązek jednoczesnej obec-
ności nupturientów. Niedopuszczalne jest tym samym, co do zasady, składanie 

oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w różnych miejscach, o innej porze, czy 
nawet przy czasowej nieobecności drugiego z nupturientów podczas składania wskaza-
nego oświadczenia. Sąd Najwyższy wyraźnie zaznacza, że „Jednoczesna obecność osób 
zamierzających zawrzeć małżeństwo i złożenie przez nie osobiście oświadczenia przed 
kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że wstępują ze sobą w związek małżeński, sta-
nowią w myśl art. 1 § 1 k.r.o. przesłankę małżeństwa, a zarazem określają formę jego 
zawarcia. Zarówno z treści cyt. przepisu, jak i z istoty małżeństwa wynika, że obec-
ność przyszłych małżonków przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powinna 
być osobista”. Dalej Sąd Najwyższy zaznacza także, że „wyjątek (… ) art. 6 § 1 (…)” 
wymaga „zachowania daleko posuniętego umiaru w stosowaniu (…)” wynikającego 
„(…) ze szczególnej wagi przepisów o formie zawierania związków małżeńskich, które 
spełniają doniosłą funkcję wychowawczą utrwalania w poczuciu społecznym znaczenia 
świeckiej instytucji małżeństwa”10.

Oświadczenie o zawarciu małżeństwa, zgodnie z art. 1 § 1 k.r.o., powinno zostać złożo-
ne przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, przy czym konieczne jest, aby był on 
osobą trzecią – jest to trzecia przesłanka zawarcia małżeństwa. Innymi słowy niedo-
puszczalne jest, na co słusznie uwagę zwrócił Sąd Najwyższy, aby jeden z nupturientów 
występował w podwójnej roli – nupturienta i kierownika urzędu stanu cywilnego11. 
Zgodnie z art. 6 ust. 3–5 p.a.s.c. kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt, bur-
mistrz lub prezydent miasta, w gminach liczących powyżej 50 000 mieszkańców wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta obligatoryjnie zatrudnia inną osobę na to stanowisko.

Ostatnią, czwartą przesłanką jest konieczność złożenia oświadczenia, którego przed-
miotem jest wola wstąpienia w związek małżeński. Forma złożenia omawianego oświa d-
czenia została określona w art. 7 k.r.o.

Niewystąpienie jednej z ww. przesłanek zawarcia małżeństwa skutkuje niezawarciem 
małżeństwa, mamy wówczas do czynienia z tzw. małżeństwem nieistniejącym12.

10 Uchwała SN (7) – zasada prawna z 8.06.1970 r., III CZP 27/70, OSNC 1971/1, poz. 2.
11 Orzeczenie SN z 10.09.1957 r., 2 CR 707/57, OSNCK 1960/1, poz. 6.
12 Por. J. Winiarz, Prawo rodzinne, Warszawa 1994, s. 40.
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1.3. Unieważnienie małżeństwa i przeszkody 
zawarcia małżeństwa

W polskim ustawodawstwie obowiązuje koncepcja unieważnialności małżeństwa, 
a nie jego nieważności od chwili zawarcia mimo istnienia ku temu przeszkód. Ozna-
cza to, że małżeństwo zawarte pomimo istnienia przeszkód jego zawarcia, określo-
nych w art. 10–15 k.r.o., pozostaje ważne do chwili wydania przez sąd prawomocnego 
orzeczenia o jego unieważnieniu. Należy zatem rozróżnić małżeństwo nieistniejące, 
tj. zawarte mimo braku przesłanki koniecznej, od małżeństwa skutecznie zawarte-
go, mimo istnienia przeszkody skutkującej jego nieważnością. W konsekwencji, jeśli 
żaden z uprawnionych podmiotów nie będzie domagał się unieważnienia małżeń-
stwa, będzie ono wywierało wszelkie skutki, jakie ustawa wiąże z aktem zawarcia 
małżeństwa13.

A Podmiotami uprawnionymi do zainicjowania postępowania o  unieważnienie 
małżeństwa są: małżonkowie, osoby posiadające interes prawny oraz prokura-

tor (art. 22 k.r.o.). Podstawą żądania mogą być tylko przyczyny określone w Kodek-
sie rodzinnym i opiekuńczym (art. 10–16). Za niedopuszczalne ustawodawca uznaje 
unieważnienie małżeństwa po jego ustaniu (art. 18 zdanie pierwsze k.r.o.), z wyjątkiem 
spraw, w których przyczyną unieważnienia jest pokrewieństwo między małżonkami 
lub bigamia jednego z małżonków.

Postępowanie o  unieważnienie małżeństwa prowadzone jest w  trybie odrębnym 
zgodnie z dyspozycją art. 425 i n. k.p.c. Jeśli postępowanie inicjowane jest przez pro-
kuratora, pozywa on oboje małżonków (lub kuratora ustanowionego na miejsce zmar-
łego małżonka), pomiędzy którymi występuje współuczestnictwo materialne, jednolite 
i konieczne. O każdej sprawie w przedmiocie unieważnienia małżeństwa, której ini-
cjatorem nie jest prokurator, należy go zawiadomić. Ustawodawca dopuszcza także 
możliwość prowadzenia postępowania po śmierci jednego z  małżonków. W  takim 
przypadku sąd rejonowy miejsca zamieszkania zmarłego małżonka, na wniosek osoby, 
która zamierza zainicjować postępowanie o unieważnienie małżeństwa, ustanawia ku-
ratora. Jeśli zmarli oboje małżonkowie, sąd ustanawia dwóch kuratorów. W przypadku 
śmierci jednego z małżonków w toku sprawy postępowanie ulega zawieszeniu i umarza 
się je, jeżeli zstępni małżonka, który wytoczył powództwo, nie zgłoszą w ciągu sześciu 
miesięcy po wydaniu postanowienia o zawieszeniu wniosku o podjęcie postępowania 
(art. 19 § 2 k.r.o. w zw. z art.  450 § 2 k.p.c.). W przypadku śmierci pozwanego małżonka 
(lub jednego z nich, jeśli pozwani byli oboje małżonkowie) sąd orzekający ustanowi 
kuratora, który wstępuje w miejsce zmarłego małżonka, a następnie podejmuje zawie-
szone postępowanie (art. 19 § 1 k.r.o. w zw. z art. 450 § 3 k.p.c.).

13 T. Smyczyński, Prawo rodzinne…, s. 44.



Rozdział I. Zawarcie małżeństwa (art. 1–22 k.r.o.) 23

 

G Orzekając o unieważnieniu małżeństwa, sąd, zgodnie z art. 20 k.r.o., jest zobo-
wiązany ustalić i rozstrzygnąć, czy i który z małżonków zawarł małżeństwo w złej 

wierze. Wykładni pojęcia złej wiary dokonał Sąd Najwyższy, wskazując, że „Za będące-
go w złej wierze można uznać tylko wówczas małżonka, gdy w chwili zawarcia małżeń-
stwa wiedział on o okolicznościach stanowiących podstawę jego unieważnienia. Tylko 
zatem pozytywna wiedza o okolicznościach stanowiących określone zakazy zawarcia 
małżeństwa uzasadniałaby przypisanie powódce złej wiary w rozumieniu powołanego 
przepisu”14. Kluczowe dla oceny złej wiary jednego lub obojga małżonków jest zatem 
ustalenie stanu ich wiedzy na moment zawarcia związku małżeńskiego. Okoliczności, 
które wystąpią po jego zawarciu, nie mają znaczenia dla oceny kwestii złej wiary.

Małżeństwo może być unieważnione w przypadku wystąpienia, w chwili jego zawarcia, 
jednej z omówionych poniżej przeszkód jego zawarcia, z powodu wad oświadczenia 
woli, a także w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 16 k.r.o.

A Mając na uwadze dyspozycję art. 151 k.r.o., należy przede wszystkim stwierdzić, 
że przepis ten stanowi lex specialis wobec regulacji Kodeksu cywilnego dotyczą-

cych wad oświadczenia woli, które w związku z tym nie mają zastosowania przy ocenie 
ważności zawartego związku małżeńskiego. Ponadto trzeba podkreślić, że małżeństwo 
zawarte mimo wystąpienia wad oświadczenia woli pozostaje ważne i może zostać unie-
ważnione w przypadku skutecznego wniesienia pozwu w tym przedmiocie w terminie 
określonym w art. 151 § 3 k.r.o. Legitymację czynną do zainicjowania postępowania 
o unieważnienie małżeństwa z uwagi na wystąpienie wad oświadczenia woli posiada 
tylko małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą.

Zgodnie z dyspozycją art. 151 § 1 pkt 1 k.r.o., małżeństwo może zostać unieważnione, 
jeśli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński zostało złożone przez osobę, któ-
ra z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome wyraże-
nie woli. Regulacja ta jest zatem zbliżona do art. 82 k.c., z tym że ustawodawca pominął 
tutaj przesłankę swobodnego wyrażenia woli. Na  świadomość małżonka wpływać 
mogą zarówno czynniki zewnętrzne, np. używki czy leki, jak i wewnętrze, powodo-
wane np. stanem zdrowia małżonka. Na zainicjowanie postępowania o unieważnienie 
małżeństwa, małżonek ma sześć miesięcy, licząc od dnia ustania stanu wyłączającego 
świadome wyrażenie woli (art. 15 § 3 k.r.o.) – niemożliwe jest jednak zainicjowanie 
postępowania po upływie trzech lat od zawarcia małżeństwa.

Za wadę oświadczenia woli, zgodnie z art. 151 § 1 pkt 2 k.r.o., uznaje się także błąd 
co do tożsamości drugiej strony. Wydaje się, że  w  praktyce okoliczność taka może 
wystąpić w przypadkach niezwykle rzadkich, np. gdyby małżeństwo zostało zawarte 
z bliźniakiem czy sobowtórem osoby, z którą faktycznie miało zostać zawarte. Z po-
wołaniem się na tę wadę oświadczenia woli małżonek może zainicjować postępowanie 

14 Wyrok SN z 28.12.1982 r., I CR 349/82, LEX nr 8505.
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Kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu prawa rodzinnego i opiekuń
czego zostało opracowane z zachowaniem chronologii wynikającej z Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego, aby ułatwić czytelnikowi przyswojenie wiedzy 
i weryfikację postępów w nauce. Każdy podrozdział rozpoczyna się od omówienia 
podstawowych pojęć związanych z jego tematyką, a najtrudniejsze, najbar
dziej skomplikowane zagadnienia wyjaśniono w formie schematów. Materiał 
uzupełniają zestawy kazusów oraz testów, a także wzory pism procesowych. 

Czytelnik po zapoznaniu się z zagadnieniami teoretycznymi może zweryfi
kować stan swojej wiedzy w sposób, który jest dla niego najbardziej atrakcyjny: 
rozwiązując testy, kazusy albo projektując pismo procesowe. Ponadto odnajdzie 
w książce wskazówki, do jakich pozycji literatury i orzeczeń warto sięgnąć. 

Książka zainteresuje studentów i aplikantów, którzy chcą szybko i efek tywnie przy
swoić zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz przypo
mnieć sobie opanowany już materiał. Będzie pomocna także prawnikom 
praktykom, chcącym uzyskać odpowiedź na problemy z zakresu prawa rodzin
nego i opiekuńczego pojawiające w codziennej pracy zawodowej. Ponadto 
opracowanie stanowi bazę wzorów pism procesowych oraz zwraca uwagę na 
najważniejsze orzeczenia dotyczące omawianej materii. 

Sławomira Kotas-Turoboyska – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze 
Postępowania Cywilnego Instytutu Nauk Prawnych WPiA UKSW; starszy 
asystent sędziego w Sądzie Najwyższym; autorka publikacji z zakresu prawa 
cywilnego procesowego i prawa rodzinnego.
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