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Kodeks rodzinny i opiekuñczy po nowelizacji. Konferencja
naukowa, Wroc³aw, 11 grudnia 2009 r.

W czerwcu 2009 r. wesz³a w ¿ycie znacz¹ca nowelizacja kodeksu
rodzinnego i opiekuñczego, dotycz¹ca przede wszystkim w³adzy rodzi-
cielskiej, w tym osobistych kontaktów z dzieckiem, oraz pochodzenia
dziecka, przewiduj¹c zmiany co do ustalania ojcostwa, ale i po raz pierw-
szy odnosz¹c siê expressis verbis do ustalania macierzyñstwa.

Problematyce tych zmian poœwiêcona zosta³a konferencja naukowa
„Kodeks rodzinny i opiekuñczy po nowelizacji”, któr¹ na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskiego zorganizowa³ 11
grudnia 2009 r. tamtejszy Zak³ad Prawa Cywilnego i Prawa Miêdzyna-
rodowego Prywatnego, we wspó³pracy i dziêki wsparciu przede wszyst-
kim Rady Izby Notarialnej we Wroc³awiu oraz wroc³awskiej Okrêgowej
Rady Adwokackiej. Konferencjê otworzy³ dziekan Wydzia³u Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc³awskiego prof. dr hab.
W. Gromski, trzy kolejne konferencyjne sesje prowadzili zaœ prof. dr hab.
P. Machnikowski, kierownik zak³adu organizuj¹cego konferencjê, prof.
dr hab. J. Pisuliñski z UJ oraz prof. dr hab. S. Kalus z UŒ.

Wœród donios³ych zmian czerwcowej nowelizacji kodeksu rodzinnego
i opiekuñczego. Warto wskazaæ na uwzglêdnienie szczególnej roli rodzi-
ców, którzy w sytuacjach wymagaj¹cych rozstrzygniêæ z zakresu w³adzy
rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem winni odgrywaæ
g³ówn¹ rolê, zaœ ich zgodna wola, dotycz¹ca tej w³adzy oraz kontaktów,
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mo¿e byæ poddana jedynie kontroli s¹du, usprawiedliwiaj¹c jego ingeren-
cjê tylko wówczas, gdy ustalenia rodziców pozostawa³yby w sprzecz-
noœci z dobrem dziecka, pomin¹wszy oczywist¹ koniecznoœæ dokony-
wania samodzielnych rozstrzygniêæ s¹dowych, gdyby do porozumienia
miêdzy rodzicami nie dosz³o. W lapidarny sposób wyra¿a tê ideê zd. 2
§ 1 art. 58 k.r.o., zgodnie z którym s¹d „uwzglêdnia porozumienie
ma³¿onków o sposobie wykonywania w³adzy rodzicielskiej i utrzymywa-
niu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, je¿eli jest ono zgodne z dobrem
dziecka [...]”, a tak¿e zd. 2 § 1a tego artyku³u, na podstawie którego
s¹d „mo¿e pozostawiæ w³adzê rodzicielsk¹ obojgu rodzicom na ich zgodny
wniosek, je¿eli przedstawili porozumienie, o którym mowa w § 1, i jest
zasadne oczekiwanie, ¿e bêd¹ wspó³dzia³aæ w sprawach dziecka”. Warte
przywo³ania jest tu te¿ nowe postanowienie zawarte w art. 1131 § 1 k.r.o.,
zgodnie z którym, je¿eli „dziecko przebywa stale u jednego z rodziców,
sposób utrzymywania kontaktów z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice
okreœlaj¹ wspólnie, kieruj¹c siê dobrem dziecka i bior¹c pod uwagê jego
rozs¹dne ¿yczenia; w braku porozumienia rozstrzyga s¹d opiekuñczy”,
któr¹ to regulacjê, na podstawie § 2 tego artyku³u, „stosuje siê odpowied-
nio, je¿eli dziecko nie przebywa u ¿adnego z rodziców, a pieczê nad nim
sprawuje opiekun lub gdy zosta³o umieszczone w rodzinie zastêpczej albo
w placówce opiekuñczo-wychowawczej”. W przepisie tym znalaz³a
odzwierciedlenie przede wszystkim konstytucyjna norma, z trudem to-
ruj¹ca sobie drogê przed polskimi s¹dami, zgodnie z któr¹ w „toku ustalania
praw dziecka organy w³adzy publicznej oraz osoby odpowiedzialne za
dziecko s¹ obowi¹zane do wys³uchania i w miarê mo¿liwoœci uwzglêd-
nienia zdania dziecka” (art. 72 ust. 3 Konstytucji RP).

Przedstawione rozwi¹zania s¹ pok³osiem postulatów formu³owanych
w piœmiennictwie prawniczym przed kilkudziesiêciu laty, nawi¹zanie zaœ
do przepisu Konstytucji jest spóŸnione o ponad dekadê, choæ nale¿y byæ
zadowolonym z nowych unormowañ zawartych w kodeksie rodzinnym
i opiekuñczym. Nie wszystko bowiem, co ustawodawca winien dawno
temu uwzglêdniæ, podobnego fina³u ju¿ siê doczeka³o.

Na wroc³awskiej konferencji problematyce tej poœwiêcone by³o wy-
st¹pienia dziekana Wydzia³u Prawa i Administracji UAM prof. dr hab.
T. Soko³owskiego, zatytu³owane „Prawo i obowi¹zek kontaktu z dziec-
kiem” oraz dr A. N. Schulz z Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka
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INP PAN w Poznaniu, pt. „Stycznoœæ z dzieckiem – nowelizacja kodeksu
rodzinnego i opiekuñczego w œwietle standardów europejskich”.

Do wzbudzaj¹cych zainteresowanie nie tylko prawników nale¿¹ za-
warte w czerwcowej noweli regulacje dotycz¹ce ustalania i zaprzeczania
macierzyñstwa, których w dotychczasowym prawie brakowa³o, choæ nie
stanowi³o to przeszkody dla procesów s¹dowych dotycz¹cych takich
stosunków filiacyjnych. Przyjêta za fundament tych regulacji zasada zawarta
w art. 619 k.r.o., stwierdzaj¹ca, ¿e matk¹ „dziecka jest kobieta, która je
urodzi³a”, przes¹dza (ale czy na d³ugo?) dotychczasowe spory dotycz¹ce
skutków filiacyjnych zastêpczego macierzyñstwa. Uznaj¹c ten skutek za
pozytywny, nie mo¿na jednak uwolniæ siê od refleksji, ¿e analogiczna
próba asocjacji narodzin z powstaniem stosunku prawnego ojcostwa,
musi wydawaæ siê co najmniej dyskusyjna, o stosunkach filiacyjnych
decyduje bowiem pokrewieñstwo, choæby je wspó³czeœnie kojarzyæ
zasadnie z „pokrewieñstwem” genetycznym, co widaæ poœrednio tak¿e
w innym znowelizowanym przepisie kodeksu rodzinnego i opiekuñczego,
który przewiduje, ¿e je¿eli „dziecko urodzi³o siê po zawarciu przez matkê
ma³¿eñstwa z innym mê¿czyzn¹ ni¿ ten, który uzna³ ojcostwo, przepisu
art. 62 nie stosuje siê (art. 75 § 2)”. Pisz¹cemu te s³owa wolno zauwa¿yæ,
¿e postulat ten przedstawi³ i uzasadni³ 35 lat temu, z czego wynika, ¿e
¿ywi nie powinni nigdy traciæ nadziei...

Bez przesady, ogrom zagadnieñ zwi¹zanych ze znowelizowanym prawem
dotycz¹cym ustalania ojcostwa wymusza tutaj ograniczenie siê do dwóch
zagadnieñ. Pierwsze z nich wi¹¿e siê z postanowieniem zawartym w zno-
welizowanym art. 68 k.r.o., który zgodnie z przyjêtym orzecznictwem
ustala, ¿e zaprzeczenie „ojcostwa nie jest dopuszczalne, je¿eli dziecko
zosta³o poczête w nastêpstwie zabiegu medycznego, na który m¹¿ matki
wyrazi³ zgodê.” Druga z filiacyjnych kwestii podniesiona podczas wro-
c³awskiej konferencji dotyczy ustalania stosunków pokrewieñstwa po
œmierci dziecka. Wczeœniejsze rozwi¹zania w tej mierze by³y nader re-
strykcyjne, z nim „zderzy³ siê” Mariusz KaŸmierczyk z Gdañska1, któremu
„z jego zwi¹zku z Magdalen¹ Szafirowicz przysz³a na œwiat córka Marianna,
ale dziecko urodzi³o siê martwe. Urz¹d Stanu Cywilnego w Gdañsku

1 Dane uczestników tego sporu zosta³y ujawnione, co ma prawo zastanawiaæ, w ni¿ej
wskazanym werdykcie Trybuna³u Konstytucyjnego.



234

Konferencje – Zjazdy – Spotkania

wpisa³ w akcie urodzenia dziecka w rubryce »nazwisko dziecka« –
nazwisko matki i w rubryce »nazwisko ojca« – nazwisko matki. Skar¿¹cy
wyst¹pi³ do Prokuratury Rejonowej w Gdañsku o wytoczenie powództwa
w celu ustalenia jego ojcostwa. Prokuratura Rejonowa Gdañsk-Po³udnie
pismem z 30 listopada 2004 r. odmówi³a wytoczenia powództwa o ustalenie
ojcostwa. Skar¿¹cy wraz z Magdalen¹ Szafirowicz wyst¹pi³ do S¹du
Rejonowego w Gdañsku o sprostowanie aktu urodzenia poprzez zmianê
nazwiska rodowego ojca z »Szafirowicz« na »KaŸmierczyk«. S¹d po-
stanowieniem z 30 maja 2005 r. oddali³ wniosek. Postanowieniem z 12
paŸdziernika 2005 r. S¹d Okrêgowy w Gdañsku oddali³ apelacjê wnio-
skodawców”. Panu KaŸmierczykowi z Gdañska zawdziêczamy nie tylko
wniesienie skargi konstytucyjnej, ale w znacznym stopniu i werdykt
Trybuna³u Konstytucyjnego z 16 VII 2007 r.2, który uzna³ jego skargê.
Pok³osiem tego werdyktu sta³ siê zaœ w czerwcowej nowelizacji art. 76
§ 2 k.r.o. stanowi¹cy, ¿e je¿eli „dziecko zmar³o przed osi¹gniêciem pe³-
noletnoœci, uznanie ojcostwa mo¿e nast¹piæ w ci¹gu szeœciu miesiêcy od
dnia, w którym mê¿czyzna sk³adaj¹cy oœwiadczenie o uznaniu dowiedzia³
siê o œmierci dziecka, nie póŸniej jednak ni¿ do dnia, w którym dziecko
osi¹gnê³oby pe³noletnoœæ.” Niestety, nie brakuje w znowelizowanym prawie
innych postanowieñ, które siê z potrzeb¹ ustalania stosunków filiacyjnych
post mortem podobnie, a wiêc dostatecznie, nie licz¹, przede wszystkim
dotyczy to art. 6115 zd. 1 k.r.o. przewiduj¹cego, ¿e ustalenie „i zaprze-
czenie macierzyñstwa nie jest dopuszczalne po œmierci dziecka.”3

Przedsiêwziêcie, które wzi¹³ na swoje barki pan KaŸmierczyk, jest
wymownym wyzwaniem dla prawników i powinno budziæ, jeœli nie wyrzuty
sumienia, to przynajmniej za¿enowanie, gdy o nale¿yty kszta³t naszego
prawa musz¹ siê troskaæ, nierzadko w pojedynkê, nie zawodowi legisla-
torzy, ale skrzywdzeni przez niedobre prawo ludzie.

2 SK 61/06; jego sentencjê opublikowano w Dz.U. z 2007 r. Nr 134, poz. 947, zaœ
wraz z uzasadnieniem wyrok ten ukaza³ siê w: OTK Zbiór Urzêdowy, seria A, nr 7/2007,
poz. 77.

3 W zd. 2 tego artyku³u zastrze¿ono tylko, ¿e „w razie œmierci dziecka, które wyto-
czy³o powództwo, ustalenia macierzyñstwa mog¹ dochodziæ jego zstêpni [...]”, zaœ w ko-
lejnym art. 6116 k.r.o., w jego drugiej czêœci dodano, ¿e „wytoczenie powództwa o zaprze-
czenie macierzyñstwa nie jest dopuszczalne po œmierci dziecka [...]” nawet przez prokuratora,
z czego wolno wnosiæ, i¿ zakaz ten nie dotyczy dochodzenia przez niego ustalania ma-
cierzyñstwa.
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Zajmuj¹ca jest te¿ obserwacja, ¿e zagadnieñ prawnorodzinnych w kon-
tekœcie post mortem wydaje siê byæ du¿o wiêcej, na gruncie prawa polskiego
sk³ania do tego stwierdzenia zadziwiaj¹ca regulacja zawarta w art. 143
k.r.o.4, w istocie wymuszaj¹ca w swym zd. 2 „ustalanie ojcostwa”,
w przypadku martwych narodzin dziecka, ze skutkiem tylko inter partes
i wy³¹cznie w uzasadnieniu orzeczenia5 , w oczywisty sposób zas³uguj¹c
od dawna na „delegalizuj¹cy” werdykt Trybuna³u Konstytucyjnego6, a na
gruncie praw obcych instytucja uznania ojcostwa, w istocie „dziadko-
stwa”, przez rodziców zmar³ego ojca dziecka, znana (niegdyœ?) w prawie
greckim, czy instytucja ma³¿eñstwa poœmiertnego, wprowadzonego do
szacownego kodeksu Napoleona pó³ wieku temu, w czasach walk z wy-
zwalaj¹c¹ siê spod kolonialnego jarzma Algieri¹, które to rozwi¹zanie
nieoczekiwanie okaza³o siê ¿ywotne dziœ, w okolicznoœciach wymuszo-
nych nowymi przedsiêwziêciami zbrojnymi starych imperiów7.

4 Zgodnie z którym, je¿eli „ojcostwo mê¿czyzny, który nie jest mê¿em matki, nie
zosta³o ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mog¹ dochodziæ roszczeñ maj¹tkowych
zwi¹zanych z ojcostwem tylko jednoczeœnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie
dotyczy to roszczeñ matki, gdy dziecko urodzi³o siê nie¿ywe [podkr. J.M.].

5 Zob. uchw. SN z 30 III 1961 r., 3 CO 44/60 (OSN 1962, poz. 38).
6 Z prawie to¿sam¹ argumentacj¹, któr¹ zawar³ SN w tezach swego wyroku z 29 XI

1972 r., III CRN 286/72, LEX nr 7189, i¿ niedopuszczalne „jest dochodzenie przeciwko
ojcu, który nie jest mê¿em matki, jakichkolwiek roszczeñ, których przes³ank¹ by³oby jego
ojcostwo, je¿eli ojcostwo to nie jest ustalone w sentencji orzeczenia ze skutkami erga
omnes [...]. Zas¹dzenie alimentów od osoby, która nie jest do tego zobowi¹zana z mocy
przepisów prawa, godzi w zasadê porz¹dku prawnego, a tym samym narusza interes Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej.”

7 Mo¿liwoœæ taka wprowadzona zosta³a do francuskiego kodeksu cywilnego ustaw¹ nr
59/1583 z 31 XII 1959 r., przewiduj¹c w art. 171 zd. 1 i 2, ¿e prezydent „Republiki mo¿e
z wa¿nych powodów zezwoliæ na zawarcie ma³¿eñstwa, jeœli jeden z ma³¿onków zmar³ po
dope³nieniu formalnoœci jednoznacznie wskazuj¹cych na jego wolê (zawarcia ma³¿eñstwa).
W takim przypadku ma³¿eñstwo (zawarcie ma³¿eñstwa) wywo³uje skutki wsteczne do dnia
poprzedzaj¹cego dzieñ (datê) œmierci wspó³ma³¿onka”. Stosownie do zdania trzeciego tego
artyku³u zawarcie takiego ma³¿eñstwa „w ¿adnym razie” nie daje prawa do dziedziczenia
ustawowego po wspó³ma³¿onku, nie uwa¿a siê te¿, aby miêdzy ma³¿onkami powstawa³
jakikolwiek re¿im maj¹tkowy ma³¿eñski („Le Président de la République peut, pour des
motifs graves, autoriser la célébration du mariage si l’un des futurs époux est décédé apres
l’accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement.
Dans ce cas, les effets du mariage remontent a la date du jour précédant celui du déces
de l’époux.Toutefois, ce mariage n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit

`

` `
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Tym i innym zagadnieniom znowelizowanego prawa filiacyjnego po-
œwiêcone by³o wyst¹pienie prof. dr hab. S. Kalus z UŒ, zatytu³owane
„Zmiany w KRO dotycz¹ce problematyki pochodzenia dziecka”, dr M. Go-
³owkin-Huda³y z UO, pt. „Zgoda mê¿a na poczêcie dziecka za pomoc¹
metod wspomaganej prokreacji. Uwagi na tle art. 68 k.r.o.”, dr J. Haberko
z UAM, „Ustalenie ojcostwa wobec braku obcowania p³ciowego w œwietle
znowelizowanych przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuñczego”,
mgr K. Mycek z UJ, pt. „Ustalenie macierzyñstwa w nowelizacji kodeksu
rodzinnego i opiekuñczego w œwietle rozwi¹zañ przyjêtych w porz¹dkach
prawnych Kanady, Francji i Luksemburga”, mgr A. Wilk z UO, zatytu-
³owane „(Nie)wzruszalnoœæ stanu cywilnego po œmierci”, mgr J. Zawadz-
kiej z UJ, pt. „Zaprzeczenie macierzyñstwa w procesie wytoczonym
przez ojca dziecka – zagadnienia procesowe” oraz ni¿ej podpisanego,
z UWr, zatytu³owane „Czego prawnicy mog¹ siê nauczyæ od pana KaŸ-
mierczyka z Gdañska? O potrzebie dopuszczalnoœci ustalania stosunków
filiacyjnych post mortem”.

Osobn¹ problematykê, wskazuj¹c¹ na liczne, donios³e w praktyce re-
jestracji stanu cywilnego niedostatki czerwcowych nowelizacji, przedsta-
wi³ dziekan Zamiejscowego Wydzia³u Administracyjno-Prawnego Wy-
¿szej Szko³y Prawa i Administracji Przemyœl – Rzeszów, dr J. Gajda,
w wyst¹pieniu zatytu³owanym „Nowelizacja prawa o aktach stanu cy-

de l’époux survivant et aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les
époux”; zob. http://www.legislation.cnav.fr/textes/lo/cciv/TLR-LO_CCIV_171.htm). W „Le
Parisien” z 4 wrzeœnia 2008 r. czytamy o wypowiedzi francuskiej minister sprawiedliwoœci
R. Dati „otwieraj¹cej drzwi poœmiertnym œlubom zabitych ¿o³nierzy”, spoœród 10 Fran-
cuzów zabitych 18 sierpnia 2008 r. w Afganistanie, polecaj¹c rozpatrywanie bez zw³oki
stosownych próœb, m.in. S. Biau czyni¹cej starania o ma³¿eñstwo post mortem z zabitym
wówczas S. Devez. Profesorowi dr. hab. H. M¹drzakowi zawdziêczam informacjê o po-
œmiertnym œlubie w okupowanym Ostrowie Wielkopolskim, zachowan¹ we wspomnie-
niach M. H¹dzelek: „Na ulicy Grabowskiej prowadzi³ ogrodnictwo Niemiec Krause. Trudno
o nim coœ dobrego powiedzieæ. Mia³ syna Eryka, który mia³ siê o¿eniæ z Edyta Sinnerówn¹.
W 1944 roku jednak jego syn zgin¹³, a pogrzeb odby³ siê na cmentarzu przy ulicy Gra-
bowskiej. By³ to nietypowy pogrzeb. Na jego grobie odby³ siê œlub zmar³ego Eryka Krau-
sego z Edyta Sinnerówn¹. W imieniu pana m³odego odpowiada³ jego ojciec. Edyta w tym
czasie by³a ju¿ w zaawansowanej ci¹¿y. Na tym pogrzebie by³o bardzo du¿o ludzi. Zosta³
pochowany po lewej stronie ganku g³ównego” (O ostatnich dniach okupacji niemieckiej
i wyzwoleniu [w:] Z.K. J e ¿ e w s k i, Ostrowskie „Eleusis” 1939-1946, Ostrów Wielkopol-
ski 2007, s. 109).
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wilnego w ustawie z dnia 6.11.2008 r.” Bardzo interesuj¹ca by³a te¿ do-
ciekliwa analiza krytyczna przyjêtej w znowelizowanym prawie stosun-
kowo obszernej regulacji dotycz¹cej nazwisk, zawarta w referacie
dr J. Strzebiñczyka z UWr, pt. „Nazwisko cz³onków ma³ej rodziny (we-
d³ug przepisów KRO)”.

 Konferencja zgromadzi³a pokaŸne grono s³uchaczy: notariuszy, ad-
wokatów, sêdziów wszystkich instancji, tak¿e SN, poza referentami równie¿
pracowników innych oœrodków naukowych: z KUL, UMCS, U£, UKSW,
UG i UW-M w Olsztynie, doktorantów, studentów, nawet zainteresowa-
nych z pozauniwersyteckich spo³ecznoœci. Dyskusje by³y interesuj¹ce,
niekiedy za¿arte, zawsze jednak z respektem dla spieraj¹cych siê i z trosk¹
o przyjazn¹, jak zawsze we Wroc³awiu, atmosferê. W oczy rzuca³o siê,
wywo³uj¹c radosne uczucia wœród p³ci brzydkiej, ¿e wœród referentów
i dyskutantów zdecydowanie dominowa³y panie.

Dr Jacek Mazurkiewicz
Uniwersytet Wroc³awski


