
In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ciINSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI 

 

 

 

Maciej Doma ski 

 

 

Zezwolenie na zawarcie ma stwa 
powinowatym w linii prostej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa 2010 

 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci

 2 

Spis tre ci 

I. Zakaz zawierania ma stw przez powinowatych w linii prostej ........................ 3 

II. Zezwolenie na zawarcie ma stwa .................................................................. 6 

1. Przes anka wa nych powodów ........................................................................ 6 

2. Mo no  zawarcia ma stwa........................................................................ 9 

3. Zagadnienia procesowe................................................................................. 10 

a. Legitymacja ................................................................................................ 10 

b. W ciwo ................................................................................................. 11 

c. Post powanie dowodowe........................................................................... 11 

III. Praktyka w sprawach o zezwolenie na zawarcie ma stwa przez 

powinowatych w linii prostej...................................................................................... 13 

1. Ogólna charakterystyka badania.................................................................... 13 

2. Opis stanów faktycznych spraw obj tych badaniem...................................... 13 

3. Wyniki badania............................................................................................... 22 

a. Podsumowanie stanów faktycznych b cych przedmiotem orzekania .... 22 

b. Legitymacja ................................................................................................ 23 

c. Post powanie dowodowe........................................................................... 23 

d. Badanie przes anek udzielenia zezwolenia ................................................ 25 

IV. Podsumowanie .............................................................................................. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci

 3 

I. Zakaz zawierania ma stw przez powinowatych w linii prostej  

Prawo polskie obok zakazu ma skiego wynikaj cego z pokrewie stwa, przewiduje 

zakaz zawierania ma stw mi dzy powinowatymi (art. 14 § 1 k.r.o.). Zosta  on 

jednak ograniczony wy cznie do powinowatych w linii prostej. 

Powinowactwo jest szczególnym w em prawnym, wynikaj cym z zawarcia 

ma stwa i cz cym ma onka z krewnymi drugiego ma onka (art. 61 [8] § 1 

k.ro.o.). Linie i stopnie powinowactwa okre la si  wed ug linii i stopni pokrewie stwa 

(art. 61[8] § 2 k.r.o.). Powinowactwo w linii prostej b dzie wi c zachodzi o pomi dzy 

ma onkiem a wst pnymi i zst pnymi drugiego ma onka1. Zgodnie z zakazem 

ma skim okre lonym w art. 14 § 1 k.r.o. ma stwa nie b  mogli zawrze : te  

(te ciowa) z synow  (zi ciem) oraz ojczym (macocha) z pasierbic  (pasierbem). 

Zakaz obejmuje oczywi cie tak e dalszych wst pnych i zst pnych drugiego 

ma onka (rodziców te cia / te ciowej czy dzieci pasierba / pasierbicy), jednak z 

uwagi na ró nic  wieku, zakaz w takich okoliczno ciach nie wydaje si  mie  

znaczenia praktycznego2.  

Zakaz wynikaj cy ze stosunku powinowactwa nie ma oczywi cie znaczenia, gdy trwa 

zwi zek ma ski b cy jego ród em. Zawarcie ma stwa nie b dzie w takich 

okoliczno ciach mo liwe z uwagi na pozostawanie jednego z powinowatych w 

zwi zku ma skim3. Powinowactwo jest jednak stosunkiem trwaj cym pomimo 

ustania ma stwa. Zakaz ten nabierze wi c znaczenia w sytuacji mierci ma onka 

lub orzeczenia rozwodu45. Nie znajdzie on natomiast zastosowania w sytuacji 

uniewa nienia ma stwa, poniewa  orzeczenie uniewa niaj ce ma stwo znosi 

stosunek powinowactwa6. W takim przypadku przestanie istnie  równie  przeszkoda 

do zawarcia ma stwa7. 

                                                
1 J. Winiarz [w:] System prawa rodzinnego i opieku czego, red. J. S. Pi towski, Ossolineum 1985, s. 
48 i n. 
2 Z. Wiszniewski [w:] Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz, red. M. Grudzi ski, J. Ignatowicz, 
Warszawa 1966, s. 41 
3 J. Górecki, Uniewa nienie ma stwa, Kraków 1958, s. 19. 
4 J.w. 
5 J. Winiarz, j.w., s. 49 
6 J.w.  
7 W literaturze dominuje pogl d, i  w tym zakresie wyrok uniewa niaj cy ma stwo ma skutek ex 
tunc (Tak: Winiarz j.w., s. 212, A. Zielonacki, Zawarcie ma stwa, Ossolineum 1982, s. 169 i n., K. 
Pietrzykowski [w:] Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2010, 
s. 278,  J. Gajda [w:] System Prawa Prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opieku cze, red. T. 
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Zakaz zawierania ma stw przez powinowatych w linii prostej wywodzi si  z prawa 

kanonicznego8. Przeszkod  tak  przewidywa  projekt Prawa ma skiego z 1929 

r.9. Znalaz a si  ona równie  w przepisach Prawa ma skiego z 1946 r. (art. 7 pkt 

3) oraz Kodeksu rodzinnego z 1950 r. (art. 8 § 1). Podtrzymywanie istnienia zakazu 

wynikaj cego z powinowactwa nie by o przedmiotem szczegó owych analiz ani 

uzasadnienia. Powtarzanie go w kolejnych aktach prawnych reguluj cych prawo 

ma skie uznawano, jak si  wydaje, za naturalne i nie wymagaj ce dyskusji10. 

Przedstawiciele doktryny niejednokrotnie wskazuj  na pewne podobie stwo zakazów 

wynikaj cych z powinowactwa i pokrewie stwa11. Obydwa dotycz  osób 

pozostaj cych w okre lonych relacjach rodzinnych. Do pewnego stopnia, za zbie ne 

mo na równie  uzna  uzasadnienie zakazu, jednak brak argumentu eugenicznego i 

mniejsza potencjalna waga konfliktów spowodowa a, i  zakaz zosta  ograniczony do 

powinowatych w linii prostej i umo liwione zosta o udzielenie zezwolenia na zawarcie 

ma stwa mimo wyst powania zakazu. 

W literaturze najcz ciej podkre la si  dwa elementy uzasadniaj ce obowi zywanie 

zakazu zawierania ma stw przez powinowatych w linii prostej. Pierwszym jest 

uzasadnienie moralno obyczajowe12. Wynika  ma ono z g bokiej spo ecznej 

dezaprobaty dla tego typu zwi zków13. Drugim argumentem, jest ochrona trwa ci 

rodziny poprzez niedopuszczanie do powstawania sytuacji konfliktowych. W tym 

kontek cie, przedstawiciele doktryny najcz ciej cytuj  stwierdzenie Jana 

Góreckiego, i  przeszkoda powinowactwa ma s  moralnemu zdrowiu i trwa ci 

rodziny: wykluczaj c bowiem (w zasadzie) mo no  zawarcia ma stwa (...) ma 

ona chroni  te osoby przed konfliktami rodzinnymi14. 

Jest oczywiste, i  zwi zki pomi dzy powinowatymi w linii prostej mog  powodowa  

konflikty rodzinne, destrukcj  relacji matki z córk  (lub ojca z synem). Szczególne 
                                                                                                                                                   
Smyczy ski, Warszawa 2009, s. 197  ). W literaturze zaprezentowany zosta  równie  pogl d o ustaniu 
powinowactwa na skutek uniewa nienia ma stwa jedynie ex nunc (A. Szl zak Prawnorodzinna 
sytuacja pasierba, Pozna  1985, s. 42). Szerzej: L. Wojdy a, Ustanie i uniewa nienie ma stwa a 
powinowactwo, NP 10-11/1988, s. 90 i n. 
8 S. Biskupski, Prawo ma skie ko cio a rzymskokatolickiego, Warszawa 1956, s. 242 i n. 
9 Zasady projektu prawa ma skiego, uchwalonego przez Komisj  Kodyfikacyjn  w dniu 28 maja 
1929, Warszawa 1931, s. 64 
10 Przyk adowo uzasadnienie Kodeksu rodzinnego i opieku czego. 
11 J. Górecki, j.w., J. Gajda, j.w., s. 165. 
12 Przyk adowo: S. Szer, Prawo rodzinne, Warszawa 1966, s. 61. 
13 J. Winiarz, j.w., s. 189, J. Gajda, j.w. 
14 J. Górecki, j.w., J. Winiarz, j.w.,  w przypisie s. 189, A. Zielonacki, j.w., s. 91 i n.  
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problemy wyst puj , gdy ze zwi zku, b cego ród em powinowactwa pochodz  

dzieci. Zawarcie nowego zwi zku ma skiego pomi dzy powinowatymi prowadzi 

do odwrócenia ról spo ecznych (np. dotychczasowy dziadek staje si  ojczymem).  

Wydaje si , i  uzasadnienie zakazu ochron  trwa ci wi zi rodzinnych powinno by  

istotn  wytyczn  dla s du udzielaj cego zezwolenia.  
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II. Zezwolenie na zawarcie ma stwa 

1. Przes anka wa nych powodów 

Analizowany zakaz ma ski nie ma charakteru bezwzgl dnego. S d mo e bowiem 

zezwoli  na zawarcie ma stwa mi dzy powinowatymi w linii prostej z „wa nych 

powodów”.  

Ustawodawca konstruuj c analizowan  przes ank  pos  si  zwrotem 

niedookre lonym. Takie samo sformu owanie odnale  mo na równie  w innych 

przepisach Kodeksu rodzinnego i opieku czego, w szczególno ci reguluj cych 

udzielenie zezwole : na zawarcie ma stwa kobiecie która nie uko czy a 18 lat 

(art. 10 k.r.o.) czy na zawarcie ma stwa przez pe nomocnika (6 k.r.o.).  

Wydaje si , i  ca kowicie wykluczone jest uto samianie „wa nych powodów” 

uzasadniaj cych udzielenie zezwolenia na zawarcie ma stwa przez pe nomocnika 

z okoliczno ciami uzasadniaj cymi zezwolenie na zawarcie ma stwa przez 

powinowatych. Pewne w tpliwo ci wzbudzi a mo liwo  wspólnej wyk adni „wa nych 

powodów” na tle art. 14 k.r.o. i art. 10 k.r.o. (stanowi cego o mo liwo ci udzielenia 

zezwolenia na zawarcie ma stwa kobiecie, która nie uko czy a 18 lat). W 

doktrynie pojawia y si  opinie, i  przes ank  t  na gruncie wspomnianych przepisów 

nale y rozumie  tak samo15. Zdecydowana wi kszo  przedstawicieli doktryny zaj a 

jednak stanowisko przeciwne, podkre laj c, i  nale y stosowa  odmienne kryteria 

przy ocenie wniosków o zezwolenie ma oletniej na zawarcie ma stwa ni  w 

sprawie o zezwolenie na zawarcie ma stwa powinowatym16. 

Za prawid owy nale y uzna  drugi pogl d. Ustawodawca pos  si  tym samym 

zwrotem niedookre lonym, jednak w zupe nie innych okoliczno ciach. Inne s  cele i 

funkcje wskazanych zakazów ma skich, inne okoliczno ci faktyczne powinny wi c 

uzasadnia  uwzgl dnienie wniosków. Argument leksykalno – gramatyczny, nie mo e 

w tym przypadku, by  przes dzaj cy. Ustawodawca zastosowa  w Kodeksie 

rodzinnym i opieku czym klauzul  „wa nych powodów” w wielu przepisach, równie  

nie zwi zanych z zawarciem ma stwa (m. in. art. 30, 40, 43, 51[4] k.r.o.). 

Wymienione instytucje maj  ca kowicie ró ny charakter i nie ma nawet sensu 
                                                
15 K. Gromek, Kodeks rodzinny i opieku czy. Komentarz, Warszawa 2009, s. 14, po rednio równie  S. 
Szer, j.w., poprzez wskazanie takich samych stanów faktycznych. 
16 Z. Wiszniewski [w:] j.w., s. 41, A. Zielonacki, j.w., 92, J. Gajda [w:] j.w., s. 166, K. Piasecki [w:] j.w., 
s. 100. 
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rozwa  mo liwo ci odniesienia stanów faktycznych obj tych klauzul  wa nych 

powodów na tle jednej instytucji do innej. Przyj ta technika legislacyjna przes dza, i  

wa ne powody nale y analizowa  w kontek cie poszczególnych instytucji z 

uwzgl dnieniem, w szczególno ci jej specyfiki, indywidualnych cech oraz funkcji.  

W doktrynie prawa rodzinnego przes anka wa nych powodów, na gruncie zakazu 

zawierania ma stw przez powinowatych w linii prostej, nie by a przedmiotem 

szczegó owej i dog bnej analizy. Najcz ciej w doktrynie cytowane jest stwierdzenie  

Tadeusza Wiszniewskiego: „Je eli ró nica wieku stron nie jest zbyt znaczna i brak 

zastrze  co do pozytywnej warto ci zamierzonego ma stwa pod wzgl dem 

spo ecznym, nie by oby powodu do odmowy zezwolenia na zawarcie ma stwa”17. 

Zgodnie z takim stanowiskiem, pierwszym (i jedynym skonkretyzowanym) elementem 

podlegaj cym badaniu jest ró nica wieku stron. W ró ny sposób ujmowany jest 

wp yw ró nicy wieku na ocen  wyst powania wa nych powodów. W nowszych 

wypowiedzeniach doktrynalnych zdaje si , dominowa  pogl d, i  ró nica wieku ma 

znaczenie, jednak nie powinna rozstrzyga  samodzielnie18, ale by  oceniana w 

kontek cie innych ustale  s du19. 

Pogl d zak adaj cy, i  ró nica wieku nupturientów mo e mie  wprost znaczenie dla 

rozstrzygni cia, budzi w tpliwo ci. Jako uzasadnienie takiego stanowiska 

niejednokrotnie cytowane by o stwierdzenie S du Najwy szego, zawarte w 

orzeczeniu z 16 marca 1956 r. „szczególnie du a ró nica wieku mi dzy ma onkami, 

zw aszcza, je eli znacznie starsza jest kobieta, mo e doprowadzi  do rozk adu 

po ycia”. Zdanie to znalaz o si  w orzeczeniu dotycz cym rozwodu (konkretnie 

chodzi o o ustalenie winy rozk adu po ycia). Ró nica wieku nupturientów, podobnie 

jak dziesi tki innych cech charakterologicznych, rodowiskowych czy losowych mo e 

by ród em rozk adu po ycia. Wyci gni cie jednak z dokonanej ex post oceny 

mo liwej przyczyny rozk adu po ycia wniosku, e na tej podstawie powinny by  

oddalane wnioski powinowatych wydaje si  nieuprawnione. Prawo polskie nie 

wprowadza adnych ogranicze  zawierania ma stw przez osoby powy ej 

okre lonego wieku jak równie  w sytuacji znacznej ró nicy wieku. Nie mo na pomija  

                                                
17 A. Zielonacki, j.w., K. Pietrzykowski [w:] j.w., s. 229, J. Gajda  [w:] j.w., s. 166,  J. Winiarz [w:] j.w., s. 
191.  
18 K. Piasecki [w:] j.w., s. 100. 
19 K. Pietrzykowski [w:] j.w. 
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faktu, i  w sytuacji braku w a powinowactwa w linii prostej, ci sami nupturienci 

mogliby bez przeszkód zawrze  zwi zek ma ski. Celem utrzymania zakazu 

zawierania ma stw pomi dzy powinowatymi w linii prostej z pewno ci  nie jest 

ograniczenie mo no ci zawierania ma stw osobom w ró nym wieku. Ponadto 

stwierdzenie ‘znaczna ró nica wieku’, co zauwa  Andrzej Zielonacki, jest 

nieprecyzyjne i przez to nieoperatywne. Reasumuj c, nale y opowiedzie  si  za 

stanowiskiem zgodnie z którym nawet ‘znaczna’ ró nica wieku nie powinna mie  

bezpo redniego znaczenia dla rozstrzygni cia o zezwoleniu na zawarcie 

ma stwa. 

Niski wiek nupturienta mo e mie  jednak po rednio pewne znaczenie. W takich 

okoliczno ciach uzasadnione jest szczególne zainteresowanie s du. Sytuacja, gdy 

pasierbica (pasierb) krótko po uko czeniu 18 lat zamierza zawrze  zwi zek 

ma ski z ojczymem (macoch ) dodatkowo w okoliczno ciach finansowego 

uzale nienia, mo e budzi  podejrzenie, i  decyzja o zawarciu ma stwa zosta a 

wymuszona. Warto podkre li , i  w przedstawionej sytuacji „sygnalizacyjne” 

znaczenie ma m ody wiek nupturienta a nie ró nica wieku. W innych okoliczno ciach 

problematyka wieku (ró nicy wieku) powinowatych zamierzaj cych zawrze  zwi zek 

ma ski ma donios  moralno – obyczajow  a nie prawn . 

Zgodnie z pogl dami przedstawicieli doktryny, kolejnym sk adnikiem ‘wa nych 

powodów’ istotnym z punktu widzenia decyzji s du, jest sytuacja osobista stron. S d 

powinien d  do ustalenia, czy zwi zek daje nadziej  harmonijnego po ycia 20.  

Tak  koncepcj  wyk adni, obrazuje równie  cz sto cytowane stwierdzenie Tadeusza 

Wiszniewskiego „ aden powód nie jest tak wa ny aby uzasadnia  zezwolenie na 

zawarcie ma stwa spo ecznie niepo danego a wiec takiego, które stwarza oby 

niezdrow  komórk  spo eczn , w wi c z góry skazan  na rozk ad”. 

Powy sze stwierdzenie mo e budzi  pewne w tpliwo ci. Nie mo na traci  z pola 

widzenia faktu, i  post powanie zasadniczo dotyczy doros ych i w pe ni dojrza ych 

osób, które poza zakazem wynikaj cym z powinowactwa maj  pe  mo no  

zawarcia ma stwa. Ocena szans powodzenia zwi zku, jego normalnego 

funkcjonowania, analiza motywów zawarcia ma stwa wydaje si  zbyt g boko 

                                                
20 K. Piasecki [w:] j.w. 
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ingerowa  w prywatno  uczestników post powania. Koncepcja szerokiej wyk adni 

‘wa nych powodów’ nie znajduje równie  oparcia w wyk adni gramatyczno – 

logicznej. Porównuj c tre  art. 10 i 14 k.r.o. nale y zauwa e zezwolenie na 

zawarcie ma stwa kobiecie, która nie uko czy a 18 lat zosta o uzale nione od 

spe nienia przes anki ‘dobra rodziny’ obok ‘wa nych powodów’. Analiza cech 

osobistych, prognozy funkcjonowania ma stwa jest dokonywana w oparciu o 

przes ank  ‘dobra rodziny’. Konsekwentnie nale y stan  na stanowisku, e 

podstawowe znacznie dla wyk adni analizowanego zwrotu powinny mie  znacznie 

argumenty funkcjonalne.   

Ustalone zosta o, i  podstawowym celem wprowadzenie zakazu by a troska 

ustawodawcy o trwa  rodziny. Przyjmuj c taki punkt widzenia, s d w 

post powaniu powinien bra  pod uwag : istnienie ma oletnich dzieci jednego z 

nupturientów, ich stosunek do zmiany ról w rodzinie, ewentualnie prognoz  co do 

wp ywu ma stwa na ich psychik . Istotna wydaje si  równie  akceptacja dla 

zwi zku ma skiego przez najbli szych cz onków rodziny (w szczególno ci 

pe noletnie dzieci z poprzedniego ma stwa, okoliczno  czy ma onek ze zwi zku 

cego podstaw  powinowactwa yje, ewentualnie jaki jest charakter jego 

stosunków z ojcem / matk , oraz czy ma stwo powinowatych mo e wp yn  

negatywnie na te relacje. W tym aspekcie istnienie d ugotrwa ego, wieloletniego 

konkubinatu pomi dzy powinowatymi sk ania raczej do przyj cia, e zezwolenie im 

na zawarcie ma stwa nie b dzie mia o dalszego wp ywu na te relacje. Istotn  

okoliczno ci  sk aniaj  do uwzgl dnienia wniosku, jest zaj cie nupturientki w ci  

lub urodzenie przez ni  dziecka ze zwi zku z powinowatym. 

2. Mo no  zawarcia ma stwa 

d, w post powaniu o zezwolenie na zawarcie ma stwa pomi dzy 

powinowatymi powinien bada , czy poza zakazem wynikaj cym z powinowactwa, 

nupturienci maj  prawn  mo no  wst pienia w zwi zek ma ski. Wykluczone 

powinny zosta  pozosta e „przeszkody” ma skie21. Bior c pod uwag  zakres 

dokumentów, którymi s d powinien dysponowa  w post powaniu, nie b dzie trudne 

wykluczenie pokrewie stwa, przeszkody wieku, nie pozostawania w zwi zku 

ma skim oraz przysposobienia. W przypadku choroby psychicznej, niedorozwoju 

                                                
21 Tak np. H. Haak, Zawarcie ma stwa, komentarz, Toru  1999, s. 145 i n. 



In
sty

tu
t W

ym
iar

u 
Sp

ra
wi

ed
liw

o
ci

 10 

umys owego, czy ubezw asnowolnienia, s d powinien oprze  si  na o wiadczeniach 

nupturientów i ich weryfikacji w zeznaniach wiadków. W przypadku podejrze  co do 

stanu psychicznego nupturientów celowe wydaje si  za danie opinii bieg ego 

psychiatry.  

3. Zagadnienia procesowe 

a. Legitymacja 

Zezwolenia na zawarcie ma stwa powinowatym udziela s d w post powaniu 

nieprocesowym. Post powanie mo e zosta  wszcz te wy cznie na wniosek 

zainteresowanych, nie jest mo liwe wszcz cie post powania z urz du, przez 

prokuratora czy RPO22.  

W doktrynie spornym zagadnieniem pozostaje kwestia charakteru legitymacji 

nupturientów – powinowatych do z enia wniosku o zezwolenie na zawarcie 

ma stwa. Zgodnie z jednym pogl dem wniosek powinien zosta  z ony przez 

obojga nupturientów cznie23. W sytuacji, w której wniosek zosta  by z ony tylko 

przez jednego, powinien zosta  oddalony. Pogl d taki jest uzasadniany charakterem 

przeszkody powinowactwa, która dotyka obojga nupturientów. 

Zgodnie z drugim pogl dem, wniosek mo e zosta  z ony przez ka dego z 

powinowatych24. Drugi z przysz ych ma onków jest wtedy osob  zainteresowan  w 

sprawie i powinien wzi  w niej udzia  jako uczestnik25.  

Tre  art. 561 § 2 k.p.c. stanowi o wydaniu zezwolenia osobie dotkni tej chorob  

psychiczn , niedorozwojem umys owym oraz powinowatym w linii prostej na wniosek 

tych osób, co literalnie nie przes dza, czy nupturienci maj  w takiej sytuacji 

legitymacj czn  i musz  z  wniosek razem, czy te  grupow , a wi c ka dy z 

nich mo e z  wniosek oddzielnie.  

                                                
22 Doktryna jest zgodna w tej kwestii, tak np: J. Gudowski [w:] Kodeks post powania cywilnego. 
Komentarz, t. 3, Waszawa 2009, s. 149, A. Zieli ski [w:] Kodeks post powania cywilnego, Komentarz, 
red. A. Zieli ski, Warszawa 2008, s. 961. 
23 J. Gudowski, j.w., P. Cioch, Post powanie nieprocesowe w sprawach o udzielenie zezwoleni na 
zawarcie ma stwa, PS 3/2010, s. 62. 
24 J. Gajda, j.w. s. 166, tak te  interpertuj  wypowied  K. Piaseckiego: „Legitymowani do wyst pienia 
do s du opieku czego (...) s  oboje powinowaci”, j.w. 
25 J. Gajda, j.w.  
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W post powaniu o zezwolenie na zawarcie ma stwa przez powinowatych 

najistotniejsze jest, aby wzi li w nim udzia  oboje nupturienci oraz, aby oboje chcieli 

zawrze  zwi zek ma ski. Przyj cie koncepcji, zgodnie z któr  w ka dej sytuacji, 

gdy s d otrzyma wniosek „podpisany” tylko przez jednego z nupturientów, musi 

nast pi  oddalenie wniosku, wydaje si  zb dnym rygoryzmem. S d powinien w takiej 

sytuacji wyznaczy  posiedzenie, wezwa  oboje uczestników i ustali , czy obje chc  

zawrze  zwi zek ma ski, a wiec czy popieraj  wniosek. Dopiero je eli na tym 

etapie okaza oby si , i  który  z nupturientów nie chce zawrze  zwi zku 

ma skiego i nie popiera wniosku, s d bez dalszego post powania powinien 

wniosek oddali . 

b. W ciwo  
W sytuacji z enia wniosku przez obojga nupturientów, powsta  mo e problem, jaki 

d jest w ciwy miejscowo do rozpoznania sprawy. W post powaniu o zezwolenie 

na zawarcie ma stwa przez powinowatych, w ciwo  miejscow  okre la si  na 

podstawie przepisów ogólnych. Zgodnie z art. 508 § 1 k.p.c. w ciwym miejscowo 

jest s d miejsca zamieszkania wnioskodawcy i subsydiarnie s d miejsca jego 

pobytu. W przypadku, gdy powinowaci maj  miejsca zamieszkania w okr gach 

ró nych s dów, powstanie problem, który z nich jest w ciwy do rozpoznania 

sprawy. Wydaje si , i  w takiej sytuacji odpowiednie zastosowanie powinien znale  

art. 43 k.p.c. (w zw. art. 13 § 2 k.p.c.). Za w ciwe miejscowo nale oby uzna  

obydwa s dy, a wnioskodawcy mieliby mo liwo  wyboru s du, do którego z  

wniosek. 

c. Post powanie dowodowe 

Post powanie dowodowe w sprawach o zezwolenie na zawarcie ma stwa 

powinowatym powinno zosta  oparte zarówno na dowodach z dokumentów jak 

równie  ze „ róde  osobowych”. Zainteresowani powinni dostarczy : odpisy aktów 

urodzenia, odpis aktu ma stwa b cego ród em powinowactwa, dowód jego 

ustania, jak równie  dowód pozostawania w stanie wolnym przez oboje nupturientów. 

Wa ne powody powinny zosta  zweryfikowane wys uchaniem uczestników, oraz 

wys uchaniem osób bliskich – w szczególno ci dzieci osób zamierzaj cych zawrze  

zwi zek ma ski. S d mo e zleci  równie  przeprowadzenie wywiadu 

rodowiskowego (art. 561 [1] k.p.c.). W sytuacji, gdy stan zdrowia psychicznego 
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uczestników budzi w tpliwo ci, s d powinien zleci  sporz dzenie opinii przez 

bieg ego psychiatr .  
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III. Praktyka w sprawach o zezwolenie na zawarcie ma stwa przez 
powinowatych w linii prostej  

1. Ogólna charakterystyka badania 

Pe na analiza instytucji zezwolenia na zawarcie ma stwa przez powinowatych nie 

jest mo liwa bez poznania praktyki s dowej.  

Badanie, którego wyniki zostan  poni ej przedstawione, zosta o przeprowadzone w 

2009 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwo ci.  

Sprawy o zezwolenie na zawarcie ma stwa przez powinowatych, nie s  uj te jako 

odr bna kategoria spraw w sprawozdaniach statystycznych Ministerstwa 

Sprawiedliwo ci. Trudno jest wi c ustali  ile tego typu spraw wp ywa rocznie do 

polskich s dów czy te  jak liczba tak zmienia a si  na przestrzeni ostatnich lat.  

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci zwróci  si  do wszystkich s dów okr gowych, o 

przes anie wszelkich spraw o zezwolenie na zawarcie ma stwa przez 

powinowatych, które zosta y rozpoznane w okr gach s dów w okresie od 1 stycznia 

2008 do 30 czerwca 2009 r. i by y prawomocne.  

dy przes y do badania akta zaledwie 5 takich spraw. Z uwagi na wskazany brak 

danych statystycznych w zakresie takich przypadków, nie jest mo liwe ustalenie, czy 

do badania zosta y przes ane akta wszystkich spraw rozpoznanych w badanym 

okresie.  

Z uwagi na niewielk  liczb  spraw skierowanych do badania, analiza zosta a 

przeprowadzona metod  studium przypadku. Poni ej przedstawione zostan  opisy 

wszystkich zbadanych spraw, a nast pnie podj ta zostanie próba uogólnienia 

uzyskanych wyników.  

2. Opis stanów faktycznych spraw obj tych badaniem 

Sprawa  III RNs 440/07 rozpoznana przez S d Rejonowy w ywcu 

Wniosek zosta  z ony przez m czyzn , który zamierza  zawrze  zwi zek 

ma ski ze swoj  pasierbic . W chwili sk adania wniosku m czyzna mia  66 lat. 

Pasierbica mia a lat 60. M czyzna w wieku 25 lat zawar  zwi zek ma ski z 

kobiet , która mia a córk . Po roku trwania ma stwa pasierbica wnioskodawcy 
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(b ca ju  wtedy osob  pe noletni ) urodzi a dziecko, którego ojcem by  

wnioskodawca. Pomimo to, ma stwo trwa o a  do mierci ony wnioskodawcy, 

która nast pi a 38 lat po urodzeniu dziecka. Ma onkowie, córka ony wnioskodawcy, 

oraz dziecko wnioskodawcy i jego pasierbicy tworzyli wspólnie gospodarstwo 

domowe i wspólnie wychowywali dziecko. Córka wnioskodawcy i pasierbicy, w chwili 

sk adania wniosku, by a ju  doros  kobiet , posiadaj  w asn  rodzin . M czyzna 

by  osob  z wykszta ceniem podstawowym, utrzymuj cym si  z emerytury. Kobieta z 

któr  zamierza  zawrze  zwi zek ma ski nie uzyska a adnego wykszta cenia, 

poniewa  z powodu schorzenia stawu biodrowego porusza si  od 6 roku ycia na 

wózku inwalidzkim. Utrzymywa a si  z renty inwalidzkiej. Oboje nupturienci 

zamieszkiwali na wsi. Ich status maj tkowy mo na okre li  jako przeci tny lub nawet 

y. 

Wnioskodawca za czy  do wniosku swój odpis aktu urodzenia, odpis aktu urodzenia 

pasierbicy, z któr  zamierza  zawrze  zwi zek ma ski, odpis aktu zgonu 

poprzedniej ony, odpis aktu ma stwa wnioskodawcy z adnotacj  o ustaniu 

ma stwa w skutek mierci ony oraz odpis aktu urodzenia córki wnioskodawcy i 

pasierbicy. S d zleci  przeprowadzenie wywiadu rodowiskowego. Spraw  

rozpoznano na rozprawie, odby o si  jedno posiedzenie s du. Na rozprawie stawili 

si  wnioskodawca i kobieta, z któr  zamierza  zawrze  zwi zek ma ski. By a ona 

traktowana przez s d jako uczestniczka. S d wys ucha  wnioskodawc  i 

uczestniczk  w „trybie art. 304 k.p.c.”, co jak si  wydaje oznacza o przeprowadzenie 

dowodu z przes uchania stron w trybie art. 299 k.p.c. Wnioskodawca wyja ni , i  

pozostaje z uczestniczk  w wieloletnim konkubinacie, wspólnie wychowali dziecko. 

Wspólnie prowadzili gospodarstwo domowe. O wiadczy , i  córka jego i uczestniczki 

akceptuje sytuacj . Uczestniczka potwierdzi a wyja nienia wnioskodawcy. S d wyda  

postanowienie uwzgl dniaj ce wniosek. Post powanie trwa o (od chwili z enia 

wniosku do wydania postanowienia ko cz cego post powanie) 2 miesi ce i 9 dni. 

Rozstrzygni cie mo e budzi  pewne w tpliwo ci i ambiwalentne oceny. Sytuacja, w 

której m czyzna zawiera zwi zek ma ski i doprowadza do zaj cia w ci  córki 

ony, zw aszcza uwzgl dniaj c jej niepe nosprawno , mo e wiadczy  o 

wykorzystaniu trudnej sytuacji podopiecznej. Z drugiej strony zdarzenia te mia y 

miejsce 40 lat przed z eniem wniosku. Przez ca y ten czas zwi zek przetrwa . 

Ró nica wieku pomi dzy nupturientami wynosi a jedynie 6 lat. Prowadzili oni wspólne 
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gospodarstwo domowe pozostaj c w konkubinacie. Wspólnie wychowali dziecko. 

ona wnioskodawcy (matka uczestniczki) nie a, od 12 lat (od chwili z enia 

wniosku). Trudno w tych okoliczno ciach wskaza , aby istnia y okoliczno ci maj ce 

sta  na przeszkodzie zawarciu zwi zku ma skiego. Nale y zauwa , i  by  

mo e w ciwe by oby wys uchanie równie  córki wnioskodawców. 

Sprawa V RNs 139/09 rozpoznana przez S d Rejonowy dla odzi - Widzewa 

Zwi zek ma ski mia  zosta  zawarty pomi dzy te ciem i synow . Wniosek zosta  

ony przez kobiet , m czyzna zosta  okre lony we wniosku jako uczestnik, tak 

równie  by  traktowany przez s d. Ma stwo wnioskodawczyni i syna uczestnika 

zosta o rozwi zane przez rozwód dwana cie lat przed z eniem wniosku. Z 

ma stwa tego pochodzi o jedno dziecko, córka która w chwili sk adania wniosku 

mia a 29 lat i za a ju  swoj  rodzin . Uczestnik post powania by  wdowcem, jego 

ona zmar a 2,5 roku przed z eniem wniosku. Ze zwi zku tego, oprócz syna, mia  

jeszcze córk  – szwagierk  wnioskodawczyni. W chwili sk adania wniosku, 

wnioskodawczyni mia a 56 lat, uczestnik lat 80. Uzasadnieniem wniosku by a 

istniej ca wi  emocjonalna nupturientów oraz brak sprzeciwu pozosta ych cz onków 

rodziny na zawarcie ma stwa. 

Wnioskodawczyni by a osob  z wykszta ceniem wy szym, emerytowan  

nauczycielk . Wnioskodawca by  profesorem matematyki, pracuj cym na wy szej 

uczelni i jednocze nie pobieraj cym emerytur . Oboje zamieszkiwali w du ym 

mie cie (powy ej 100 000 mieszka ców). Status maj tkowy nupturientów mo na 

okre li  jako dobry lub nawet bardzo dobry. W aktach znajduj  si  sprzeczne 

informacje co do wspólnego prowadzenia gospodarstwa domowego przez 

nupturientów. We wniosku wskazany zosta  wspólny adres zamieszkania, natomiast 

na rozprawie córka wnioskodawczyni, przes uchiwana w charakterze wiadka 

stwierdzi a, i  „w tej chwili zamieszkuj  osobno”. 

Do wniosku zosta y za czone nast puj ce dokumenty: odpis wyroku rozwodowego 

wnioskodawczyni i syna uczestnika, odpis aktu urodzenia córki wnioskodawczyni i 

by ego m a, odpis aktu urodzenia wnioskodawczyni, odpis aktu zgonu ony 

uczestnika, odpis skrócony aktu ma stwa wnioskodawczyni i syna uczestnika, 

odpis aktu urodzenia uczestnika, odpis aktu urodzenia córki uczestnika.  
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Sprawa zosta a rozpoznana na rozprawie, odby o si  jedno takie posiedzenie. Na 

rozprawie stawili si  wnioskodawczyni wraz z pe nomocnikiem (adwokatem), 

uczestnik post powania oraz wiadkowie córka wnioskodawczyni i jej by ego m a, 

oraz córka uczestnika. Córka wnioskodawczyni zezna a, i  akceptuje zwi zek matki z 

dziadkiem. Stwierdzi a, i  utrzymuje sporadyczne kontakty z ojcem, który po 

rozwodzie za  now  rodzin . Równie  córka uczestnika przes uchiwana 

stwierdzi a, i  akceptuje zwi zek ojca i w jej ocenie brak przeciwwskaza  do 

zawarcia ma stwa. Na rozprawie przes uchani zostali równie , w trybie art. 299 

k.p.c., nupturienci. Zapewniali oni o trwa ci uczucia, pe nym zabezpieczeniu 

finansowym i mieszkaniowym. S d wyda  postanowienie uwzgl dniaj ce wniosek. 

Post powanie trwa o miesi c i 27 dni. W post powaniu s d nie dysponowa  

wywiadem rodowiskowym. 

Rozstrzygni cie s du nie budzi szczególnych w tpliwo ci. Pomimo znacznej ró nicy 

wieku pomi dzy nupturientami (24 lata), oboje byli osobami dojrza ymi i brak jest 

jakichkolwiek ladów nacisku czy wykorzystania. Równie  wsparcie pozosta ych 

cz onków rodziny dla planowanego ma stwa potwierdzi o, i  brak by o 

okoliczno ci uzasadniaj cych oddalenie wniosku. 

Sprawa IV RNs 99/08 rozpoznana przez S d Rejonowy w Sosnowcu. 

Wniosek zosta  z ony przez obojga nupturientów – te cia i synow . M  

wnioskodawczyni (syn wnioskodawcy) zmar  cztery lata przed z eniem wniosku. 

Wnioskodawca by  wdowcem – jego ona zmar a rok przed z eniem wniosku. W 

wniosku wskazane zosta o, i  nupturienci prowadz  wspólne gospodarstwo domowe 

i pozostaj  w konkubinacie. Wnioskodawca oprócz zmar ego syna, mia  jeszcze 

córk  ze zwi zku z pierwsz on . Bior c pod uwag  wiek m czyzny (83 lata) i 

wiek zmar ej ony w chwili mierci (79 lat), córka prawdopodobnie by a w chwili 

enia wniosku osob  doros . Wnioskodawczyni mia a dwójk  dzieci ze zwi zku z 

synem wnioskodawcy – syna w wieku lat 24 i córk , której wiek nie zosta  ustalony. 

We wniosku, pe nomocnik (adwokat) nupturientów stwierdzi , i  podstaw  

ma stwa by y „ugruntowane i trwa e podstawy uczuciowe”. Podkre li , i  w czasie 

gdy pozostawali w zwi zkach ma skich czy y ich zwyk e relacje te cia i synowej, 

zmiana charakteru relacji nast pi a dopiero po ustaniu zwi zków ma skich. 

Stwierdzone zosta o równie , i  nupturienci byli osobami „w pe ni zdrowymi, 
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sprawnymi i nie cierpi cymi a jakiekolwiek dolegliwo ci”. Pe nomocnik podkre li  

równie , i  decyzja o zawarciu ma stwa zosta a podj ta „przy akceptacji 

najbli szych dla nich osób”. 

Wnioskodawca pozostawa  na emeryturze. Brak jest w aktach informacji na temat 

poziomu wykszta cenia i zawodu m czyzny. Wnioskodawczyni w chwili z enia 

wniosku mia a 48 lat. Z zawodu by a ksi gow , utrzymywa a si  z pracy „na etacie”. 

Nupturienci zamieszkiwali w du ym mie cie (powy ej 100 000 mieszka ców). 

Informacje zawarte w aktach sprawy nie pozwalaj  na dokonanie oceny statusu 

maj tkowego nupturientów. 

Do wniosku za czone zosta y nast puj ce dokumenty: odpis aktu ma stwa 

wnioskodawczyni, odpis aktu zgonu ony wnioskodawcy, odpis aktu zgonu m a 

wnioskodawczyni, odpis aktu ma stwa wnioskodawcy, odpis aktu urodzenia syna 

wnioskodawczyni (wnuka wnioskodawcy). W sprawie nie przeprowadzono wywiadu 

rodowiskowego.  

Sprawa zosta a rozpoznana na posiedzeniu jawnym. Stawili si  na nim 

wnioskodawcy z pe nomocnikiem (adwokatem) oraz syn wnioskodawczyni, wezwany 

w charakterze wiadka. Syn wnioskodawczyni zezna , i  prowadzi oddzielne 

gospodarstwo domowe. Stwierdzi , i  akceptuje zwi zek dziadka z matk , oraz 

wiadczy , i  „nie b dzie to dla mnie kr puj ce, e mój dziadek b dzie dla mnie 

ojczymem”. Wnioskodawczyni, przes uchiwana w trybie art. 299 k.p.c. stwierdzi a, i  

od mierci te ciowej prowadz  wspólne gospodarstwo domowe oraz i  poj li 

wspólnie kroki aby zawrze  równie  ma stwo wyznaniowe. Wnioskodawczyni 

podkre li a: „nasze ma stwo nikogo nie skrzywdzi, bo nasi wspó ma onkowie 

zmarli. Moja bratowa akceptuje zwi zek, mój syn równie . Moja córka równie  

akceptuje zwi zek.”. Wnioskodawca potwierdzi  informacje zawarte w zeznaniach 

narzeczonej, stwierdzi  równie  „te  chodzi mi o to eby konkubin  zabezpieczy  

finansowo na wypadek mojej mierci”. S d uwzgl dni  wniosek. Post powanie trwa o 

miesi c i 20 dni.  

Okoliczno ci sprawy równie  nie budz  szczególnych w tpliwo ci. Pomimo znacznej 

ró nicy wieku (35 lat), wnioskodawczyni by a osob  doros  i w pe ni dojrza , nie 

pojawi y si  w tpliwo ci co do swobody podj cia decyzji o zawarciu ma stwa. Na 
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rzecz uwzgl dnienia wniosku przemawia równie  okoliczno , i  ma onkowie 

wnioskodawców nie yli. Nale y jednak podkre li , i  s d zaniecha  wys uchania 

córki wnioskodawczyni, nie wiadomo nawet w jakim by a wieku. Lakoniczne 

stwierdzenie matki, i  akceptuje ona nowy zwi zek nie wydaje si  wystarczaj ce. 

Podkre li  równie  nale y, i  s d nie dysponowa  odpisami aktów urodzenia 

nupturientów, co nale y uzna  za powa ne uchybienie.  

Sprawa IV RNs 181/09 rozpoznana przez S d Rejonowy w Wa brzychu.  

Wniosek zosta  z ony przez m czyzn , który chcia  zawrze  zwi zek ma ski ze 

swoj  synow . Kobieta ta zosta a okre lona we wniosku jako uczestniczka, tak 

równie  by a traktowana przez s d. Kobieta zawar a zwi zek ma ski z synem 

wnioskodawcy. M czyzna zmar  7 lat przed z eniem wniosku. Jeszcze wcze niej 

(20 lat przed z eniem wniosku) zmar ona wnioskodawcy. Wnioskodawca i 

uczestniczka zamieszkiwali razem i prowadzili wspólne gospodarstwo rolne. Razem 

wychowywali 4 dzieci uczestniczki i syna wnioskodawcy. Trójka dzieci by a doros a, 

najm odszy ch opak, w chwili z enia wniosku mia  8 lat. We wspólnym 

gospodarstwie domowym z nupturientami zamieszkiwa a trójka dzieci. 

Wnioskodawca mia  w chwili z enia wniosku 77 lat. Uzyska  wykszta cenie rednie, 

pobiera  emerytur  i prowadzi  gospodarstwo rolne. Uczestniczka mia a w chwili 

enia wniosku 47 lat, uzyska a wykszta cenie podstawowe, utrzymywa a si  z 

renty po zmar ym m u i pracy w gospodarstwie rolnym. Nupturienci zamieszkiwali w 

du ym mie cie (powy ej 100 000 mieszka ców). Informacje zawarte w aktach 

sprawy wskazuj , i  poziom zamo no ci nupturientów mo na oceni  jako przeci tny. 

Do wniosku za czone zosta y odpisy aktów urodzenia wnioskodawcy i uczestniczki 

oraz odpisy aktów zgonu ony wnioskodawcy i m a uczestniczki. W sprawie 

przeprowadzony zosta  wywiad rodowiskowy, w którym znalaz a si , mi dzy innymi, 

informacja, i  nupturienci nie poinformowali rodziny o swoich planach 

matrymonialnych.  

Sprawa zosta a rozpoznana na rozprawie, odby o si  jedno takie posiedzenie. Na 

rozprawie stawili si  wnioskodawca i uczestniczka, którzy zostali przes uchani w 

trybie art. 299 k.p.c. W zeznaniach kobiety znalaz o si  stwierdzenia, i  „moje dzieci 

akceptuj  ten zwi zek i ja chc  zawrze  zwi zek ma ski, aby t  sytuacj  
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uregulowa ”. S d wyda  postanowienie uwzgl dniaj ce wniosek, post powanie 

trwa o 3 tygodnie i 5 dni.  

Przedstawiona sprawa i rozstrzygni cie s du nie budzi szczególnych w tpliwo ci. 

Pomimo znacznej ró nicy wieku (30 lat) nic nie wskazuje aby decyzja by a 

wymuszona, czy te  wynika a z nadu ycia swojej roli przez m czyzn , jako te cia. 

tpliwo ci mo e budzi  jednak zaniechanie wys uchania dzieci uczestniczki. S d 

nie wyja ni  równie , czy zosta y one poinformowane, i  ich dziadek stanie si  

ojczymem. Samo o wiadczenie, i  „akceptuj  ten zwi zek” wydaje si  nie do ko ca 

przekonuj ce.  

Sprawa V RNs 185/08/Z rozpoznana przez S d Rejonowy Katowice – Zachód.  

Wnioskodawcami byli ojczym i pasierbica. M czyzna, maj cy w chwili z enia 

wniosku 79 lat zawar  ma stwo z matk  wnioskodawczyni. Ma stwo usta o 

przez mier  kobiety 13 lat przed z eniem wniosku. Wnioskodawczyni, która w 

chwili z enia wniosku mia a 58 lat, by a ju  w zwi zku ma skim, jednak 

ma stwo to zosta o rozwi zane przez rozwód 25 lat przed z eniem wniosku. Z 

tego zwi zku wnioskodawczyni mia a córk , która w chwili z enia wniosku mia a 36 

lat. Po mierci matki, przeprowadzi a si  ona do ojczyma i prowadzi a z nim wspólne 

gospodarstwo domowe. We wniosku znalaz o si  stwierdzenie, i  wnioskodawców 

czy a silna wi  emocjonalna i gospodarcza, oraz e wnioskodawczyni pomaga 

wnioskodawcy, ze wzgl du na jego zaawansowany wiek i z y stan zdrowia. Ponadto 

pe nomocnik wnioskodawców (radca prawny) stwierdzi , e „Zawarcie ma stwa 

przyczyni si  do uporz dkowania sytuacji prawnej wnioskodawców i wydatnie u atwi 

[wnioskodawczyni] za atwianie bie cych spraw zwi zanych z udzielaniem pomocy 

{wnioskodawcy} jak chocia by formalno ci cz ce si  z pobytem w szpitalu. W 

aktach brak by o informacji o poziomie wykszta cenia i zawodzie wnioskodawcy i 

wnioskodawczyni. Odnale  mo na jedynie informacj , i  wnioskodawca otrzymywa  

emerytur  a wnioskodawczyni pracowa a.  

Do wniosku za czone zosta y nast puj ce dokumenty: odpis aktu urodzenia 

wnioskodawcy, odpis aktu ma stwa wnioskodawczyni, (z adnotacj  o rozwodzie), 

odpis aktu ma stwa wnioskodawcy, odpis aktu zgonu ony wnioskodawcy.  
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Sprawa zosta a rozpoznana na rozprawie. W post powaniu odby y si  trzy takie 

posiedzenia. Na pierwszym stawili si  wnioskodawcy (z pe nomocnikiem: radc  

prawnym) i córka wnioskodawczyni, w charakterze wiadka. Wnioskodawczyni 

stwierdzi a: „ yczeniem mojej mamy by o to, ebym ja si  „dziadkiem” zaj a  i 

aby my wzi li lub. Mama powiedzia a to przed mierci . (...) Taka te  by  wola 

mojego rodze stwa i wola „dziadka”. Nie czy nas po ycie seksualne (...). Ja si  

wnioskodawc  opiekuj  (...). My si  lubimy z dziadkiem, raczej nic wi cej nas nie 

czy. (...) On zaczyna mie  problemy z pami ci  (...) lekarka stwierdzi a e to 

amnezja starcza”.  Wnioskodawca, wys uchany stwierdzi : „nie mam k opotów z 

pami ci . Chc  zawrze  ma stwo z wnioskodawczyni  poniewa  mieszkamy 

razem i ona b dzie po mnie jego w cicielem. Ja zajmuj  mieszkanie spó dzielcze, 

ja wykupi em to mieszkanie. Ja nie mam dzieci w asnych. (...) Ja musz  wzi lub 

aby wnioskodawczyni po mnie wzi a mieszkanie. Jak umr  mieszkanie przepadnie, 

zabierze je spó dzielnia mieszkaniowa”. Na rozprawie przes uchana (tryb art. 266 

k.p.c.) zosta a córka wnioskodawczyni. Potwierdzi a wyja nienia matki i stwierdzi a i  

w pe ni akceptuje jej plany matrymonialne. S d odroczy  rozpraw  „celem 

przes uchania stron”. 

Na kolejnym posiedzeniu, s d postanowi  „dopu ci  dowód z opinii bieg ego 

psychiatry na okoliczno  tego, czy wnioskodawca (...) jest zdolny do wiadomego 

podj cia decyzji i wyra enia woli oraz rozeznania znaczenia swojego 

post powania...”. Na podstawie do  krótkiego badania i akt sprawy, bieg a 

stwierdzi a: „u wnioskodawcy stwierdzam obni enie sprawno ci intelektualnej, 

zaburzenie pami ci, zw aszcza zapami tywania. (...) zapami tywanie spraw 

bie cych nastr cza powa ne trudno ci, zaburzona jest orientacja allopsychiczna, 

zaburzony jest krytycyzm, co zwi zane jest bezpo rednio z obni eniem sprawno ci 

intelektualnej. (...) Reasumuj c, poniewa  zaburzona jest u wnioskodawcy orientacja 

allopsychiczna nie jest on w pe ni wyrazi  swoj  wol  [pisownia oryginalna – M.D.]”. 

Na kolejnej rozprawie s d postanowi  zakre li  termin dla wnioskodawców na 

ustosunkowanie si  do tre ci opinii. Nast pnie pe nomocnik wnioskodawców cofn  

wniosek, a s d postanowienie umorzy . Post powanie trwa o 6 miesi cy.  

Przedstawiona sprawa jest skomplikowana i wielow tkowa. Nie budzi w zasadzie 

tpliwo ci, i  g ównym motywem zawarcia ma stwa by a ch  uregulowania 

problematyki maj tkowej. Wnioskodawca w szczery sposób wskaza  na taki cel 
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ma stwa. Wydaje si  jednak, i  w post powaniu o zezwolenie na zawarcie 

ma stwa mi dzy powinowatymi s d nie powinien bada  motywów jakie 

przy wiecaj  nupturientom. Istotne jest, czy istniej  „wa ne powody” udzielenia 

zezwolenia, czy zawarcie ma stwa w takich okoliczno ciach nie b dzie narusza o 

praw innych cz onków rodziny i czy np nie zosta o wymuszone. Motywy zawarcia 

ma stwa w tym post powaniu wydaj  si  nie mie  znaczenia.  

d w post powaniu powinien zbada  elementy, które wp ywaj  na niewadliwo  

zawartego zwi zku ma skiego. S usznie wi c, maj c w tpliwo ci co do stanu 

psychicznego wnioskodawcy zwróci  si  o opini  bieg ego psychiatry. Podkre li  

jednak nale y, i  zakazem ma skim jest wyst powanie choroby psychicznej lub 

niedorozwoju umys owego (art. 12 k.r.o.). Badanie powinno by  nakierowane na 

ocen  wyst powania tej przes anki. S d postanowi  dokona  oceny, czy nie wyst pi 

wada o wiadczenia woli, przy sk adaniu o wiadczenia o wst pieniu w zwi zek 

ma ski. Okre lony przez s d cel badania „czy wnioskodawca jest zdolny do 

wiadomego podj cia decyzji i wyra enia woli oraz rozeznania znaczenia swego 

post powania” nie pokrywa si   z przes ank  wady o wiadczenia woli okre lonej w 

art. 15[1] k.r.o. §2 pkt 1, który zak ada jedynie wadliwo  o wiadczenia osoby, „która 

z jakichkolwiek powodów znajdowa a si  w stanie wy czaj cym wiadome 

wyra enie woli”. S d nie dostrzeg  ró nicy pomi dzy art. 82 k.c. a 15[1] k.r.o.  

tpliwe jest równie , czy stan wy czaj cy wiadome wyra enie woli mo e zosta  

stwierdzony przed z eniem o wiadczenia. W doktrynie podkre la si , i  

„miarodajna w zakresie oceny stanu wiadomo ci nupturienta jest wy cznie chwila 

wyra enia woli”26 (...) nie jest natomiast istotna okoliczno ci, czy brak wiadomo ci 

istnia  w chwili powzi cia decyzji o zawarciu ma stwa”. Równie  brak 

wiadomo ci wyra enia woli jest okre lany jako brak rozeznania, niemo no  

zrozumienia posuni  w asnych lub te  innych osób, niezdawanie sobie sprawy ze 

znaczenia w asnego post powania27. 

Po pierwsze wydaje si  i  trudno ustali  ex ante czy badany, w chwili sk adania 

wiadczenia woli, a wiec by  mo e nawet za kilka miesi cy b dzie dzia  w stanie 

wy czaj cym swobodne wyra enie woli. Stan obni enia sprawno ci umys owej i 

                                                
26 K. Pietrzykowski [w:] j.w., s. 232. 
27 J.w. 
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pami ci spowodowany demencj  starcz , nie jest stanem zupe nie sta ym, mog  

wyst powa  okresy lepszego i gorszego funkcjonowania, trudno przewidzie  w jakim 

stanie b dzie znajdowa  si  nupturient w chwili sk adania o wiadczenia. Po drugie, 

wad  o wiadczenia woli jest stan „wy czaj cy” wiadome wyra enie woli, a nie stan 

jedynie ograniczaj cy mo liwo wiadomego wyra enia woli. Zgodnie podkre la si , 

 nie musi to by  stan zupe nego zaniku wiadomo ci, nie mo na jednak uznawa  i  

przyk adowo jakiekolwiek problemy z pami ci  mog  by  powodem stwierdzenia, i  

osoba nie mo e z  niewadliwego o wiadczenia o wst pieniu w zwi zek 

ma ski. Po trzecie, trudne do zaakceptowania wydaje si  pozbawienie cz owieka 

mo no ci zawarcia ma stwa, na podstawie krótkiego badania psychiatrycznego, 

dowodz cego, i  osoba nie potrafi prawid owo wskaza  daty mierci swojej ony, ani 

nazwiska prezydenta Polski. W tpliwo ci mo e równie  budzi  sama opinia 

psychiatryczna, w której zawarte zosta y niezwykle kategoryczne i jednoznaczne 

stwierdzenia, które nie do ko ca wynikaj  z przedstawionego opisu wyników 

badania.  

Analizuj c akta sprawy, mo na odnie  wra enie, i  s d nie chcia  dopu ci  do 

zawarcie ma stwa, by  mo e wynika o to z ch ci ochrony starego, schorowanego 

cz owieka. Sucha analiza akt nie daje oczywi cie pe nej wiedzy na temat okoliczno ci 

sprawy i rzeczywistego stanu zdrowia S d ostatecznie nie by  zmuszony dokona  

oceny dowodów, z uwagi na cofni cie wniosku przez wnioskodawców. Trudno wi c 

przewidywa  jakie by oby rozstrzygni cie. Wydaje si  jednak, e oddalenie wniosku 

wy cznie na podstawie streszczonej opinii by oby nieusprawiedliwione. 

3. Wyniki badania 

a. Podsumowanie stanów faktycznych b cych przedmiotem orzekania 

Z uwagi na fakt, i  badanie obj o tak niewielk  liczb  spraw, trudno jest wyci gn  

wnioski w zakresie trendów czy te  skonstruowa  powszechnego praktycznego 

modelu post powania.  

ród zbadanych spraw w trzech przypadkach by y to sytuacje planowanych 

ma stw te cia z synow  i w dwóch ojczyma z pasierbic . Stany faktyczne by y 

zgodne z przewidywaniami. W ka dej zbadanej sprawie m czyzna by  starszy od 

kobiety z któr  zamierza  zawrze  ma stwo. Minimalna ró nica wieku wynios a 6 

lat, maksymalna 35 lat. 
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Analiza spraw wykaza a jednak, i  nie sprawdzi  si  stereotyp planowanego 

ma stwa dojrza ego m czyzny z m od  (lub bardzo m od ) pasierbic  lub 

synow . Najm odsza kobieta, w chwili z enia wniosku mia a 47 lat, a najm odszy 

czyzna 66 lat. Najstarsza kobieta, w chwili sk adania wniosku mia a 60 lat a 

najstarszy m czyzna mia  lat 84. Zwi zki ma skie chcieli wi c zawrze  

czy ni w bardzo zaawansowanym wieku, z kobietami w rednim wieku (50 – 60 

lat).  

Analiza statusu spo ecznego nupturientów wykaza a, i  w ród powinowatych w linii 

prostej zamierzaj cych zawrze  zwi zek ma ski odnale  mo na szeroki przekrój 

warstw spo ecznych: od osób s abo wykszta conych, ubogich, zamieszkuj cych na 

wsi, do profesora zwyczajnego mieszkaj cego w wielkim mie cie.  

b. Legitymacja 

Brak by o w zbadanych sprawach jednolitej praktyki w okre laniu roli nupturientów w 

post powaniu. W dwóch sprawach wnioski zosta y z one przez obojga 

nupturientów, oboje byli równie  traktowani przez s d jako wnioskodawcy. W adnej 

z tych spraw nie powsta  problem w ciwo ci dwóch s dów, poniewa  nupturienci 

mieli wspólne miejsce zamieszkania. W pozosta ych trzech sprawach wnioskodawc  

by  jeden z nupturientów, drugi by  uznawany przez s d za uczestnika. W adnej ze 

zbadanych spraw wniosek nie zosta  oddalony z powodu z enia go wy cznie przez 

jednego z nupturientów. We wszystkich sprawach oboje nupturienci byli uczestnikami 

post powania i wyrazili wol  zawarcia zwi zku ma skiego.  

c. Post powanie dowodowe 

Post powanie dowodowe w zbadanych sprawach oparte zosta o na dokumentach: 

odpisach aktów stanu cywilnego (ewentualnie wyrokach rozwodowych), ród ach 

osobowych oraz wywiadach rodowiskowych. Ten ostatni rodek zosta  

przeprowadzony w zaledwie dwóch sprawach. Zgodnie z art. 561 [1] k.p.c. 

przeprowadzenie wywiadu nie jest obligatoryjne. Nie w ka dej sprawie jest on 

równie  konieczny. Niejednokrotnie okoliczno ci warunków ycia osób ubiegaj cych 

si  o zezwolenie nie budz  w tpliwo ci i mog  zosta  ustalone innymi rodkami 

dowodowymi. Mo e mie  on znaczenie w sytuacjach w tpliwych, w których istniej  
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obiekcje co do zasadno ci udzielenia zezwolenia. W takiej sytuacji wywiad 

rodowiskowy mo e by ród em informacji przes dzaj cych ostateczn  decyzj .  

Generalnie dokumenty potwierdzaj ce stan cywilny, które powinny zosta  

przedstawione w post powaniu by y w post powaniach za czane do wniosku. W 

jednym przypadku brak by o w aktach sprawy odpisów aktów urodzenia 

nupturientów, w kolejnej jednej, s d prawdopodobnie nie dysponowa  odpisem aktu 

urodzenia jednego z nupturientów.  

Wszystkie zbadane sprawy zosta y rozpoznane na posiedzeniu jawnym lub 

rozprawie. W praktyce trudno jednak wskaza  ró nice pomi dzy wymienionymi 

rodzajami posiedze . S dy zamiennie pos ugiwa y si  nazwami „posiedzenie jawne” i 

„rozprawa”, nie dostrzegaj c merytorycznych ró nic mi dzy nimi. Najistotniejsza 

informacja z tego elementu badania dotyczy faktu, i adna sprawa nie zosta a 

merytorycznie rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.  

We wszystkich zbadanych sprawach wys uchane zosta y osoby ubiegaj ce si  o 

udzielenie zezwolenia. Najcz ciej odbywa o si  to w trybie przeprowadzenia 

dowodu z przes uchania stron (art. 299 k.p.c.), w jednej sprawie s d poprzesta  na 

informacyjnym wys uchaniu.  

W dwóch zbadanych sprawach s dy zaniecha y wys uchania osób bliskich. W 

pozosta ych 3 sprawach, nast pi o przes uchanie (w trybie w ciwym dla 

przes uchania wiadka) bliskich jednego lub obojga nupturientów. Najcz ciej 

wiadkami by y dzieci z wcze niejszego zwi zku ma skiego. W adnej ze 

zbadanych spraw s dy nie uznawa y osób bliskich, wys uchanych w post powaniu, 

za uczestników tego post powania.  

Wskaza  nale y, i  s dy powinny konsekwentnie d  do wys uchania np. 

wszystkich dzieci uczestników post powania. Niezwykle istotny jest ich stosunek do 

planowanego ma stwa. Ewentualne uwzgl dnienie wniosku wp ynie bowiem w 

sposób bezpo redni na ich sytuacj , w szczególno ci emocjonaln  i psychiczn . 

Zmiana dotychczasowej roli dziadka na ojczyma, mo e by ród em licznych 

problemów. Niestety s dy w tym zakresie nie przejawia y inicjatywy. Poprzestawa y 

na przes uchaniu wiadków, o których przes uchanie wnioskowali uczestnicy. 

Sytuacja, w której gdy uczestniczka ma kilkoro doros ych dzieci, a w post powaniu 
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nast puje przes uchanie zaledwie jednego (wniosek zosta  zg oszony prze sam  

nupturientk ) mo e rodzi  obawy, i  kandydat na ma onka nie jest przez pozosta e 

dzieci akceptowany lub mog  zosta  ujawnione fakty mog ce wp yn  na negatywn  

decyzj  s du. 

Podsumowuj c zakres post powania dowodowego, nie zosta y w zbadanych 

sprawach ujawnione elementy ra cego naruszenia norm proceduralnych. Zwróci  

jednak nale y uwag  s dów na bardziej skrupulatne gromadzenie dokumentów, w 

szczególno ci potwierdzaj cych stan cywilny uczestników, oraz zdecydowanie 

wi ksz  aktywno  w zakresie wys uchiwania osób bliskich, mog cych mie  istotne 

informacje dla sprawy. Zakaz zawarcia ma stwa przez powinowatych w linii 

prostej zosta  wprowadzony g ównie dla ochrony dobra rodziny i poprawno ci wi zi 

rodzinnych. Opinie cz onków tej rodziny powinny mie  istotne znaczenie.  

d. Badanie przes anek udzielenia zezwolenia 

Wyst powanie stosunku powinowactwa  

Oczywiste jest, i  s d mo e udzieli  zezwolenia wy cznie powinowatym w linii 

prostej. W sytuacji braku zakazu, nie ma podstaw do udzielenia zezwolenia. W 

pierwszej kolejno ci s d powinien wi c zbada  czy rzeczywi cie pomi dzy 

nupturientami wyst puje zakazany stosunek. W tym celu powinien za da  

przedstawienia odpisu aktu ma stwa b cego ród em stosunku powinowactwa. 

W zbadanych sprawach w 4 przypadkach s d dysponowa  ty dokumentem. W 

jednym przypadku istnienie stosunku powinowactwa wynika o wy cznie z 

wiadczenia nupturientów.  

Wyst powanie wa nych powodów 

Jednym z celów badania aktowego, by o ustalenie jak w praktyce s dowej rozumiane 

 „wa ne powody” na gruncie art. 14 k.r.o. Zbadane sprawy nie dostarczy y 

materia u pozwalaj cego na wskazanie konkretnego katalogu okoliczno ci, które 

wype nia yby wymienion  przes ank .  

Ocena wniosków wykaza a, i  „wa nym powodem” by a po prostu ch  zawarcia 

zwi zku ma skiego i „zalegalizowania”, najcz ciej wieloletniego, konkubinatu. 

Zaledwie w jednym przypadku uczestnicy mieli wspólne dziecko, jednak w chwili 
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enia wniosku mia o on 36 lat, trudno wi c przypuszcza , aby by o to motywem i 

zawarcia ma stwa.  

W praktyce potwierdzi o si  liberalne rozumienie „wa nych powodów”, a wi c brak 

szczególnie istotnych argumentów przemawiaj cych przeciwko umo liwieniu 

zawarcia ma stwa uzasadnia przyj cie, i  przes anka z art. 14 k.r.o. jest 

udowodniona.  

Mo na odnie  wra enie, i  motywem do wyst pienia o zezwolenie na zawarcie 

ma stwa niejednokrotnie by a ch  uregulowania kwestii maj tkowych, nadanie 

wieloletniemu partnerowi „legalnego” statusu, z mo liwo ci  dziedziczenia, 

podejmowania decyzji w sprawach medycznych itd. Wprost taka motywacja zosta a 

wypowiedziana w jednej sprawie, cho  okoliczno ci faktyczne w pozosta ych mog  

wskazywa , i  nie by  to wyj tek. 

W zbadanych sprawach post powania dowodowe zmierza y raczej do wykluczenia 

okoliczno ci mog cej stanowi  argument udzieleniu zezwolenia ni  wykazania 

okoliczno ci maj cych uzasadnia  wydanie postanowienia uwzgl dniaj cego 

wniosek. W czterech zbadanych sprawach podkre lano, i  ma stwo b ce 

ród em powinowactwa usta o z powodu mierci ma onka. Zaledwie w jednej 

sprawie zosta o ono rozwi zane przez rozwód. Ma stwo to usta o jednak wiele lat 

przed z eniem wniosku a m czyzna (syn uczestnika) za  ju  now  rodzin . 

Brak by o równie  dzieci z tego zwi zku.  

Zaledwie w jednej zbadanej sprawie wnioskodawczyni oprócz dzieci pe noletnich, 

mia a jedno ma oletnie (w wieku 8 lat). We wszystkich pozosta ych sprawach dzieci 

by y doros e albo ma stwa b ce ród em powinowactwa by y bezdzietne. We 

wszystkich sprawach, w których nast pi o wys uchanie dzieci uczestników, jako osób 

bliskich, wyra ona zosta a akceptacja dla planowanego ma stwa. Podkre li  

jednak nale y, i  wys uchanie takie nie nast pi o we wszystkich sprawach a tam 

gdzie zosta o przeprowadzone najcz ciej nie wys uchano wszystkich dzieci.  

We wszystkich zbadanych sprawach nupturienci zamieszkiwali razem przed lubem, 

prowadz c wspólne gospodarstwo domowe. Najcz ciej pozostawali w wieloletnim 

konkubinacie. Decyzja s du mia a wi c znaczenie jedynie dla sytuacji prawnej 

uczestników, a nie ich sytuacji faktycznej. Zgodnie z sugestiami przedstawicieli 
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doktryny, s dy ustala y (jednak wy cznie poprzez dowody ze róde  osobowych) 

histori  zwi zku, sposób ycia nupturientów, warunki maj tkowe i mieszkaniowe, 

szeroko rozumian  sytuacj  rodzinn . W tym kontek cie, przes uchiwanie ponad 80 

letniego m czyzny i ponad 50 letniej kobiety na okoliczno ród a utrzymania 

rodziny, sytuacji mieszkaniowej czy ilo ci oszcz dno ci wydaje si  nie tylko zb dne, 

ale równie  bezpodstawnie g boko ingeruj ce w ycie prywatne tych osób.  

Zgodnie z postulatami doktryny, orzecznictwo s dów w zbadanych sprawach by o 

liberalne. We wszystkich post powaniach zako czonych rozstrzygni ciem 

merytorycznym nast pi o uwzgl dnienie wniosku. W jednym przypadku 

post powanie zosta o umorzone na skutek cofni cia wniosku. W adnej sprawie nie 

zosta y ujawnione okoliczno ci, zapowiadaj ce mo liwo  naruszenia interesów osób 

bliskich, gro ce powstaniem g bokich konfliktów rodzinnych, czy te  pozwalaj ce 

przypuszcza  utworzenie rodziny dysfunkcyjnej. Trudno wi c, w kontek cie 

wcze niejszych rozwa  dotycz cych rozumienia „wa nych powodów”, czyni  

dom zarzuty z podj cia decyzji o uwzgl dnieniu wniosków.  

Badanie mo no ci zawarcia ma stwa 

Ocena tego wycinka post powania jest niezwykle trudna z uwagi na brak 

uzasadnienia postanowie . Zakazy ma skie wynikaj ce ze zbyt niskiego wieku, 

rozdzielno ci p ci, pokrewie stwa mog  zosta  wykluczone na podstawie analizy 

tre ci aktów urodzenia nupturientów. S dy dysponowa y odpisami aktów urodzenia w 

czterech przypadkach. 

W zakresie zainteresowania s dów okoliczno ciami mog cymi wskazywa  na 

wyst pienie innych „przeszkód”, praktyka w zbadanych sprawach nie by a 

konsekwentna.  

We wszystkich zbadanych sprawach s dy dysponowa y dokumentami 

potwierdzaj cymi ustanie poprzednich ma stw nupturientów. Przedstawione 

dokumenty mie ci y si  w katalogu okre lonym w art. 55 p.a.s.c. W zakresie 

wykluczenia zawarcia ma stwa bigamicznego, praktyka s dów nie budzi wi c 

tpliwo ci.  
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Zdecydowanie mniej interesowa y si  s dy stanem psychicznym nupturientów. 

Jedynie w jednej sprawie, gdy s d nabra  podejrze  co do stanu zdrowia nupturienta, 

za da  opinii bieg ego psychiatry, jednak na okoliczno  mo liwo ci niewadliwego 

enia o wiadczenia o wst pieniu w zwi zek ma ski. Sprawa zosta a ju  

szczegó owo opisana. W pozosta ych sprawach s dy nawet nie zapyta y 

nupturientów czy wiadków o stan zdrowia psychicznego czy tego typu problemy w 

przesz ci.  

W aden sposób s dy nie weryfikowa y równie  niewyst powania zakazu 

wynikaj cego z ubezw asnowolnienia i przysposobienia.  
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IV. Podsumowanie 

Analiza skromnej praktyki s dowej w sprawach o zezwolenie na zawarcie 

ma stwa przez powinowatych w linii prostej wykaza a, e s dy generalnie 

realizowa y postulaty zg aszane w doktrynie. Zarówno w zakresie proceduralnym: 

zakresu post powania dowodowego, legitymacji czynnej itd. nie zosta y ujawnione 

powa ne uchybienia. Równie  materialne przes anki, w szczególno ci ‘wa ne 

powody’ by y interpretowane zgodnie z (liberaln ) wyk adni  proponowan  w 

doktrynie. Jedynie w zakresie badania innych elementów mo no ci zawarcia 

ma stwa nale oby zaleca  s dom wi ksz  uwag  i skrupulatno . 

Wyniki badania sk aniaj  do rozwa enia bardziej fundamentalnego zagadnienia, czy 

zakaz zawierania ma stw przez powinowatych w linii prostej jest zasadny. 

W doktrynie prawa rodzinnego przeprowadzona zosta a krytyka obowi zuj cego 

rozwi zania. Przedstawiono szereg argumentów maj cych uzasadnia  rezygnacj  z 

utrzymywania zakazu zawierania ma stw mi dzy powinowatymi w linii prostej. 

Andrzej Zielonacki zarzuci  analizowanemu zakazowi, i  nie istniej  racjonalne 

podstawy do utrzymywania go. Podkre la , i  tego typu ma stwa wyst puj  

niezwykle rzadko, a atwo  uzyskania zezwolenia s du przekre la skuteczne 

dzia anie zakazu. atwo  uzyskania zezwolenia wynika, zdaniem autora, z braku 

racjonalnych podstaw oddalenia wniosku. Ponadto, stan w którym wyj tek staje si  

regu  wp ywa niekorzystnie na poszanowanie prawa. Podobny skutek ma, mie  

utrzymywanie obowi zywania martwych przepisów28. 

W doktrynie pojawi y si  równie  wypowiedzi broni ce zakazu z art. 14 k.r.o. 

Zdaniem Janusza Gajdy liberalna wyk adnia dotycz ca mo liwo ci udzielenia 

zezwolenia nie podwa a sensu istnienia przeszkody29. Przepis ma bowiem pozwala  

na uniewa nienie ma stwa, którego istnienie z punktu widzenia za onej rodziny 

by oby w tpliwe. S d, jak zauwa a autor, nie ma równie  obowi zku udzielenia 

zezwolenia na zawarcie ma stwa, które od pocz tku nie daje pozytywnej 

prognozy na jego prawid owe funkcjonowanie.  

                                                
28 A. Zielonacki, j.w., s. 93. 
29 J. Gajda [w:] j.w., s. 167. 
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Odnosz c si  do argumentów zwolenników utrzymania zakazu, nale y zauwa , i  

nie wydaje si  aby regulacja art. 14 k.r.o. by a u ytecznym instrumentem do 

uniewa niania ma stw, „których istnienie z punktu widzenia za onej rodziny 

by oby w tpliwe”. Stwierdzenie wyst powania zakazu wynikaj cego z powinowactwa, 

przez kierownika u.s.c. nie jest skomplikowane. Nupturienci musz  przedstawi  

dokumenty potwierdzaj ce ustanie poprzedniego ma stwa. Dowód taki b dzie 

najcz ciej jednoznacznie wskazywa  na istnienie w a powinowactwa. 

Uwzgl dniaj c niewielk  liczb  ma stw pomi dzy powinowatymi w linii prostej, 

nale y przyj , e zawarcie ma stwa wbrew zakazowi mo e zdarzy  si  w ciwie 

tylko teoretycznie. Ponadto, atwo  uzyskania zezwolenia na zawarcie takiego 

ma stwa nie sk ania nupturientów do próby ukrycia wyst powania zakazu. 

Uzyskanie zezwolenia wyklucza mo liwo  uniewa nienia ma stwa z tego 

powodu.  

Zwróci  nale y równie  uwag  na ograniczony kr g osób legitymowanych do 

wyst pienia z pozwem o uniewa nienie ma stwa. Legitymacj  tak  maj , zgodnie 

z art. 14 § 3 k.r.o. wy cznie ma onkowie. Ma stwa takiego nie mo na 

uniewa ni  po jego ustaniu (art. 18 k.r.o.). Bior c pod uwag , i  zgodnie z wynikami 

badania zwi zki takie zawieraj  m czy ni w wieku oko o 80 lat, realna mo liwo  

uniewa niania takiego zwi zku wydaje si  bardzo ma o prawdopodobna. 

Szereg problemów zwi zanych ze stosowaniem art. 14 k.r.o. wynika ze s abego 

uzasadnienia zakazu zawierania ma stw przez powinowatych. W rzeczywisto ci 

jest on bowiem uzasadniany g ównie przekonaniami moralnymi a koncepcja 

legislacyjna wynika z do  bezrefleksyjnego powielania rozwi za  obowi zuj cych 

wcze niej w cznie ze ród em w prawie kanonicznym. Próby nadania zakazowi 

pragmatycznego znaczenia, nie s atwe. Wy czywszy argumenty eugeniczne, 

pozostaje do  enigmatyczny argument jedno ci i trwa ci rodziny.  

Podstawowym problemem jest jednak to, i  argumenty które s  wysuwane jako 

uzasadnienie zakazu zawierania ma stw przez powinowatych w linii prostej, w 

rzeczywisto ci s  argumentami przeciwko jakiejkolwiek kohabitacji takich osób. 

Zakaz sformu owany w art. 14 k.r.o. nie ma mo liwo ci realizacji celów przed nim 

postawionych.  
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Praktyka s dowa wskaza a, i  najcz ciej ma stwo pomi dzy powinowatymi w 

linii prostej ma „zalegalizowa ” wieloletni konkubinat doros ych i dojrza ych osób. 

Wydanie zezwolenia (ani obowi zywanie zakazu) nie wp ywa na sytuacj  faktyczn , 

która ukszta towa a si  na wiele lat przed z eniem wniosku. Je eli zwi zek 

pomi dzy powinowatymi w linii prostej mo e prowadzi  do dezintegracji rodziny, 

nast pi to (czy te  nast pi o) bez wzgl du na zawarcie zwi zku ma skiego. 

Pierwszym zarzutem w stosunku do analizowanego zakazu jest wi c jego 

nieskuteczno  w realizacji za onych celów. Zwróci  nale y uwag , i  brak jest 

jakichkolwiek przepisów karnych penalizuj cych kontakty seksualne pomi dzy 

powinowatymi w linii prostej. Brak jest równie  przepisów uniemo liwiaj cych 

wychowywanie dzieci pochodz cych z ma stwa b cego ród em powinowactwa 

w zwi zku faktycznym mi dzy powinowatymi w linii prostej.  

Od strony faktycznej, psychologicznej, emocjonalnej nie ma ró nicy pomi dzy 

ma stwem pomi dzy powinowatymi w linii prostej, a ma stwem pomi dzy 

osobami, które formalnie nie s  powinowatymi w linii prostej, jednak d ugotrwa y 

zwi zek faktyczny spowodowa  powstanie wi zi „faktycznego powinowactwa” 

(zamiast zwi zku ma skiego b cego ród em powinowactwa wyst powa  

ugotrwa y konkubinat). Nic nie b dzie sta o na przeszkodzie, aby dotychczasowy 

dziadek sta  si  ojczymem swoich wnuków. Rozwi zanie obowi zuj ce jest wiec nie 

tylko nieskuteczne, ale równie  niekonsekwentne.  

Mgliste uzasadnienie obowi zywania zakazu przek ada si  bezpo rednio na 

problemy z udzielaniem zezwolenia na zawarcie „zakazanego” ma stwa. Analiza 

teoretyczna jak równie  badanie praktyki s dowej wykaza o, i  wa nym powodem 

uzasadniaj cym zezwolenie na zawarcie ma stwa jest niestwierdzenie 

wyst powania okoliczno ci uzasadniaj cych oddalenie wniosku. Taka konstatacja 

stanowi odwrócenie rozwi zania przyj tego przez ustawodawc . Wyj tek jest 

traktowany jako regu a. Powszechnie akceptowany pogl d jest wypaczeniem sensu 

zakazu zawarcia ma stwa. W rzeczywisto ci nie jest tak, jak stanowi art. 14 k.r.o., 

 powinowaci w linii prostej nie mog  zawrze  ma stwa ale powinowaci w linii 

prostej mog  zawrze  ma stwo, chyba e wa ne powody przemawiaj  przeciwko. 
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Równie  takie podej cie s dów, przekre la znaczenie zakazu. W badaniu, we 

wszystkich sprawach w których nast pi o rozstrzygni cie merytoryczne, s d wniosek 

uwzgl dni .  

Postulowany i stwierdzony liberalizm w podej ciu do zakazu mo e wskazywa , i  

jego uzasadnienie moralno – obyczajowe nie jest zbyty silne.  

Zasadnicze w tpliwo ci budzi dokonywanie w post powaniach o zezwolenie na 

zawarcie ma stwa przez powinowatych analizy sytuacji maj tkowej, osobistej, 

mieszkaniowej, zdrowotnej osób doros ych, dojrza ych mog cych podejmowa  

samodzielnie decyzje we wszystkich innych relacjach prawnych. Osoby te mog  

równie  zawrze  bez specjalnej procedury zwi zek ma ski z dowolnymi innymi 

osobami, równie  np. powinowatymi w linii bocznej (te  z siostr  synowej). W takiej 

sytuacji nikt nie interesowa by si  (nie mia by do tego prawa) np. sytuacj  

mieszkaniow  nupturientów. Obowi zuj cemu rozwi zaniu mo na zarzuci  wi c 

nieuzasadnion  g bok  ingerencj  w prywatno  nupturientów.  

W tym kontek cie pojawia si  równie  problem zgodno ci zakazu ze standardami 

mi dzynarodowej ochrony praw cz owieka. Co prawda art. 12 EKPCz, statuuj cy 

prawo do zawarcia ma stwa, uzale nia jego szczegó owy zakres i realizacj  od 

rozwi za  wewn trznych pa stw, jednak wielokrotnie ETPCz podkre la , i  

ograniczenia wprowadzane w prawie wewn trznym nie mog  narusza  istoty tego 

prawa. 

Zakazem zawierania ma stw przez powinowatych w linii prostej zaj  si  Trybuna  

w sprawie B. and L. v. UK. Trybuna  stwierdzi , i  obowi zuj cy w Wielkiej Brytanii 

zakaz jest nieefektywny. Nie przeciwdzia a on powstawaniu relacji uznanych za 

szkodliwe. Brak by , tak jak w prawie polskim, przepisów karnych penalizuj cych 

kontakty pomi dzy powinowatymi w linii prostej, jak równie  zapobiegaj cych 

wychowywaniu dzieci w takich rodzinach.  

Pomijaj c zarzuty dotycz ce procedury udzielania zezwole  przez Parlament, 

Trybuna  zg osi  zastrze enia do sytuacji, w której osoba pe noletnia, posiadaj ca 

pe ni  w adz umys owych musi podda  si  post powaniu maj cemu prowadzi  do 

stwierdzenia, czy zawarcie ma stwa b dzie dla niej odpowiednie. Trybuna  uzna  

naruszenie art. 12 Konwencji. 
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Trudno przewidywa , jak Trybuna  oceni by polskie regulacje w tym zakresie, jednak 

przynajmniej cz  zarzutów jest aktualna równie  w odniesieniu do art. 14 k.r.o. 

Podsumowuj c powy sze rozwa ania nale y opowiedzie  si  za wykre leniem 

powinowactwa w linii prostej z katalogu zakazów ma skich.  


