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Art. 1 Nb 1 Tytuł I. Małżeństwo

Art. 1. [Przesłanki]
§ 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed

kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.
§ 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek

małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego
w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego
prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy
zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia
oświadczenia woli w obecności duchownego.

§ 3. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się, jeżeli ratyfikowana umowa międzyna-
rodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem
wyznaniowym przewiduje możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu
wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga
za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

§ 4. Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą
zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykony-
wania funkcji konsula.
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I. Definicja małżeństwa
1. Brak ustawowej definicji małżeństwa. Instytucja małżeństwa nie została prawnie zdefi-1

niowana. Niewątpliwie jednak na gruncie prawa polskiego małżeństwo jest to stosunek prawny
o osobistym charakterze, łączący tylko męża i żonę.

Zasady prawa małżeńskiego. Instytucja małżeństwa podlega następującym zasadom:
1) monogamia (jednożeństwo): wyłączny związek mężczyzny i kobiety, tzn. mogą go zawrzeć

wspólnie tylko jeden mężczyzna i tylko jedna kobieta;
2) równorzędność form zawarcia:

a) świeckiej,
b) wyznaniowej;

3) trwałość (nierozerwalność) – ma charakter postulatywny, realizowany przez wprowadzenie
instytucji utrudniających rozwiązanie małżeństwa;

4) egalitaryzm: równość praw i obowiązków:
a) między małżonkami – w ich stosunkach:

– osobistych oraz
– majątkowych (por. art. 23, 24, 27),

b) małżonków względem dzieci (por. art. 93 § 1, art. 96, 97 § 1, art. 98 § 1);
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Dział I. Zawarcie małżeństwa Nb 2 Art. 1

5) dobro dziecka: wykładnia przepisów KRO powinna być dokonywana z uwzględnieniem
dobra dziecka, rozumianego jako prawo do jego prawidłowego rozwoju psychofizycznego
i duchowego;

6) ograniczenia swobody woli małżonków w kształtowaniu treści małżeństwa ze względu na
specyfikę przepisów je regulujących.

II. Charakter prawny instytucji małżeństwa

A. Przesłanki zawarcia małżeństwa
1. Charakter prawny instytucji małżeństwa. Zawarcie małżeństwa jest to szczególnego ro- 2

dzaju czynność prawna: ma osobisty charakter i uwarunkowana jest określonymi przesłankami.
Przesłanki zawarcia małżeństwa. Przesłanki zawarcia małżeństwa można podzielić na trzy

grupy:
1) warunkujące. Są one konieczne i wystarczające do zawarcia małżeństwa (art. 1 § 1).

Należą do nich:
a) różna płeć nupturientów (narzeczonych) – bez wyjątków. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

realizuje w tym zakresie zasadę wyrażoną w Konstytucji RP w jej art. 18, zgodnie
z którym: „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo
i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.
Odmienność płci jest przesłanką niewynikającą wyłącznie z funkcji prokreacyjnej
małżeństwa, ponieważ małżonkowie nie są obowiązani do realizacji tej funkcji. Pożycie
mężczyzny i kobiety oraz inne funkcje powstałej na tym fundamencie rodziny są
natomiast elementami odwiecznych praw biologicznych i porządku społecznego akcep-
towanego nadal przez przytłaczającą większość społeczeństwa. Poza tym związek homo-
seksualny jest sprzeczny z celem i funkcją społeczną małżeństwa oraz rodziny. Faktyczne
pożycie pary płciowo jednorodnej może być przez prawo tolerowane jako zjawisko życia
intymnego człowieka, ale nie powinno ono nadawać mu małżeńskiego statusu prawnego.
Próby normatywnego zaspokojenia żądań homoseksualistów w zakresie praw rodzinnych
należy zaliczyć do przejawów nadużywania idei ochrony praw człowieka, godzących
w porządek prawny i społeczny. Wątpliwość co do odmienności płci może pojawić
się w razie tzw. obojnactwa, a kierownik USC może odmówić przyjęcia oświadczeń.
W takim wypadku określenie płci danej osoby należy do biegłego – rozstrzygają cechy
przeważające. Trudności z ustaleniem płci występują także w razie zaistnienia zjawiska
transseksualizmu (por. T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 26–27). Oznacza
on rozbieżność między poczuciem psychicznym przynależności do określonej płci (tzw.
płcią psychiczną) a budową ciała morfologiczno-biologiczną, której odpowiada tzw. płeć
metrykalna, wynikająca z aktu urodzenia (por. K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny
i opiekuńczy, 2003, s. 113). W takim przypadku różnicę płci określa nie tylko wpis do
aktu urodzenia (płeć metrykalna), ale faktyczny stan w chwili zawarcia małżeństwa (por.
T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 27). Występowanie transseksualizmu
nie daje podstawy do sprostowania w akcie urodzenia wpisu określającego płeć. Skoro
jednak płeć człowieka jest elementem jego prawa stanu, które należy do dóbr osobistych,
to należy przyjąć, iż podlega ono ochronie m.in. w drodze powództwa o ustalenie
z art. 189 KPC. Dlatego też, jeżeli sąd w orzeczeniu ustali, że nastąpiła zmiana
płci człowieka, to możliwe jest ujawnienie tej okoliczności w aktach stanu cywilnego
w formie wzmianki dodatkowej. W procesie dopuszczalne jest również ustalenie płci
transseksualisty (por. J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 2002, s. 6);

b) jednoczesność oświadczeń woli, złożonych osobiście przez nupturientów (przyszłych
małżonków) – z jednym wyjątkiem (zawarcie małżeństwa per procura – przez
pełnomocnika – por. art. 6);

c) złożenie oświadczenia woli przed podmiotem uprawnionym do odebrania od nupturien-
tów zgodnych oświadczeń woli:
– kierownikiem urzędu stanu cywilnego (por. art. 1 § 1, art. 9 § 1),
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Art. 1 Nb 2 Tytuł I. Małżeństwo

– duchownym, jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi następnie akt małżeń-
stwa. Akt małżeństwa ma tu bowiem charakter konstytutywny. Wówczas małżeństwo
uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego
(por. art. 1 § 2 i 3, art. 9 § 2). Minister właściwy do spraw wewnętrznych w obwiesz-
czeniu z 21.2.2008 r. w sprawie ogłoszenia wykazu stanowisk, których zajmowanie
upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu
małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego (M.P. Nr 18, poz. 191), wydanym na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy
z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264
ze zm.), ogłosił wykaz stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia
zaświadczenia stanowiącego podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa zawartego
w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 KRO;

– polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli
nupturienci przebywają za granicą (art. 1 § 4).
W stosunku do pierwotnego brzmienia przepisu, zmianie uległo określenie podmiotu
uprawnionego do odebrania od nupturientów zgodnych oświadczeń woli o wstąpieniu
w związek małżeński poza granicami naszego kraju. Dotychczas małżeństwo mogło
być zawarte przed konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji
konsula. Obecnie dodano przymiotnik „polskim”. Jest to zmiana słuszna. Przed
nowelą mógł się bowiem pojawić problem skuteczności ślubu udzielonego Polakom
przez konsula pochodzącego z innego kraju. Zauważyć przy tym należy, że przesłanka
złożenia zgodnych oświadczeń woli przed podmiotem uprawnionym do ich odebrania
od nupturientów ma charakter warunkujący, czyli konsekwencją jej niezachowania
jest to, że małżeństwo nie istnieje (matrimonium non existens). W istocie rzeczy mógł
wystąpić problem istnienia małżeństwa Polaków połączonego przez konsula innego
państwa. Stwierdzić należy, że pierwotne brzmienie komentowanego przepisu KRO
dopuszczało taką ewentualność. W sytuacji uznania takiej praktyki w Polsce wyłaniał
się jednak od razu kolejny problem, a mianowicie skuteczność takiej czynności
w świetle prawa pochodzenia konsula. Wydaje się, że jeżeli przepisy państwa obcego
nie dopuszczały skuteczności działań ich konsula w stosunku do obywateli państw
obcych, co powinno być regułą, to tak zawarty ślub Polaków był wadliwy i nie
można było uznać jego istnienia nawet w świetle prawa polskiego, ponieważ działania
takiego konsula były w istocie bezprawne – pozbawione sankcji skuteczności we
własnym kraju. Gdyby jednak, hipotetycznie rzecz ujmując, przepisy państwa obcego
dopuszczały skuteczność działań ich konsula w stosunku do obywateli państw obcych,
to tak zawarty ślub Polaków byłby ważny. W konsekwencji w tej sytuacji nie byłby
pozbawiony racji pogląd, że konsul mógłby pochodzić z innego kraju i (w świetle
pierwotnego brzmienia art. 1 § 4 KRO) ślub udzielony przez niego obywatelom
polskim byłby ważny zarówno w Polsce, jak i w kraju pochodzenia konsula. Rzecz
była jednak co najmniej mocno dyskusyjna. Dlatego dobrze się stało, że polski usta-
wodawca zauważył tę, nazwijmy ją, „niedoróbkę legislacyjną” i przez wprowadzenie
wyrazu „polskim” wyeliminował ewentualne spory doktrynalne. Wydaje się jednak,
że de lege lata nowelizacja nie jest całkowita. Dla spójności przepisu należało zastąpić
również zwrot „lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula” –
zwrotem „lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania jego funkcji”, ponieważ de
facto i de iure, w chwili obecnej, nadal pozostawiono w kodeksie osobę uprawnioną
do wykonywania funkcji jakiegoś konsula, czyli niekoniecznie polskiego. Spór może
wyglądać na czysto akademicki, ale właśnie dla czystości zasad techniki legislacyjnej
należałoby wprowadzić proponowaną korektę legislacyjną de lege ferenda.
Konsekwencją niezachowania ww. przesłanki jest to, iż małżeństwo nie istnieje
(matrimonium non existens) z wyjątkiem wadliwego małżeństwa per procura, które
zostaje zawarte z możnością jego unieważnienia, jeżeli małżonkowie nie podjęli
wspólnego pożycia (por. art. 16);

2) formalne. Służą one określonym celom:
a) ujednoliceniu trybu postępowania,
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Dział I. Zawarcie małżeństwa Nb 3 Art. 1

b) zapobieganiu zawierania małżeństw nieakceptowanych przez prawo,
c) podkreśleniu doniosłości społecznej,
d) nadaniu uroczystego charakteru.

Należą do nich:
a) dokumenty przedślubne, niezbędne do zawarcia małżeństwa (por. art. 3),
b) zaświadczenie, wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego (por. art. 41),
c) zaświadczenie, wydane przez duchownego (por. art. 8),
d) dwóch pełnoletnich świadków (por. art. 7 § 1, art. 8 § 2),
e) publiczne oświadczenia nupturientów, wypowiadane przed podmiotem uprawnionym do

udzielenia ślubu (por. art. 7 § 1 i 3, art. 8),
f) ogłoszenie przez kierownika urzędu stanu cywilnego, że małżeństwo zostało zawarte

(por. art. 7 § 4),
g) ceremoniał religijny w przypadku wyznaniowej formy małżeństwa.

Konsekwencją niezachowania ww. przesłanki jest to, iż podmiot uprawniony do udzie-
lenia ślubu może odmówić dokonania tego aktu. Jeżeli jednak ślub zostanie udzielony,
nie wystąpią żadne konsekwencje prawne;

3) wykluczające. Są to przeszkody małżeńskie (por. art. 10–16).
W orzecznictwie dyskutowana była również możliwość ustalenia treści aktu małżeństwa

i problem istnienia małżeństwa, a ponadto uznawania zagranicznych wyroków rozwodowych,
oraz jednocześnie kwestie małżeństw wyznaniowych.

Coraz częściej w Polsce nie dochodzi jednak do formalnej legalizacji związku między
mężczyzną a kobietą, pozostających jedynie w związku faktycznym, tzw. konkubinacie, co
prowadzi do wielu problemów prawnych zwłaszcza z chwilą ustania tego związku. Kwestią
o podstawowym znaczeniu stają się wówczas rozliczenia finansowe między byłymi partnerami.
Instytucja konkubinatu ma również zastosowanie do małżeństw zawartych wyłącznie w formie
wyznaniowej.

III. Konkordat
1. Regulacje stosunków między państwem a Kościołem. W § 3 komentowanego przepisu 3

mowa jest o ratyfikowanej umowie międzynarodowej lub ustawie regulującej stosunki między
państwem a Kościołem albo innym związkiem wyznaniowym.

Jeżeli chodzi o umowę, to ustawodawca odwołuje się w tym przepisie do art. 10 Konkordatu
między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie 28.7.1993 r.
(Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318).

Zgodnie z powołanym przepisem:

1. Od chwili zawarcia małżeństwo kanoniczne wywiera takie skutki, jakie pociąga za sobą zawarcie
małżeństwa zgodnie z prawem polskim, jeżeli:

1) między nupturientami nie istnieją przeszkody wynikające z prawa polskiego,
2) złożą oni przy zawieraniu małżeństwa zgodne oświadczenie woli dotyczące wywarcia takich

skutków i
3) zawarcie małżeństwa zostało wpisane w aktach stanu cywilnego na wniosek przekazany urzędowi

stanu cywilnego w terminie pięciu dni od zawarcia małżeństwa; termin ten ulega przedłużeniu,
jeżeli nie został dotrzymany z powodu siły wyższej, do czasu ustania tej przyczyny.

2. Przygotowanie do zawarcia małżeństwa kanonicznego obejmuje pouczenie nupturientów o nie-
rozerwalności małżeństwa kanonicznego oraz o przepisach prawa polskiego dotyczących skutków
małżeństwa.

3. Orzekanie o ważności małżeństwa kanonicznego, a także w innych sprawach małżeńskich
przewidzianych w prawie kanonicznym, należy do wyłącznej kompetencji władzy kościelnej.

4. Orzekanie w sprawach małżeńskich w zakresie skutków określonych w prawie polskim należy
do wyłącznej kompetencji sądów państwowych.

5. Kwestia powiadamiania o orzeczeniach wskazanych w ustępach 3 i 4 może być przedmiotem
postępowania określonego w artykule 27.
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Art. 1 Nb 4–5 Tytuł I. Małżeństwo

6. Celem wprowadzenia w życie niniejszego artykułu dokonane zostaną konieczne zmiany w prawie
polskim.

2. Zgodnie ze stanowiskiem NSA (por. wyr. NSA z 27.10.2011 r., II OSK 1570/10, Legalis),
skoro strony Konkordatu nie wyraziły woli konwersji zawartych przed jego podpisaniem
małżeństw wyznaniowych, to oznacza, że takiej woli nie miały.

IV. Ustawy wyznaniowe
1. Jeżeli chodzi o ustawę, to ustawodawca odwołuje się w KRO do 11 ustaw wyznaniowych.4

Są to:
1) ustawa z 20.2.1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypo-

spolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 254 ze zm.),
2) ustawa z 20.2.1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 253 ze zm.),
3) ustawa z 20.2.1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczy-

pospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 41, poz. 251 ze zm.),
4) ustawa z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospo-

litej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 482 ze zm.),
5) ustawa z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 481 ze zm.),
6) ustawa z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypo-

spolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 480 ze zm.),
7) ustawa z 30.6.1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 97, poz. 479 ze zm.),
8) ustawa z 13.5.1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 324 ze zm.),
9) ustawa z 13.5.1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 73, poz. 323 ze zm.),
10) ustawa z 4.7.1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawo-

sławnego (Dz.U. Nr 66, poz. 287 ze zm.),
11) ustawa z 17.5.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz.U. Nr 29, poz. 154 ze zm.).

V. Zakaz upośledzenia instytucji małżeństwa w prawie krajowym
1. Zakaz upośledzenia. W wyr. z 5.1.2010 r. (w sprawie Frasik przeciwko Polsce) ETPC5

orzekł zakaz upośledzania instytucji małżeństwa w prawie krajowym. W uzasadnieniu ETPC
stwierdził:

„Artykuł 12 Konwencji zapewnia podstawowe prawo mężczyzny i kobiety do zawarcia mał-
żeństwa i założenia rodziny. Wykonanie prawa do zawarcia małżeństwa rodzi skutki w wymiarze
społecznym, osobistym oraz prawnym. Zarówno w zakresie proceduralnym, jak i w odniesieniu
do jego treści, prawo to jest przedmiotem regulacji prawa krajowego Układających się Państw,
lecz ograniczenia na tej podstawie wprowadzone, nie mogą ograniczać lub umniejszać tego
prawa w taki sposób lub w takim zakresie, iż sama istota tego prawa jest upośledzona.

W konsekwencji, kwestia warunków zawarcia małżeństwa w prawie krajowym nie jest
zupełnie pozostawiona w zakresie marginesu uznania Układających się Państw. Sprowadzałoby
się to do stwierdzenia, iż wachlarz możliwości pozostawionych Układającemu się Państwu obej-
muje skuteczne ograniczenia każdego wykonywania prawa do zawarcia małżeństwa. Wskazany
margines uznania nie może rozciągać się tak daleko.

[. . . ] Ograniczenia prawa do wstąpienia w związek małżeński ustanowione w systemach
prawa krajowego mogą składać się z reguł formalnych, dotyczących takich kwestii jak jawność
i ważność małżeństwa. Mogą także obejmować przepisy materialnoprawne opierające się na
powszechnie uznawanych przesłankach interesu publicznego, w szczególności dotyczących zdol-
ności do zawarcia małżeństwa, zgody, zabronionego stopnia pokrewieństwa czy też zapobiegania
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Dział I. Zawarcie małżeństwa Nb 6–9 Art. 1

bigamii. W kontekście prawa imigracyjnego i z uzasadnionych prawnie powodów, Państwa
mogą być uprawnione do zapobiegania fikcyjnym małżeństwom, zawieranym jedynie w celu
zapewnienia stronie przywilejów imigracyjnych. Jednakże, obowiązujące ustawy – które muszą
także spełniać standardy dostępności i jasności wymagane przez Konwencję – nie mogą inaczej
pozbawiać osoby lub kategorii osób pełnej zdolności do wykonywania prawa do zawarcia
małżeństwa z wybranym przez siebie partnerem”.

VI. Zasady opodatkowania małżonków pozostających w separacji
1. Zasady opodatkowania małżonków pozostających w separacji. Zgodnie ze stanowiskiem 6

NSA z 23.4.2008 r. (II FSK 373/07, CBOSA): „Wobec małżonków, wobec których orzeczono
separację, należy przyjąć te same zasady opodatkowania darowizn pomiędzy nimi, jakie odnoszą
się do małżonków.

Dopóki nie ustaną skutki małżeństwa zawartego stosownie do przepisu art. 1 § 1 KRO,
małżonkowie podlegają rozliczeniu z tytułu podatku od spadków i darowizn według zasad
przewidzianych dla tej grupy podatkowej”.

VII. Sądowe procedury weryfikacji faktu zawarcia małżeństwa
1. Sądowe procedury weryfikacji faktu zawarcia małżeństwa. Zgodnie ze stanowiskiem 7

SN (wyr. SN z 11.12.2007 r., II CSK 349/07, Legalis) w przypadku, gdy istnieje akt małżeństwa,
właściwą drogą do zakwestionowania faktu złożenia przez wskazane w nim osoby oświadczeń
o zawarciu małżeństwa, jest zgłoszenie żądania unieważnienia aktu małżeństwa w postępowaniu
nieprocesowym na podstawie art. 30 pkt 1 PrASC.

W sytuacji natomiast gdy podnoszona jest kwestia, czy małżeństwo – mimo złożenia
wzmiankowanych oświadczeń – zostało zawarte w rozumieniu art. 1 KRO, właściwa jest droga
procesu cywilnego o ustalenie nieistnienia małżeństwa.

VIII. Konkubinat
1. Pojęcie konkubinatu. Zgodnie z orzeczeniem SA w Białymstoku (wyr. 23.2.2007 r., I ACa 8

590/06, OSAB 2007, Nr 1, poz. 10):
1) definicja konkubinatu: przez pojęcie konkubinatu należy rozumieć stabilną, faktyczną

wspólnotę osobisto-majątkową dwojga osób. Bez znaczenia we wspomnianym aspekcie jest
płeć;

2) jednolitość charakteru prawnego konkubinatu heteroseksualnego i homoseksualnego: nie ma
podstaw do stosowania odmiennych zasad przy rozliczaniu konkubinatu homoseksualnego
niż te, które mają zastosowanie odnośnie konkubinatu heteroseksualnego.

IX. Charakter sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej
1. Konstytutywny charakter sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w formie wyzna- 9

niowej. Zgodnie ze stanowiskiem SN (wyr. z 3.3.2004 r., III CK 346/02, OSP 2005, Nr 2, poz. 23,
z glosą aprobującą T. Smyczyńskiego) w razie niesporządzenia aktu małżeństwa, mimo spełnienia
pozostałych wymogów określonych w art. 1 § 2 KRO, nie można dochodzić ustalenia istnienia
małżeństwa konkordatowego na podstawie art. 189 KPC. Rejestracja takiego małżeństwa jest
jednym z konstytutywnych wymogów jego zawarcia.

Sąd Najwyższy zważył m.in., co następuje:
Przepis art. 189 KPC, mimo że usytuowany został wśród przepisów prawa procesowego, ma

niewątpliwie charakter materialnoprawny, ponieważ stanowi źródło uprawnień do dochodzenia
ochrony praw podmiotowych.

Prawidłowa wykładnia przepisu prowadzi do wniosku, że powództwo o ustalenie stosunku
prawnego lub prawa może być uwzględnione tylko wtedy, gdy spełnione są dwie przesłanki:
interes prawny oraz wykazanie prawdziwości twierdzeń powoda o tym, że dany stosunek
prawny lub prawo istnieje.
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Art. 1 Nb 9 Tytuł I. Małżeństwo

Od spełnienia pierwszej z wymienionych przesłanek zależy skutek wytoczonego na tej
podstawie prawnej powództwa i decyduje o dopuszczalności badania i ustalania prawdziwości
twierdzeń powoda (por. wyr. SN z 27.6.2001 r., II CKN 898/00, Legalis).

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się też zgodnie, że interes prawny w rozumieniu
art. 189 KPC występuje wówczas, gdy istnieje obiektywna potrzeba ochrony prawnej. Musi
być ponadto zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego, jak również z celem, któremu
służy powołany przepis. Nie zachodzi również z reguły wówczas, gdy zainteresowany może na
innej drodze osiągnąć w pełni ochronę swych praw (por. wyr. SN z 22.11.2002 r., IV CKN
1519/00, Legalis, oraz z 13.4.1965 r., II CR 266/64, OSPiKA 1966, Nr 6–8, poz. 166; uchw.
SN (7) z 17.4.1970 r., III PZP 34/69, OSNAPiUS 1970, Nr 12, poz. 217). Okoliczność, że
KRO przewiduje jedynie – w art. 2 – możliwość ustalenia nieistnienia małżeństwa, nie oznacza
oczywiście, iż nie jest dopuszczalne powództwo o deklaratywne ustalenie stanu cywilnego na
podstawie art. 189 KPC.

W literaturze przedmiotu i orzecznictwie dopuszcza się powództwa o ustalenie nieistnienia
małżeństwa z innych przyczyn aniżeli wymienione w art. 1 § 2 KRO (por. wyr. SN z 7.3.1967 r.,
I CR 657/66, OSNC 1967, Nr 11, poz. 201), a także ustalenie istnienia małżeństwa zawartego
przed unifikacją prawa cywilnego w formie wyznaniowej. Podkreśla się jednak, że interes prawny
w wytoczeniu takiego szczególnego powództwa może występować wyjątkowo, a więc wtedy,
gdy odpowiedni wpis w akcie stanu cywilnego nie jest dokonany.

Za dopuszczalnością takiego powództwa przemawiają również art. 22 KRO oraz art. 425
i nast. KPC.

Nie oznacza to jednak dopuszczalności dochodzenia ustalenia istnienia małżeństwa konkor-
datowego.

Aktowi małżeństwa sporządzonemu w wypadku zawarcia związku wyznaniowego ze skutkami
cywilnoprawnymi nadano bowiem inne znaczenie niż aktowi małżeństwa zawieranemu przed
kierownikiem USC. W myśl art. 1 § 2 zd. 1 KRO, małżeństwo zostaje zawarte również wtedy, gdy
mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu Kościoła
albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego
zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik USC sporządzi następnie akt
małżeństwa na podstawie zaświadczenia sporządzonego przez tego duchownego, małżonków
i dwóch świadków obecnych przy złożeniu tych oświadczeń i przekazanego przezeń do tego
urzędu przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa (art. 61a PrASC).

Według uregulowania zawartego w art. 61a ust. 5 PrASC kierownik USC odmawia sporzą-
dzenia aktu małżeństwa, jeżeli stosowne zaświadczenie przekazano do tego urzędu po upływie
terminu określonego w art. 8 § 3 KRO.

Artykuł 1 § 3 KRO uzależnia ponadto zawarcie małżeństwa w sposób określony w art. 1 § 2
KRO od tego, czy ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki
między państwem a Kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewiduje możliwość
wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego Kościoła albo
innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed
kierownikiem USC.

Na podstawie art. 10 Konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą
Polską, podpisanego w Warszawie 28.7.1993 r., od chwili zawarcia małżeństwo kanoniczne
wywołuje takie skutki, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa zgodnie z prawem polskim,
jeżeli: między nupturientami nie istnieją przeszkody wynikające z prawa polskiego, złożą oni
przy zawieraniu małżeństwa zgodne oświadczenie woli dotyczące wywarcia takich skutków
i zawarcie małżeństwa zostało wpisane w aktach stanu cywilnego na wniosek przekazany USC
w ciągu 5 dni od zawarcia małżeństwa, przy czym termin ten ulega przedłużeniu, jeżeli nie
został dotrzymany z powodu siły wyższej, do czasu ustania tej przyczyny.

Również w art. 15a ust. 1 ustawy z 17.5.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Kato-
lickiego w Rzeczypospolitej Polskiej zawarto postanowienie, że małżeństwo zawarte w formie
przewidzianej przez prawo kanoniczne wywiera takie skutki, jak małżeństwo zawarte przed
kierownikiem USC, jeżeli zostały spełnione wymagania określone w KRO. Wymagania te
określają, co wyżej przedstawiono, przepisy art. 1 § 2 i 3, art. 8 oraz art. 9 § 2 KRO.

10 Gromek
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Analiza wymienionych przepisów wskazuje, że decydujące znaczenie dla wywarcia skutków
cywilnoprawnych małżeństwa zawartego w trybie przewidzianym w art. 1 § 2 KRO ma chwila
sporządzenia aktu małżeństwa przez kierownika urzędu stanu cywilnego stosownie do wy-
mogów § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.10.1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia
ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu
cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. Nr 136, poz. 884 ze zm.).

Powyższe uregulowania prowadzą zatem do wyrażenia poglądu, że dopóki nie zostaną
spełnione wszystkie przesłanki określone w art. 1 § 2 KRO, dopóty oświadczenia woli
nupturientów nie wywołują skutków prawnych. Sporządzenie aktu małżeństwa jest bowiem
kolejną i niezbędną przesłanką zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej, podlegającego
prawu polskiemu, zwłaszcza że jego sporządzenie następuje na podstawie zaświadczenia kie-
rownika USC o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz przekazanego
w określonym terminie przez duchownego zaświadczenia o zawarciu małżeństwa wyznaniowego
ze skutkami cywilnymi.

Za przyjęciem takiego poglądu przemawia także treść art. 7 ust. 2 PrASC przewidującego
możliwość odwołania się nupturientów do sądu powszechnego od decyzji kierownika USC
o odmowie sporządzenia aktu małżeństwa, jak również treść zawarta w art. 61a ust. 4 PrASC,
zgodnie z którym, jeżeli zaświadczenie przesłane przez duchownego zostało utracone, kierownik
USC, na wniosek osoby zainteresowanej, może sporządzić akt małżeństwa na podstawie
potwierdzenia przez duchownego treści utraconego zaświadczenia oraz dostarczonego przezeń
dowodu nadania przesyłki w polskim urzędzie pocztowym. Ponieważ zaświadczenie dostarczone
po upływie terminu nie może stanowić podstawy sporządzenia aktu małżeństwa (art. 61a ust. 5
PrASC), przyjmuje się zgodnie w literaturze przedmiotu, że w takiej sytuacji stronom pozostaje
zawarcie małżeństwa w formie cywilnej, zaś duchowny odpowiedzialny za naruszenie terminu
jest obowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody.

Nie można się natomiast zgodzić z wyrażanymi w piśmiennictwie prawniczym poglądami, że
w świetle przepisów o konkordatowej formie zawarcia małżeństwa sporządzenie aktu małżeństwa
nie jest zdarzeniem prawnym o charakterze konstytutywnym i że jego znaczenie polega według
autorów tej tezy wyłącznie na dopełnieniu skutku złożenia oświadczeń przez „stworzenie
dokumentu będącego wyłącznym dowodem zawarcia małżeństwa”, jak to ma miejsce w razie
zawarcia małżeństwa w formie cywilnej.

Stanowisko to, uzasadnione faktem, że czynności kierownika USC w niczym nie różnią się od
tych, które wykonuje on, sporządzając akt małżeństwa zawartego poza lokalem urzędu lub przed
polskim konsulem, nie może być uznane za trafne, skoro zarówno konkordat, jak i powołane
wyżej przepisy prawa polskiego uzależniają powstanie skutków cywilnych małżeństwa wyzna-
niowego od spełnienia wszystkich wymogów zawartych w powołanych przepisach, łącznie
z zarejestrowaniem go w urzędzie stanu cywilnego i sporządzeniem aktu małżeństwa.

Postanowienia te są również wyrazem akceptacji przyjętej w prawie polskim zasady, wedle
której wyłącznym dowodem zawarcia małżeństwa jest akt sporządzony przez USC (art. 2–4
PrASC). Wprawdzie treść tego aktu jest taka sama jak aktu dotyczącego małżeństwa zawartego
w formie cywilnej (art. 62 ust. 1 PrASC), gdyż przepisy nie przewidują obowiązku odnotowania
w tekście aktu tego, w której z dopuszczalnych form małżeństwo zostało zawarte, i jako datę
zawarcia małżeństwa konkordatowego wpisuje się datę złożenia oświadczeń przewidzianych
w art. 1 § 2 KRO tożsamą z datą, w której zawarto małżeństwo wyznaniowe, to jednak
dopełnienie tych wymaganych warunków formalnych przez osoby, którym zależy na zawarciu
małżeństwa w jego wymiarze sakramentalnym, jak i świeckim, jest niewątpliwie warunkiem
wywołania przez małżeństwo wyznaniowe takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie
małżeństwa przed kierownikiem USC.

Powiązanie tych wymogów z kryterium sankcji, jakie prawo polskie wiąże z niezachowaniem
poszczególnych przesłanek warunkujących skuteczne zawarcie małżeństwa konkordatowego,
przemawia zatem za postawieniem tezy, że w razie niesporządzenia aktu małżeństwa, mimo
spełnienia pozostałych wymogów określonych w art. 1 § 2 KRO, strony nie mogą dochodzić
ustalenia istnienia pomiędzy nimi małżeństwa na podstawie art. 189 KPC.
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Art. 1 Nb 10 Tytuł I. Małżeństwo

Brak jest bowiem podstaw do przyjęcia za autorami tej koncepcji „prawnoporządkowego”
charakteru wymogu sporządzenia aktu małżeństwa przez kierownika USC. Forma konkor-
datowa polega na tym, że osoby zawierające małżeństwo w sposób określony przez prawo
wewnętrzne Kościoła lub związku wyznaniowego składają dodatkowe oświadczenia dotyczące
skuteczności tego małżeństwa w sferze regulowanej prawem cywilnym, zaś obowiązek wpisania
zawarcia małżeństwa w aktach stanu cywilnego, stosownie do uregulowania zawartego w art. 10
ust. 1 pkt 3 Konkordatu i art. 1 § 2 w zw. z art. 8 § 3 KRO i art. 61 PrASC, zawiera niewątpliwie
element konstytutywny. Dopiero od chwili zarejestrowania małżeństwa w aktach stanu cywilnego
powstaje bowiem skutek w postaci zawarcia małżeństwa w dacie złożenia przez nupturientów,
przed duchownym, odpowiednich oświadczeń woli. Ma on zatem, z woli ustawodawcy, charakter
konstytutywny, dlatego że dopiero od tej chwili małżeństwo „o podwójnym skutku” może być
uważane za skutecznie zawarte i że o jego mocy wstecznej można mówić dopiero z chwilą
sporządzenia aktu małżeństwa. Konkludując, za słuszny należy uznać ten pogląd, prezentowany
także w literaturze przedmiotu, że dopiero rejestracja małżeństwa konkordatowego, jako jeden
z konstytutywnych wymogów jego zawarcia, skutkuje wstecz (ex tunc).

Za taką wykładnią omawianych przepisów przemawia także potrzeba stabilności stanu
cywilnego, zwłaszcza że z pewnością legła ona u podstaw takiego uregulowania, i to zarówno
w konkordacie, jak i w prawie rodzinnym.

X. Rozliczenia majątkowe konkubentów na podstawie bezpodstawnego wzbogacenia
1. Rozliczenia majątkowe konkubentów na podstawie bezpodstawnego wzbogacenia.10

Zgodnie ze stanowiskiem SN (wyr. z 16.5.2000 r., IV CKN 32/00, OSNC 2000, Nr 12, poz. 222)
do rozliczeń majątkowych pomiędzy osobami pozostającymi w trwałym związku faktycznym
(konkubinacie) mogą mieć zastosowanie przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Reguluje je
w szczególności art. 405 KC. Zgodnie z jego brzmieniem: „Kto bez podstawy prawnej uzyskał
korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby
to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości”.

W uzasadnieniu orzeczenia SN wskazał m.in., co następuje:
Kwestia rozliczeń majątkowych po ustaniu trwałego związku faktycznego nie została

uregulowana w ustawie. Zawarte w KRO przepisy dotyczące stosunków majątkowych małżeń-
skich, w tym rozliczeń następujących po ustaniu wspólności, nie mogą znaleźć zastosowania
do rozliczeń po ustaniu trwałego związku faktycznego. Oznaczałoby to bowiem zrównanie
w pewnym zakresie małżeństwa oraz związku nieformalnego, do czego brak podstawy prawnej
(wskazuje się na tę okoliczność także w uzasadnieniu uchw. SN z 30.1.1986 r., III CZP 79/85,
OSNCP 1987, Nr 1, poz. 2).

Konieczność dokonania takich rozliczeń nie budzi przy tym wątpliwości. Zarówno zatem
doktryna, jak i orzecznictwo poszukują ich podstawy prawnej. Wskazywane są następujące
możliwości: odpowiednie (lub analogiczne) zastosowanie przepisów o wspólności majątkowej
małżeńskiej, zastosowanie przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych i znoszeniu
tej współwłasności, zastosowanie przepisów o spółce cywilnej oraz zastosowanie przepisów
o bezpodstawnym wzbogaceniu.

W ocenie SN w sposób kategoryczny należy wykluczyć możliwość stosowania przepisów
o wspólności majątkowej małżeńskiej. Otwarta pozostaje natomiast kwestia zastosowania
pozostałych uregulowań. W orzecznictwie SN prezentowane są w tym zakresie różne stanowiska.
Przykładowo można wskazać, że SN dopuszcza zarówno możliwość stosowania przepisów
o zniesieniu współwłasności (tak w powołanej uchw. z 30.1.1986 r.), jak i możliwość taką
wyklucza (wyr. SN z 21.11.1997 r., I CKU 155/97, Wok. 1998, Nr 4, s. 7). Wskazuje się na
dopuszczalność oparcia rozliczeń majątkowych konkubentów na przepisach o bezpodstawnym
wzbogaceniu (tak wyr. SN z 26.6.1974 r., III CRN 132/74, Legalis), jak i na istnienie
podstawy prawnej do dokonania określonych przesunięć majątkowych w zakresie trwania
konkubinatu, wykluczającej możliwość sięgania do instytucji bezpodstawnego wzbogacenia (tak
w uzasadnieniu uchw. z 30.1.1986 r.).

Wybór jednego ze wskazanych uregulowań może być uzależniony od okoliczności konkretnej
sprawy, a także od przedmiotu rozliczeń. W uchw. SN z 30.1.1970 r. (III CZP 62/69, RPEiS
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