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USTAWA
z dnia 25 lutego 1964 r.

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY
Dz. U. Nr 9, poz. 59; zm.: Dz. U. z 1975 r. Nr 45, poz. 234; z 1986 r. Nr 36, poz. 180; z 1990 r. 

Nr 34, poz. 198; z 1995 r. Nr 83, poz. 417; z 1998 r. Nr 117, poz. 757; z 1999 r. Nr 52, poz. 532.

TYTUŁ 1 
MAŁŻEŃSTWO

DZIAŁ I 
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Art. I.1)5) § 1. Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jedno
cześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświad
czenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.
§ 2. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawie
rający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo 
innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę 
jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kie
rownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Gdy 
zostaną spełnione powyższe przesłanki małżeństwo uważa się za zawar
te w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.
§ 3. Przepis paragrafu poprzedzającego stosuje się, jeżeli ratyfikowana 
umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między pań
stwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewiduje moż
liwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrz
nemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, 
jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu 
stanu cywilnego.
Art. 2.2)5)6) Jeżeli mimo niezachowania przepisów artykułu poprzedzające
go został sporządzony akt małżeństwa, każdy, kto ma w tym interes praw
ny, może wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa.
Art. 3.2)5> § 1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub 
przedstawić kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbęd
ne do zawarcia małżeństwa, określone w odrębnych przepisach.
§ 2. Jeżeli otrzymanie dokumentu, który osoba zamierzająca zawrzeć mał
żeństwo jest obowiązana złożyć lub przedstawić kierownikowi urzędu sta
nu cywilnego, napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może 
zwolnić tę osobę od obowiązku złożenia lub przedstawienia tego doku
mentu.
§ 3. Kierownik urzędu stanu cywilnego wyjaśnia osobom zamierzającym 
zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego, przepisy regulu
jące prawći i obowiązki małżonków oraz przepisy o nazwisku małżonków 
i o nazwisku ich dzieci.
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Art. 4.2)1)1) Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego nie 
może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia, kiedy osoby, które za
mierzają je zawrzeć, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisem
ne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających za
warcie tego małżeństwa. Jednakże kierownik urzędu stanu cywilnego 
może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem tego terminu, je
żeli przemawiają za tym ważne względy.
Art. 41.5) § 1. Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo w sposób okre
ślony w art. 1 § 2 i 3 kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświad
czenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 
oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przy
szłych małżonków i ich dzieci.
§ 2. Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wy
dania.
§ 3. Wydając zaświadczenie kierownik urzędu stanu cywilnego informuje 
strony o dalszych czynnościach koniecznych do zawarcia małżeństwa.
Art. 5.1)5) Kierownik urzędu stanu cywilnego, który dowiedział się o istnie
niu okoliczności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa, odmówi 
przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński lub wydania za
świadczenia, o którym mowa w art. 41, a w razie wątpliwości zwróci się do 
sądu o rozstrzygnięcie, czy małżeństwo może być zawarte.
Art. 6. § l.5) Z ważnych powodów sąd może zezwolić, żeby oświadczenie 
o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 
1 § 2 zostało złożone przez pełnomocnika.
§ 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędo
wo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte. 
Art. 7.5) § 1. Jeżeli małżeństwo jest zawierane przed kierownikiem urzędu 
stanu cywilnego, oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński powin
ny być złożone publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków.
§ 2. Kierownik urzędu stanu cywilnego zapytuje mężczyznę i kobietę, czy 
zamierzają zawrzeć ze sobą małżeństwo, a gdy oboje odpowiedzą na to 
pytanie twierdząco, wzywa ich do złożenia oświadczeń o wstąpieniu 
w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwisk małżonków i ich 
dzieci.
§ 3. Każda z osób zawierających małżeństwo składa oświadczenie o wstą
pieniu w związek małżeński, powtarzając za kierownikiem urzędu stanu 
cywilnego treść oświadczenia lub odczytując je na głos. Osoba nie mogą
ca mówić składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński podpi
sując akt małżeństwa.
§ 4. Po złożeniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przez obie 
strony kierownik urzędu stanu cywilnego ogłasza, że wskutek zgodnych 
oświadczeń obu stron małżeństwo zostało zawarte.
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Art. 8.3>ń5) § 1. Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeń
ski podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wy
znaniowego, nie może przyjąć oświadczeń przewidzianych w art. 1 § 2 — 
bez uprzedniego przedstawienia mu zaświadczenia stwierdzającego brak 
okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzonego przez 
kierownika urzędu stanu cywilnego.
§ 2. Niezwłocznie po złożeniu oświadczeń, o których mowa w § 1, duchow
ny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że oświadczenia zostały złożo
ne w jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego 
prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego. Za
świadczenie to podpisują duchowny, małżonkowie i dwaj pełnoletni świad
kowie obecni przy złożeniu tych oświadczeń.
§ 3. Zaświadczenie, o którym mowa w § 2, wraz z zaświadczeniem sporzą
dzonym przez kierownika urzędu stanu cywilnego na podstawie art. 41 
§ 1 duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego przed upływem pię
ciu dni od zawarcia małżeństwa; nadanie jako przesyłki poleconej w pol
skim urzędzie pocztowym jest równoznaczne z przekazaniem do urzędu 
stanu cywilnego. Jeżeli zachowanie tego terminu nie jest możliwe z powo
du siły wyższej, bieg terminu ulega zawieszeniu przez czas trwania prze
szkody.
Art. 9.2)1)5) § 1. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jed
nej ze stron oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński mogą być zło
żone niezwłocznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego bez złożenia 
lub przedstawienia dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa. 
Jednakże i w tym wypadku strony są obowiązane złożyć zapewnienie, że 
nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
§ 2. W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze 
stron, oświadczenia przewidziane w art. 1 § 2 mogą być złożone przed 
duchownym bez przedstawienia zaświadczenia sporządzonego przez kie
rownika urzędu stanu cywilnego, stwierdzającego brak okoliczności wy
łączających zawarcie małżeństwa. W takim wypadku strony składają przed 
duchownym zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłącza
jących zawarcie małżeństwa. Przepisy art. 1 § 3 oraz art. 2 i art. 8 § 2 i 3 sto
suje się odpowiednio.
Art. 10.5) § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończo
nych lat osiemnastu. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może 
zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, 
a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem 
założonej rodziny.
§ 2.6> Unieważnienia małżeństwa zawartego przez mężczyznę, który nie 
ukończył lat osiemnastu, oraz przez kobietę, która nie ukończyła lat szes
nastu albo bez zezwolenia sądu zawarła małżeństwo po ukończeniu lat 
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szesnastu, lecz przed ukończeniem lat osiemnastu, może żądać każdy z 
małżonków.
§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego 
wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwa ten wiek osiągnął. 
§ 4.6) Jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż nie może żądać unieważnienia 
małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku.
Art. 11. § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba ubezwłasnowolniona 
całkowicie.
§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia może 
żądać każdy z małżonków.
§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu ubezwłasnowolnienia, 
jeżeli ubezwłasnowolnienie zostało uchylone.
Art. 12. § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psy
chiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub 
umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego po
tomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd 
może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa.
§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo nie
dorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z mał
żonków.
§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu choroby psychicznej jed
nego z małżonków po ustaniu tej choroby.
Art. 13. § 1. Nie może zawrzeć małżeństwa, kto już pozostaje w związku 
małżeńskim. ' .■ < r
§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu pozostawania przez jednego 
z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim może żądać 
każdy, kto ma w tym interes prawny.
§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu pozostawania przez jed
nego z małżonków w poprzednio zawartym związku małżeńskim, jeżeli 
poprzednie małżeństwo ustało lub zostało unieważnione, chyba że usta
nie tego małżeństwa nastąpiło przez śmierć osoby, która zawarła ponow
nie małżeństwo pozostając w poprzednio zawartym związku małżeńskim. 
Art. 14. § 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, 
rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Jednakże z ważnych powodów 
sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi.
§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu pokrewieństwa między małżon
kami może żądać każdy, kto ma w tym interes prawny.
§ 3. Unieważnienia małżeństwa z powodu powinowactwa miedzy małżon
kami może żądać każdy z małżonków.
Art. 15. § 1. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa przysposabiający 
i przysposobiony.
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§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia mię
dzy małżonkami może żądać każdy z małżonków.
§ 3. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu stosunku przysposobie
nia między małżonkami, jeżeli stosunek ten ustał.
Art. 151.5) § 1. Małżeństwo może być unieważnione, jeżeli oświadczenie 
o wstąpieniu w związek małżeński lub oświadczenie przewidziane w art. 
1 § 2 zostało złożone:

1) przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w sta
nie wyłączającym świadome wyrażenie woli,

2) pod wpływem błędu co do tożsamości drugiej strony,
3) pod wpływem bezprawnej groźby drugiej strony lub osoby trzeciej, 

jeżeli z okoliczności wynika, że składający oświadczenie mógł się oba
wiać, że jemu samemu lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeń
stwo osobiste.

§ 2. Unieważnienia małżeństwa z powodu okoliczności wymienionych 
w § 1 może żądać małżonek, który złożył oświadczenie dotknięte wadą.
§ 3. Nie można żądać unieważnienia małżeństwa po upływie sześciu mie
sięcy od ustania stanu wyłączającego świadome wyrażenie woli, od wykry
cia błędu lub ustania obawy wywołanej groźbą — a w każdym wypadku 
po upływie lat trzech od zawarcia małżeństwa.
Art. 16. W razie zawarcia małżeństwa przez pełnomocnika, mocodawca 
może żądać unieważnienia małżeństwa, jeżeli brak było zezwolenia sądu 
na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełno
mocnika albo jeżeli pełnomocnictwo było nieważne lub skutecznie odwo
łane. Jednakże nie można z tego powodu żądać unieważnienia małżeń
stwa, jeżeli małżonkowie podjęli wspólne pożycie.
Art. 17.5> Małżeństwo może być unieważnione tylko z przyczyn przewi
dzianych w przepisach działu niniejszego.
Art. 18. Nie można unieważnić małżeństwa po jego ustaniu. Nie dotyczy 
to jednak unieważnienia z powodu pokrewieństwa między małżonkami 
oraz z powodu pozostawania przez jednego z małżonków w chwili zawar
cia małżeństwa w zawartym poprzednio związku małżeńskim.
Art. 19. § 1. Jeżeli jeden z małżonków wytoczył powództwo o unieważnie
nie małżeństwa, unieważnienie może nastąpić także po śmierci drugiego 
małżonka, na którego miejsce w procesie występuje kurator ustanowiony 
przez sąd.
§ 2. W razie śmierci małżonka, który wytoczył powództwo o unieważnie
nie małżeństwa, unieważnienia mogą dochodzić jego zstępni.
Art. 20. § 1. Orzekając unieważnienie małżeństwa, sąd orzeka także, czy 
i który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze.
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§ 2. Za będącego w złej wierze uważa się małżonka, który w chwili zawar
cia małżeństwa wiedział o okoliczności stanowiącej podstawę jego unie
ważnienia.
Art. 21. Do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunku mał
żonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych 
między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie, przy 
czym małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze, traktowany jest 
tak, jak małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego.
Art. 22. Powództwo o'unieważnienie oraz ustalenie istnienia lub nieistnie
nia małżeństwa może wytoczyć także prokurator.

DZIAŁ II
PRAWA ( OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW

Art. 23. Małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są 
obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz 
do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli.
Art. 24. Małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodzi
ny; w braku porozumienia każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnię
cie do sądu.
Art. 25.1)5) § 1. O nazwisku, które każdy z małżonków będzie nosił po za
warciu małżeństwa, decyduje jego oświadczenie złożone przed kierowni
kiem urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie może być złożone bezpośred
nio po zawarciu małżeństwa albo przed sporządzeniem przez kierownika 
urzędu stanu cywilnego zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności 
wyłączających zawarcie małżeństwa.
§ 2. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym 
nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować 
swoje dotychczasowe nazwisko albo połączyć z nim dotychczasowe nazwi
sko drugiego małżonka. Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie 
może składać się z więcej niż dwóch członów.
§ 3.3) W razie niezłożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z mał
żonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.
Art. 26. Z małżeństwa wynika powinowactwo miedzy małżonkiem 
a krewnymi drugiego małżonka; trwa ono mimo ustania małżeństwa.
Art. 27. Oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz 
swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspo
kajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczy
nienie temu obowiązkowi może polegać także, w całości lub w części, na 
osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospo
darstwie domowym.
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Art. 28. § 1.3> Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym po
życiu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspo
kajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, ażeby wynagrodzenie za pra
cę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub 
w części wypłacane do rąk drugiego małżonka.
§ 2.3)Nakaz, o którym mowa w paragrafie poprzedzającym, zachowuje moc 
mimo ustania po jego wydaniu wspólnego pożycia małżonków. Sąd może 
jednak na wniosek każdego z małżonków nakaz ten zmienić lub uchylić.
Art. 29. W razie przemijającej przeszkody, która dotyczy jednego z mał
żonków pozostających we wspólnym pożyciu, drugi małżonek może za 
niego działać w sprawach zwykłego zarządu, w szczególności może bez 
pełnomocnictwa pobierać przypadające należności, chyba że sprzeciwia się 
temu małżonek, którego przeszkoda dotyczy. Względem osób trzecich 
sprzeciw jest skuteczny, jeżeli był im wiadomy.
Art. 30. § 1. Oboje małżonkowie są odpowiedzialni solidarnie za zobowią
zania zaciągnięte przez jednego z nich w sprawach wynikających z zaspo
kajania zwykłych potrzeb rodziny.
§ 2. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków po
stanowić, że za powyższe zobowiązania odpowiedzialny jest tylko ten mał
żonek, który je zaciągnął. Postanowienie to może być uchylone w razie 
zmiany okoliczności.
§ 3. Względem osób trzecich wyłączenie odpowiedzialności jest skutecz
ne, jeżeli było im wiadome.

DZIAŁ III
STOSUNKI MAJĄTKOWE MIĘDZY MAŁŻONKAMI

ROZDZIAŁ I
WSPÓLNOŚĆ USTAWOWA

Art. 31. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami 
z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca ich dorobek (wspólność 
ustawowa). Przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością stanowią ma
jątek odrębny każdego z małżonków.
Art. 32. § 1. Dorobkiem małżonków są przedmioty majątkowe nabyte 
w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez 
jednego z nich.
§2. W szczególności stanowią dorobek małżonków:

1) pobrane wynagrodzenie za pracę oraz za inne usługi świadczone oso
biście przez któregokolwiek z małżonków;

2) dochody z majątku wspólnego, jak również z odrębnego majątku każ
dego z małżonków.



14 Małżeństwo

Art. 33. Odrębny majątek każdego z małżonków stanowią:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności usta

wowej;
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub daro

wiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;
3) przedmioty majątkowe nabyte ze środków uzyskanych w zamian za 

przedmioty wymienione w dwóch punktach poprzedzających;
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych 

potrzeb jednego z małżonków;
5) przedmioty majątkowe służące do wykonywania zawodu, jeżeli zo

stały nabyte ze środków należących do odrębnego majątku małżon
ka wykonującego ten zawód; nie dotyczy to jednak przedmiotów słu
żących do prowadzenia gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa;

6) prawa niezbywalne;
7) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała 

lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za 
doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowa
nemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdol
ności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego po
trzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

8) wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub inne usługi świadczo
ne osobiście przez jednego z małżonków;

9) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osią
gnięcia jednego z małżonków;

10) prawa autorskie twórcy, prawa twórcy wynalazku, wzoru lub pro
jektu racjonalizatorskiego.

Art. 34. Przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku 
obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową także w wypadku, gdy 
zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spad
kodawca lub darczyńca inaczej postanowił.
Art. 35. W czasie trwania wspólności ustawowej żaden z małżonków nie 
może żądać podziału majątku wspólnego. Nie może również rozporządzać 
ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania 
wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych 
przedmiotach należących do tego majątku.
Art. 36. § 1. Oboje małżonkowie są obowiązani współdziałać w zarządzie 
majątkiem wspólnym.
§ 2. Każdy z małżonków może wykonywać samodzielnie zarząd majątkiem 
wspólnym. Do dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego za
rządu potrzebna jest zgoda drugiego małżonka wyrażona w formie wyma
ganej dla danej czynności prawnej.
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Art. 37. § 1. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z mał
żonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy 
przez drugiego małżonka.
§ 2. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wyma
gana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy; staje się wolna po bez
skutecznym upływie wyznaczonego terminu.
§ 3. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody dru
giego małżonka jest nieważna.
Art. 38. Jeżeli na podstawie czynności prawnej dokonanej przez jednego 
małżonka bez wymaganej zgody drugiego osoba trzecia nabywa prawo lub 
zostaje zwolniona od obowiązku, stosuje się odpowiednio przepisy o ochro
nie osób, które w dobrej wierze dokonały czynności prawnej z osobą nie 
uprawnioną do rozporządzania prawem.
Art. 39. Jeżeli jeden z małżonków odmawia zgody na dokonanie czynno
ści przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem wspólnym albo je
żeli porozumienie z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszko
dy, drugi małżonek może zwrócić się do sądu o zezwolenie na dokonanie 
czynności. Sąd udziela zezwolenia, jeżeli dokonania czynności wymaga 
dobro rodziny.
Art. 40. Z ważnych powodów sąd może na żądanie jednego z małżonków 
pozbawić drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspól
nym; może również postanowić, że na dokonywanie czynności przekracza
jących zakres zwykłego zarządu tym majątkiem wymagane będzie zamiast 
zgody drugiego małżonka zezwolenie sądu. Postanowienia te mogą być 
uchylone w razie zmiany okoliczności.
Art. 41. § 1. Zaspokojenia z majątku wspólnego może żądać także wierzy
ciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków.
§ 2. Jeżeli jednak wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności 
ustawowej albo jeżeli dotyczy ona odrębnego majątku jednego z małżon
ków, wierzyciel może żądać zaspokojenia tylko z odrębnego majątku dłuż
nika oraz z wynagrodzenia za pracę lub za inne usługi świadczone osobi
ście przez dłużnika, jak również z korzyści uzyskanych przez dłużnika 
z jego praw autorskich twórcy, praw twórcy wynalazku, wzoru lub pro
jektu racjonalizatorskiego.
§ 3.3) Sąd może ograniczyć lub wyłączyć możliwość zaspokojenia się z ma
jątku wspólnego przez wierzyciela, którego dłużnikiem jest tylko jeden 
z małżonków, jeżeli ze względu na charakter wierzytelności albo stopień 
przyczynienia się małżonka będącego dłużnikiem do powstania majątku 
wspólnego — zaspokojenie z majątku wspólnego byłoby sprzeczne z za
sadami współżycia społecznego.
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§ 4.3) Wierzyciel małżonka nie może w czasie trwania wspólności ustawo
wej żądać zaspokojenia z udziału, który w razie ustania wspólności przy- 
padnie temu małżonkowi w majątku wspólnym lub w poszczególnych 
przedmiotach należących do tego majątku.
Art. 42. Od chwili ustania wspólności ustawowej stosuje się odpowiednio 
do majątku, który był nią objęty, przepisy o współwłasności w częściach 
ułamkowych z zachowaniem przepisów poniższych.
Art. 43. § 1. Oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. 
§ 2. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aże
by ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem 
stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. 
Spadkobiercy małżonka mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypad
ku, gdy ich spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeń
stwa albo o rozwód.
§ 3. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do 
powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobisty pra
cy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym. 
Art. 44.3> (uchylony)
Art. 45. § 1. Każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady po
czynione z majątku wspólnego na jego majątek odrębny. Może żądać zwro
tu wydatków i nakładów, które poczynił ze swego majątku odrębnego na 
majątek wspólny. Zwrotu dokonywa się przy podziale majątku wspólne
go; jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego do
bro rodziny.
§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy dług jed
nego z małżonków został zaspokojony z majątku wspólnego.
Art. 46. W sprawach nie unormowanych w artykułach poprzedzających, 
do podziału majątku, który był objęty wspólnością ustawową, stosuje się 
odpowiednio przepisy o dziale spadku.

ROZDZIAŁ II
ZMIANA LUB WYŁĄCZENIE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ

Art. 47. § 1. Małżonkowie mogą przez umowę wspólność ustawową roz
szerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Umowa powinna być zawarta w formie 
aktu notarialnego. Można ją zawrzeć także przed zawarciem małżeństwa. 
§ 2. Małżonkowie mogą powoływać się względem osób trzecich na rozszerze
nie, ograniczenie lub wyłączenie wspólności tylko wtedy, gdy zawarcie przez 
nich umowy majątkowej oraz jej rodzaj były tym osobom wiadome.
Art. 48. Do wspólności umownej stosuje się odpowiednio przepisy 
o wspólności ustawowej z zachowaniem przepisów poniższych.
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Art. 49. § 1. Nie można przez umowę rozszerzyć zakresu wspólności na:

1) prawa niezbywalne;
2) wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wy

wołanie rozstroju zdrowia, o ile nie wchodzą one do wspólności usta
wowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za do
znaną krzywdę;

3) niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę albo 
za inne usługi świadczone osobiście przez jednego z małżonków.

§ 2. W razie wątpliwości poczytuje się, że przedmioty służące wyłącznie 
do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków nie zostały włą
czone do wspólności.
§ 3. Spadkodawca lub darczyńca może zastrzec, że przedmioty przypada
jące jednemu z małżonków z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny 
nie wejdą do wspólności.
Art. 50. Jeżeli małżonkowie włączyli do wspólności przedmioty majątkowe, 
które przy wspólności ustawowej należałyby do ich majątków odrębnych:

1) wierzyciel, którego dłużnikiem jest tylko jeden z małżonków, może 
żądać zaspokojenia z majątku wspólnego także wtedy, gdy wierzy
telność powstała przed zawarciem małżeństwa;

2) udziały małżonków w majątku wspólnym w chwili ustania wspól
ności są równe, chyba że umówiono się inaczej.

Art. 51. W razie umownego wyłączenia wspólności każdy z małżonków 
zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i mają
tek nabyty później; zarządza i rozporządza całym swoim majątkiem samo
dzielnie (rozdzielność majątkowa).

ROZDZIAŁ III
USTANIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ W CZASIE TRWANIA MAŁŻEŃSTWA 

Art. 52. § 1. Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać zniesie
nia przez sąd wspólności majątkowej zarówno ustawowej, jak i umownej. 
§ 2. Wspólność majątkowa ustaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją 
znosi.
Art. 53. Wspólność zarówno ustawowa, jak i umowna ustaje z mocy pra
wa w razie ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków.
Art. 54. Z chwilą ustania wspólności majątkowej miedzy małżonkami po- 
wstaje miedzy nimi rozdzielność majątkowa.

DZIAŁ IV
USTANIE MAŁŻEŃSTWA

Art. 55. § 1. W razie uznania jednego z małżonków za zmarłego domnie
mywa się, że małżeństwo ustało z chwilą, która w orzeczeniu o uznanie 
tego małżonka za zmarłego została oznaczona jako chwila jego śmierci. 
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§ 2. Jeżeli po uznaniu jednego z małżonków za zmarłego drugi małżonek 
zawarł nowy związek małżeński, związek ten nie może być unieważnio
ny z tego powodu, że małżonek uznany za zmarłego żyje albo że jego 
śmierć nastąpiła w innej chwili aniżeli chwila oznaczona w orzeczeniu 
o uznaniu za zmarłego. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli w chwili zawar
cia nowego związku małżeńskiego strony wiedziały, że małżonek uznany 
za zmarłego pozostaje przy życiu.
Art. 56. § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład 
pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo 
przez rozwód.
§ 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest 
dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych 
małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie 
rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
§ 3. Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wy
łącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę 
na rozwód, albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicz
nościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Art. 57. § 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków 
ponosi winę rozkładu pożycia.
§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania 
o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z mał
żonków nie ponosił winy.
§ 2. Sąd rozstrzyga również o winie, władzy rodzicielskiej, alimentach 
i o wspólnym mieszkaniu małżonków.
Art. 58. § 1.3> W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy ro
dzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków oraz 
orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do pono
szenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd może powierzyć 
wykonywanie władzy jednemu z rodziców ograniczając władzę rodziciel
ską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do oso
by dziecka.
§ 2.3) Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku roz
wodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez 
czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. 
W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagan
nym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może 
nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek 
stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale 
wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżon
ków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostar
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czenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź 
jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.
§ 3.3) Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym 
rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie 
tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.
§ 4.3> Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede 
wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie 
władzy rodzicielskiej.
Art. 59.3)1) W ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orze
czenia rozwodu małżonek rozwiedziony, który wskutek zawarcia małżeń
stwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko, może przez oświadczenie 
złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego powrócić do nazwi
ska, które nosił przed zawarciem małżeństwa.
Art. 60. § 1. Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie 
winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać 
od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania 
w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnione
go oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.
§ 2. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkła
du pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji mate
rialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może 
orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczynić się w od
powiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżon
ka niewinnego, chociażby nie znajdował się w niedostatku.
§ 3. Obowiązek dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwie
dzionemu wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeń
stwa. Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie 
został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także 
z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wy
jątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymienio
ny termin pięcioletni.
Art. 61. Z zastrzeżeniem przepisu artykułu poprzedzającego do obowiąz
ku dostarczania środków utrzymania przez jednego z małżonków rozwie
dzionych drugiemu stosuje się odpowiednio przepisy o obowiązku alimen
tacyjnym miedzy krewnymi.

DZIAŁ V6> ■
SEPARACJA

Art. 61'. § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, 
każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację.
§ 2. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie 
jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych 
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małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie 
separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
§ 3. Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sąd może 
orzec separację na podstawie zgodnego żądania małżonków.
Art. 612. § 1. Jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji, a drugi 
orzeczenia rozwodu i żądanie to jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód.
§ 2. Jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, a żądanie orze
czenia separacji jest uzasadnione, sąd orzeka separację.
Art. 613. § 1. Przy orzekaniu separacji stosuje się przepisy art. 57 i art. 58. 
§ 2. Orzekając separację na podstawie zgodnego żądania małżonków, sąd 
nie orzeka o winie rozkładu pożycia. W tym wypadku następują skutki 
takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.
Art. 614. § 1. Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwiązanie małżeń
stwa przez rozwód, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. Małżonek pozostający w separacji nie może zawrzeć małżeństwa.
§ 3. Jeżeli wymagają tego względy słuszności, małżonkowie pozostający w 
separacji obowiązani są do wzajemnej pomocy.
§ 4. Do obowiązku dostarczania środków utrzymania przez jednego z 
małżonków pozostających w separacji drugiemu stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 60, z wyjątkiem § 3.
§ 5. Przepisu art. 59 nie stosuje się.
Art. 615. Orzeczenie separacji powoduje powstanie między małżonkami 
rozdzielności majątkowej.
Art. 616. § 1. Na zgodne żądanie małżonków sąd orzeka o zniesieniu separacji. 
§ 2. Z chwilą zniesienia separacji ustają jej skutki.
§ 3. Znosząc separację, sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspól
nym małoletnim dzieckiem obojga małżonków. Na zgodny wniosek mał
żonków sąd orzeka o utrzymaniu między małżonkami rozdzielności ma
jątkowej.

TYTUŁ II 
POKREWIEŃSTWO

DZIAŁ 1
RODZICE I DZIECI

ROZDZIAŁ I
POCHODZENIE DZIECKA

Art. 62. § l.6) Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo 
przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemy
wa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, 
jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji. 
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§ 2. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub 
unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego mał
żeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża.
§ 3. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powódz
twa o zaprzeczenie ojcostwa.
Art. 63. Mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa 
w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu 
dziecka przez żonę.
Art. 64. § 1. Jeżeli mąż matki został całkowicie ubezwłasnowolniony z po
wodu choroby psychicznej lub innego rodzaju zaburzeń psychicznych, na 
które zapadł w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie 
ojcostwa, powództwo może wytoczyć przedstawiciel ustawowy. Termin 
do wytoczenia powództwa wynosi w tym wypadku sześć miesięcy od dnia 
ustanowienia przedstawiciela ustawowego, a jeżeli przedstawiciel powziął 
wiadomość o urodzeniu dziecka dopiero później — sześć miesięcy od dnia, 
w którym te wiadomość powziął.
§ 2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy męża całkowicie ubezwłasnowolnio
nego nie wytoczył powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, mąż może wyto
czyć powództwo po uchyleniu ubezwłasnowolnienia. Termin do wytocze
nia powództwa wynosi w tym wypadku sześć miesięcy od dnia uchylenia 
ubezwłasnowolnienia, a jeżeli mąż powziął wiadomość o urodzeniu się 
dziecka dopiero później — sześć miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość 
powziął.
Art. 65. Jeżeli mąż matki zapadł na chorobę psychiczna lub innego rodzaju 
zaburzenia psychiczne w ciągu terminu do wytoczenia powództwa o za
przeczenie ojcostwa i mimo istnienia podstaw do ubezwłasnowolnienia cał
kowitego nie został ubezwłasnowolniony, może on wytoczyć powództwo 
w ciągu sześciu miesięcy od dnia ustania choroby lub zaburzeń, a gdy po
wziął wiadomość o urodzeniu się dziecka dopiero później — w ciągu sze
ściu miesięcy od dnia, w którym tę wiadomość powziął.
Art. 66. Mąż matki powinien wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa 
przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje — przeciwko dziecku.
Art. 67. Jeżeli dziecko urodziło się po upływie sto osiemdziesiątego dnia 
od zawarcia małżeństwa, a przed upływem trzechsetnego dnia od jego 
ustania lub unieważnienia, obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić 
tylko przez wykazanie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka. 
Art. 68. § 1. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem sto osiemdziesią
tego dnia od zawarcia małżeństwa, do obalenia domniemania ojcostwa wy
starcza, jeżeli w procesie o zaprzeczenie ojcostwa mąż złoży oświadczenie, 
że nie jest ojcem dziecka.
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§ 2. Jeżeli jednak mąż obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzech- 
setnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed 
urodzeniem się dziecka albo jeżeli zawierając małżeństwo wiedział, że 
żona jest w ciąży, obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko 
wtedy, gdy zachodzi niepodobieństwo, żeby mąż mógł być ojcem dziecka. 
Art. 69. § 1. Matka może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa 
swego męża w ciągu sześciu miesięcy od urodzenia dziecka.
§ 2. Matka powinna wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa prze
ciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje — przeciwko dziecku.
§ 3. Obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykaza
nie niepodobieństwa, żeby mąż mógł być ojcem dziecka.
Art. 70. § 1. Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powódz
two o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak jak 
w ciągu trzech lat od osiągnięcia pełnoletności.
§ 2. Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej mat
ki i matce, a jeżeli matka nie żyje — przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki 
nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi usta
nowionemu przez sąd opiekuńczy.
§ 3. Obalenie domniemania ojcostwa może nastąpić tylko przez wykaza
nie niepodobieństwa, żeby mąż matki mógł być ojcem dziecka.
Art. 71. Zaprzeczenie ojcostwa nie jest dopuszczalne po śmierci dziecka. 
Art. 72. Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego 
matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa 
może nastąpić albo przez uznanie dziecka przez ojca, albo na mocy orze
czenia sądu.
Art. 73. Przedstawiciel ustawowy ojca nie mającego pełnej zdolności do 
czynności prawnych nie może w jego imieniu dziecka uznać.
Art. 74. Do uznania dziecka przez ojca mającego ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych potrzebna jest zgoda jego przedstawiciela ustawowego. 
Art. 75. Można uznać dziecko nawet nie urodzone, jeżeli zostało już poczęte. 
Art. 76. Uznanie dziecka nie może nastąpić po jego śmierci, chyba że dziec
ko pozostawiło zstępnych.
Art. 77. § 1. Jeżeli dziecko jest małoletnie, do jego uznania potrzebna jest 
zgoda matki. Jeżeli matka nie żyje albo jeżeli nie przysługuje jej władza ro
dzicielska, albo jeżeli porozumienie się z matka napotyka trudne do prze
zwyciężenia przeszkody, zamiast jej zgody potrzebna jest zgoda ustawo
wego przedstawiciela dziecka.
§ 2. Do uznania dziecka poczętego potrzebna jest zgoda matki.
§ 3. Do uznania dziecka pełnoletniego potrzebna jest jego zgoda oraz zgo
da matki, chyba że matka nie żyje albo że porozumienie się z nią napoty
ka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
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Art. 78. § 1. Zgoda osób wymienionych w artykule poprzedzającym po
winna być wyrażona w formie przewidzianej dla uznania dziecka albo na 
piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.
§ 2. Zgoda może być wyrażona bądź przed uznaniem, bądź jednocześnie 
z nim, bądź w ciągu trzech miesięcy od daty uznania.
Art. 79. § l.2)1) Uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzę
du stanu cywilnego albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą — przed 
polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, 
jeżeli uznanie dotyczy dziecka, którego rodzice są obywatelami polskimi.
§ 2.2) 1>-) W razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu ojca lub 
dziecka uznanie dziecka może nastąpić także przed notariuszem.
Art. 80. § 1. Mężczyzna, który dziecko uznał, może w ciągu roku od daty 
uznania żądać jego unieważnienia z powodu wady swego oświadczenia woli. 
§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio do oświadczenia osoby, któ
rej zgoda jest potrzebna do ważności uznania.
Art. 81. § 1. Dziecko, które zostało uznane przed osiągnięciem pełnoletno- 
ści, może żądać unieważnienia uznania, jeżeli mężczyzna, który je uznał, 
nie jest jego ojcem.
§ 2. Z żądaniem tym dziecko może wystąpić po dojściu do pełnoletności, 
nie później jednak jak w ciągu trzech lat od jej osiągnięcia.
Art. 82. § 1. Jeżeli mężczyzna, który dziecko uznał, żąda unieważnienia 
swego uznania, powództwo powinno być wytoczone przeciwko dziecku 
i matce, a jeżeli matka nie żyje — przeciwko dziecku.
§ 2. Jeżeli matka żąda unieważnienia uznania, powództwo powinno być 
wytoczone przeciwko dziecku i mężczyźnie, który dziecko uznał, a jeżeli 
mężczyzna ten nie żyje — przeciwko dziecku.
§ 3. Jeżeli dziecko żąda unieważnienia uznania, powództwo powinno być 
wytoczone przeciwko mężczyźnie, który dziecko uznał, i przeciwko mat
ce, a jeżeli matka nie żyje — przeciwko mężczyźnie, który dziecko uznał. 
Jeżeli mężczyzna ten nie żyje, powództwo powinno być wytoczone prze
ciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.
Art. 83. Po śmierci dziecka unieważnienie uznania nie jest dopuszczalne. 
Art. 84. § 1. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać zarówno samo dziec
ko, jak i jego matka. Jednakże matka nie może wystąpić z takim żądaniem 
po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.
§ 2. Powództwo o ustalenie ojcostwa wytacza się przeciwko domniemane
mu ojcu, a gdy ten nie żyje — przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez 
sąd opiekuńczy.
Art. 85. § 1. Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z mat
ką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiem
dziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka.
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§ 2. Okoliczność, że matka w tym okresie obcowała także z innym mężczyzną, 
może być podstawą do obalenia domniemania tylko wtedy, gdy z okoliczno
ści wynika, że ojcostwo innego mężczyzny jest bardziej prawdopodobne.
Art. 86. Powództwo o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka 
oraz o unieważnienie uznania dziecka może wytoczyć także prokurator.

ROZDZIAŁ II
STOSUNKI MITOZY RODZICAMI A DZIEĆMI

ODDZIAŁ 1
Przepisy ogólne

Art. 87. Rodzice i dzieci obowiązani są wspierać się wzajemnie.
Art. 88. § 1.5> Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi ono 
od męża matki, nosi jego nazwisko, chyba że małżonkowie oświadczyli, że 
dziecko nosić będzie nazwisko matki. Oświadczenia w tej sprawie składane 
są jednocześnie ze złożeniem oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych 
małżonków.
§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio do nazwiska dziecka, któ
rego rodzice zawarli małżeństwo po urodzeniu się dziecka. Jeżeli rodzice 
zawarli małżeństwo po ukończeniu przez dziecko trzynastego roku życia, 
do zmiany nazwiska dziecka potrzebne jest także wyrażenie zgody przez 
dziecko osobiście.
Art. 89. § 1. Jeżeli ojcostwo zostało ustalone przez uznanie dziecka, dziecko 
nosi nazwisko ojca, chyba że ten za zgodą osób, których zgoda jest potrzeb
na do ważności uznania, złożył przy uznaniu dziecka oświadczenie, że 
nosić ono będzie nazwisko matki; jeżeli w chwili uznania dziecko ukończy
ło już trzynasty rok życia, potrzebne jest także wyrażenie zgody przez 
dziecko osobiście.
§ 2.3) Sąd w wyroku ustalającym ojcostwo albo sąd opiekuńczy w wydanym 
później postanowieniu nadaje dziecku na jego wniosek albo na wniosek 
jego przedstawiciela ustawowego nazwisko ojca. Jeżeli dziecko ukończy
ło lat trzynaście, do nadania nazwiska ojca potrzebne jest wyrażenie zgo
dy przez dziecko osobiście.
§ 3. Jeżeli ojcostwa dziecka nie ustalono, dziecko nosi nazwisko matki. Je
żeli oboje rodzice są nieznani, sąd opiekuńczy nadaje dziecku nazwisko.
Art. 90. § 1.0 Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo 
z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć 
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że dziecko bę
dzie nosiło nazwisko męża matki. Jeżeli dziecko ukończyło lat trzynaście, 
do nadania nazwiska męża matki potrzebne jest wyrażenie zgody przez 
dziecko osobiście.
§ 2. Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne, jeżeli 
nosi ono nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podsta
wie sądowego ustalenia ojcostwa.
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Art. 91. § 1. Dziecko, które ma dochody z własnej pracy, powinno przyczyniać 
się do pokrywania kosztów utrzymania rodziny, jeżeli mieszka u rodziców.
§ 2. Dziecko, które pozostaje na utrzymaniu rodziców i mieszka u nich, jest 
obowiązane pomagać im we wspólnym gospodarstwie.

ODDZIAŁ 2
Władza rodzicielska

Art. 92. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską.
Art. 93. § 1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.
§ 2. Jednakże w razie sądowego ustalenia ojcostwa władza rodzicielska 
przysługuje ojcu tylko wtedy, gdy przyzna mu ją sąd w wyroku ustalają
cym ojcostwo. Sąd opiekuńczy może ojcu przyznać władzę rodzicielska 
także po ustaleniu ojcostwa.
Art. 94. § 1. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności 
do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z ro
dziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozba
wione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa za
wieszeniu.
§ 2. Jeżeli ojcostwo nie zostało ustalone albo jeżeli zostało ustalone sądow
nie bez przyznania ojcu władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska przy
sługuje matce.
§ 3. Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo 
jeżeli rodzice są nieznani, ustanawia się dla dziecka opiekę.
Art. 95. § 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i 
prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka 
oraz do wychowania dziecka.J

§ 2. Dziecko pozostające pod władza rodzicielską winno rodzicom posłu
szeństwo.
§ 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga 
dobro dziecka i interes społeczny.
Art. 96. Rodzice wychowują dziecko pozostające pod ich władzą rodziciel
ska i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy roz
wój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeń
stwa odpowiednio do jego uzdolnień.
Art. 97. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każ
de z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.
§ 2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; 
w braku porozumienia miedzy nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.
Art. 98. § 1. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozosta
jącego pod ich władza rodzicielską. Jeżeli dziecko pozostaje pod władzą ro
dzicielską obojga rodziców, każde z nich może działać samodzielnie jako 
przedstawiciel ustawowy dziecka.
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§ 2. Jednakże żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka:
1) przy czynnościach prawnych miedzy dziećmi pozostającymi pod ich 

władzą rodzicielską;
2) przy czynnościach prawnych miedzy dzieckiem a jednym z rodziców 

lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłat
nym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy należnych dziec
ku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania.

§ 3. Przepisy paragrafu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w postę
powaniu przed sądem lub innym organem państwowym.
Art. 99. Jeżeli żadne z rodziców nie może reprezentować dziecka pozosta
jącego pod władzą rodzicielską, reprezentuje je kurator ustanowiony przez 
sąd opiekuńczy.
Art. 100. Sąd opiekuńczy i inne organy państwowe obowiązane są udzie
lić pomocy rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do należytego wykonywa
nia władzy rodzicielskiej; w szczególności każde z rodziców może zwró
cić się do sądu opiekuńczego o odebranie dziecka zatrzymanego przez 
osobę nieuprawnioną.
Art. 101. § 1. Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością 
zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.
§ 2. Zarząd sprawowany przez, rodziców nie obejmuje zarobku dziecka ani 
przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.
§ 3. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czyn
ności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na 
dokonywanie takich czynności przez dziecko.
Art. 102. W umowie darowizny albo w testamencie można zastrzec, że 
przedmioty przypadające dziecku z tytułu darowizny lub testamentu nie 
będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców. W wypadku takim, 
gdy darczyńca lub spadkodawca nie wyznaczył zarządcy, sprawuje zarząd 
kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.
Art. 103. Czysty dochód z majątku dziecka powinien być przede wszyst
kim obracany na utrzymanie i wychowanie dziecka oraz jego rodzeństwa, 
które wychowuje się razem z nim, nadwyżka zaś na inne uzasadnione po
trzeby rodziny.
Art. 104. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje tylko jednemu z rodziców, 
sąd opiekuńczy może mu nakazać, żeby sporządził inwentarz majątku 
dziecka i przedstawił go sądowi oraz żeby zawiadamiał sąd o ważniejszych 
zmianach w stanie tego majątku.
Art. 105. Po ustaniu zarządu rodzice obowiązani są oddać dziecku lub jego 
przedstawicielowi ustawowemu zarządzany przez nich majątek dziecka. 
Na żądanie dziecka lub jego przedstawiciela ustawowego, zgłoszone przed 
upływem roku od ustania zarządu, rodzice obowiązani są złożyć rachunek 
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z zarządu. Żądanie to nie może jednak dotyczyć dochodów z majątku po
branych w czasie wykonywania władzy rodzicielskiej.
Art. 106. Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy, w razie zmia
ny okoliczności, może zmienić zawarte w wyroku orzekającym rozwód 
orzeczenie o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonywania.
Art. 107. § 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie 
pozostającym ze sobą w związku małżeńskim, sąd opiekuńczy może po
wierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z nich, ograniczając 
władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień 
w stosunku do osoby dziecka.
§ 2. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy rodzice 
pozostają ze sobą w związku małżeńskim, lecz żyją w rozłączeniu.
Art. 108. Rodzice, którzy wykonywają władzę rodzicielska nad dzieckiem 
ubezwłasnowolnionym całkowicie, podlegają takim ograniczeniom, jakim 
podlega opiekun.
Art. 109.-9 § 1. Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda 
odpowiednie zarządzenia.
§ 2. Sąd opiekuńczy może w szczególności:

1) zobowiązać rodziców oraz małoletniego do określonego postępowa
nia z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wykonania wyda
nych zarządzeń,

2) określić, jakie czynności nie mogą być przez rodziców dokonywane 
bez zezwolenia sądu, albo poddać rodziców innym ograniczeniom, 
jakim podlega opiekun,

3) poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi spo
łecznego organu pomocniczego sądu,

4) skierować małoletniego do organizacji lub instytucji powołanej do 
przygotowania zawodowego albo do innej placówki sprawującej czę
ściową pieczę nad dziećmi,

5) zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej albo 
w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

§ 3. Sąd opiekuńczy może także powierzyć zarząd majątkiem małoletnie
go ustanowionemu w tym celu kuratorowi.
Art. 110. § 1. W razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy 
rodzicielskiej sąd opiekuńczy może orzec jej zawieszenie.
§ 2. Zawieszenie będzie uchylone, gdy jego przyczyna odpadnie.
Art. 111. § 1. Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z po
wodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodziciel
skiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, 
sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie wła
dzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z ro
dziców.
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§ 2. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy 
rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielska przywrócić.
Art. 112. Pozbawienie władzy rodzicielskiej lub jej zawieszenie może być 
orzeczone także w wyroku orzekającym rozwód lub unieważnienie mał
żeństwa.
Art. 1121.3) Jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowi inaczej, obowiązek i pra
wo wykonywania bieżącej pieczy nad osobą małoletniego umieszczonego 
w rodzinie zastępczej albo w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jego 
wychowania oraz reprezentowania w dochodzeniu świadczeń przeznaczo
nych na zaspokojenie potrzeb jego utrzymania należą do rodziny zastęp
czej albo placówki opiekuńczo-wychowawczej. Inne obowiązki i prawa 
wynikające z władzy rodzicielskiej należą do rodziców małoletniego.
Art. 1122.3> Sprawy doboru rodzin zastępczych oraz współdziałania sądów 
opiekuńczych z organami administracji państwowej w tych sprawach, 
a także zakresu i form pomocy Państwa na rzecz dzieci umieszczonych w 
rodzinach zastępczych i zasady odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci 
w tych rodzinach oraz postępowanie w tych sprawach — regulują odręb
ne przepisy.
Art. 113. § 1.3> Jeżeli wymaga tego dobro dziecka, sąd opiekuńczy zakażę ro
dzicom pozbawionym władzy rodzicielskiej osobistej styczności z dzieckiem. 
§ 2.3) W wyjątkowych wypadkach sąd opiekuńczy może ograniczyć osobi
stą styczność z dzieckiem rodziców, których władza rodzicielska została 
ograniczona, przez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub w pla
cówce opiekuńczo-wychowawczej.

DZIAŁ 11 11

PRZYSPOSOBIENIE

Art. 114. § 1. Przysposobić można osobę małoletnią, tylko dla jej dobra. 
§ 2. Wymaganie małoletności powinno być spełnione w dniu złożenia 
wniosku o przysposobienie.
Art. 1141. § 1. Przysposobić może osoba mająca pełną zdolność do czyn
ności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że 
będzie należycie wywiązywała się z obowiązków przysposabiającego.
§ 2. Miedzy przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpo
wiednia różnica wieku.
Art. 1142. § 1. Przysposobienie, które spowoduje zmianę dotychczasowe
go miejsca zamieszkania przysposabianego w Rzeczypospolitej Polskiej na 
miejsce zamieszkania w innym państwie, może nastąpić wówczas, gdy tyl
ko w ten sposób można zapewnić przysposabianemu odpowiednie zastęp
cze środowisko rodzinne.
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§ 2. Przepis § 1 nie ma zastosowania, jeżeli miedzy przysposabiającym 
a przysposabianym istnieje stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa albo 
gdy przysposabiający już przysposobił siostrę lub brata przysposabianego. 
Art. 115. § 1. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie.
§ 2. Przysposobienie ma skutki przysposobienia wspólnego także wtedy, 
gdy osoba przysposobiona przez jednego z małżonków zostaje następnie 
przysposobiona przez drugiego małżonka.
§ 3. Sąd opiekuńczy może na wniosek przysposabiającego orzec, że przy
sposobienie ma skutki przysposobienia wspólnego, jeżeli przysposabiają
cy był małżonkiem osoby, która wcześniej dziecko przysposobiła, a mał
żeństwo ustało przez śmierć małżonka, który już dokonał przysposobienia. 
Art. 116. Przysposobienie przez jednego z małżonków nie może nastąpić 
bez zgody drugiego małżonka, chyba że ten nie ma zdolności do czynno
ści prawnych albo że porozumienie się z nim napotyka trudne do przezwy
ciężenia przeszkody.
Art. 117. § 1. Przysposobienie następuje przez orzeczenie sądu opiekuń
czego na żądanie przysposabiającego.
§ 2. Orzeczenie nie może być wydane po śmierci przysposabiającego lub 
osoby, która ma być przysposobiona.
§ 3. Po śmierci przysposabiającego orzeczenie o przysposobieniu może być 
wydane wyjątkowo, jeżeli z żądaniem przysposobienia wystąpili oboje 
małżonkowie, jeden z nich zmarł po wszczęciu postępowania, a drugi żą
danie przysposobienia wspólnie przez małżonków podtrzymuje oraz gdy 
przez dłuższy czas przed wszczęciem postępowania przysposabiany po
zostawał pod pieczą wnioskodawców lub tylko zmarłego wnioskodawcy 
i między stronami powstała więź jak miedzy rodzicami a dzieckiem.
§ 4. Na miejsce zmarłego w postępowaniu wstępuje kurator ustanowiony 
przez sąd opiekuńczy.
§ 5. Przysposobienie, o którym mowa w § 3, ma takie same skutki jak orze
czone przed śmiercią małżonka.
Art. 1171. Przysposobienie nie stoi na przeszkodzie ponownemu przyspo
sobieniu po śmierci przysposabiającego.
Art. 118. § 1. Do przysposobienia potrzebna jest zgoda przysposabianego, 
który ukończył lat trzynaście.
§ 2. Sąd opiekuńczy powinien wysłuchać przysposabianego, który nie 
ukończył lat trzynastu, jeżeli może on pojąć znaczenie przysposobienia.
§ 3. Sąd opiekuńczy może wyjątkowo orzec przysposobienie bez żądania 
zgody przysposabianego lub bez jego wysłuchania, jeżeli nie jest on zdol
ny do wyrażenia zgody lub jeżeli z oceny stosunku miedzy przysposabia
jącym a przysposabianym wynika, że uważa się on za dziecko przysposa
biającego, a żądanie zgody lub wysłuchanie byłoby sprzeczne z dobrem 
przysposabianego.
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Art. 119. § 1. Do przysposobienia potrzebna jest zgoda rodziców przyspo
sabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są 
nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwycięże
nia przeszkody. Nie jest też potrzebna zgoda ojca, jeżeli jego ojcostwo zo
stało ustalone przez sąd, a władza rodzicielska nie została mu przyznana. 
§ 2. Sąd opiekuńczy może, ze względu na szczególne okoliczności, orzec 
przysposobienie mimo braku zgody rodziców, których zdolność do czyn
ności prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa zgody na przysposobie
nie jest oczywiście sprzeczna z dobrem dziecka.
Art. 119*. § 1. Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na 
przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przy
sposabiającego. Zgodę te mogą odwołać przez oświadczenie złożone przed 
sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy 
o przysposobienie.
§ 2. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby 
przysposabiającego stosuje się odpowiednio, jeżeli jedno z rodziców wy
raziło taką zgodę, a zgoda drugiego nie jest do przysposobienia potrzeb
na. Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli porozumienie się z drugim rodzi
cem napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.
§ 3. Przepisy o przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby 
przysposabiającego stosuje się odpowiednio również wtedy, gdy rodzice 
przysposabianego są nieznani albo nie żyją, jeżeli sąd opiekuńczy w orze
czeniu o przysposobieniu tak postanowi.
Art. 1192. Zgoda rodziców na przysposobienie dziecka nie może być wyrażo
na wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od urodzenia się dziecka.
Art. 120. Jeżeli dziecko pozostaje pod opieka, do przysposobienia potrzeb
na jest zgoda opiekuna. Jednakże sąd opiekuńczy może, ze względu na 
szczególne okoliczności, orzec przysposobienie nawet mimo braku zgody 
opiekuna, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.
Art. 1201. § 1. Przed orzeczeniem przysposobienia sąd opiekuńczy może 
określić sposób i okres osobistej styczności przysposabiającego z przyspo
sabianym.
§ 2. W wypadku określenia styczności w formie pieczy nad dzieckiem sto
suje się odpowiednio przepisy o rodzinach zastępczych, z tym że całkowite 
koszty utrzymania przysposabianego obciążają przysposabiającego.
§ 3. Jeżeli jednak przez przysposobienie przysposabiany ma zmienić do
tychczasowe miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej na miejsce 
zamieszkania w innym państwie, przysposobienie może być orzeczone po 
upływie określonego przez sąd opiekuńczy okresu osobistej styczności 
przysposabiającego z przysposabianym w dotychczasowym miejscu za
mieszkania przysposabianego lub w innej miejscowości w Rzeczypospo
litej Polskiej.



Przysposobienie 31
§ 4. Przy wykonywaniu nadzoru nad przebiegiem styczności przysposa
biającego z przysposabianym sąd opiekuńczy może korzystać z pomocy 
ośrodka adopcyjno-opiekuńczego lub organu pomocniczego w sprawach 
opiekuńczych.
Art. 121. § 1. Przez przysposobienie powstaje miedzy przysposabiającym 
a przysposobionym taki stosunek, jak miedzy rodzicami a dziećmi.
§ 2. Przysposobiony nabywa prawa i obowiązki wynikające z pokrewień
stwa w stosunku do krewnych przysposabiającego.
§ 3. Ustają prawa i obowiązki przysposobionego wynikające z pokrewień
stwa względem jego krewnych, jak również prawa i obowiązki tych krew
nych względem niego.
§ 4. Skutki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego. 
Art. 1211. § 1. Przepisu art. 121 § 3 nie stosuje się względem małżonka, któ
rego dziecko zostało przysposobione przez drugiego małżonka, ani wzglę
dem krewnych tego małżonka, także w razie przysposobienia po ustaniu 
małżeństwa przez śmierć tego małżonka.
§ 2. W wypadku gdy małżonek przysposobił dziecko swego małżonka po 
śmierci drugiego z rodziców przysposobionego, przepisu art. 121 § 3 nie 
stosuje się względem krewnych zmarłego, jeżeli w orzeczeniu o przyspo
sobieniu sąd opiekuńczy tak postanowił.
Art. 122. § 1. Przysposobiony otrzymuje nazwisko przysposabiającego, 
a jeżeli został przysposobiony przez małżonków wspólnie albo jeżeli jeden 
z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka — nazwisko, któ
re noszą albo nosiłyby dzieci zrodzone z tego małżeństwa.
§ 2. Na żądanie osoby, która ma być przysposobiona, i za zgodą przyspo
sabiającego sąd opiekuńczy w orzeczeniu o przysposobieniu postanawia, 
że przysposobiony nosić będzie nazwisko złożone z jego dotychczasowe
go nazwiska i z nazwiska przysposabiającego. Jeżeli przysposabiający albo 
przysposobiony nosi złożone nazwisko, sąd opiekuńczy rozstrzyga, który 
człon tego nazwiska wejdzie w skład nazwiska przysposobionego. Przepi
su tego nie stosuje się w razie sporządzenia nowego aktu urodzenia przy
sposobionego z wpisaniem przysposabiających jako jego rodziców.
§ 3. Na wniosek przysposabiającego sąd opiekuńczy może w orzeczeniu 
o przysposobieniu zmienić imię lub imiona przysposobionego. Jeżeli przy
sposobiony ukończył lat trzynaście, może to nastąpić tylko za jego zgodą. 
Przepis art. 118 § 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 123. § 1. Przez przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzi
cielska lub opieka nad przysposobionym.
§ 2. Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, 
władza rodzicielska przysługuje obojgu małżonkom wspólnie.
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Art. 124. § 1. Na żądanie przysposabiającego i za zgodą osób, których zgo
da jest do przysposobienia potrzebna, sąd opiekuńczy orzeka, że skutki 
przysposobienia polegać będą wyłącznie na powstaniu stosunku miedzy 
przysposabiającym a przysposobionym. Jednakże i w tym wypadku skut
ki przysposobienia rozciągają się na zstępnych przysposobionego.
§ 2. Nie jest dopuszczalne ograniczenie skutków przysposobienia w wy
padku, gdy rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym 
zgodę na przysposobienie dziecka bez wskazania osoby przysposabiającego. 
§ 3. Na żądanie przysposabiającego i za zgodą osób, których zgoda jest do 
przysposobienia potrzebna, sąd opiekuńczy może w okresie małoietności 
przysposobionego zmienić przysposobienie orzeczone stosownie do § 1 na 
przysposobienie, którego skutki podlegają przepisom art. 121 - 123.
Art. 1241. W wypadku gdy rodzice przysposobionego wyrazili przed są
dem opiekuńczym zgodę na jego przysposobienie bez wskazania osoby 
przysposabiającego, nie jest dopuszczalne uznanie przysposobionego, unie
ważnienie uznania, sądowe ustalenie lub zaprzeczenie jego pochodzenia. 
Art. 125. § 1. Z ważnych powodów zarówno przysposobiony, jak i przys
posabiający mogą żądać rozwiązania stosunku przysposobienia przez sąd. 
Rozwiązanie stosunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, jeżeli wsku
tek niego miałoby ucierpieć dobro małoletniego dziecka. Orzekając rozwią
zanie stosunku przysposobienia sąd może, stosownie do okoliczności, 
utrzymać w mocy wynikające z niego obowiązki alimentacyjne.
§ 2. Po śmierci przysposobionego lub przysposabiającego rozwiązanie sto
sunku przysposobienia nie jest dopuszczalne, chyba że przysposabiający 
zmarł po wszczęciu sprawy o rozwiązanie stosunku przysposobienia. 
W wypadku takim na miejsce przysposabiającego w procesie wstępuje ku
rator ustanowiony przez sąd.
Art. 1251. § 1. Nie jest dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia, na które 
rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez 
wskazania osoby przysposabiającego.
§ 2. Takie przysposobienie nie stoi na przeszkodzie ponownemu przyspo
sobieniu za życia przysposabiającego.
Art. 126. § 1. Z chwilą rozwiązania stosunku przysposobienia ustają jego 
skutki. Jeżeli rozwiązanie nastąpiło po śmierci przysposabiającego, uwa
ża się, że skutki przysposobienia ustały z chwilą jego śmierci.
§ 2. Przysposobiony zachowuje nazwisko nabyte przez przysposobienie 
oraz otrzymane w związku z przysposobieniem imię lub imiona. Jednak
że z ważnych powodów sąd na wniosek przysposobionego lub przyspo
sabiającego może w orzeczeniu o rozwiązaniu stosunku przysposobienia 
postanowić, że przysposobiony powraca do nazwiska, które nosił przed 
orzeczeniem przysposobienia. Na wniosek przysposobionego sąd orzeka 
o jego powrocie do poprzednio noszonego imienia lub imion.
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Art. 127. Powództwo o rozwiązanie przysposobienia może wytoczyć także 
prokurator.

DZIAŁ III
OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY

Art. 128. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrze
by także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krew
nych w linii prostej oraz rodzeństwo.
Art. 129. § 1. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępny
mi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstęp
nych — obciąża bliższych stopniem przed dalszymi.
§ 2. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny 
w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. 
Art. 130.0 Obowiązek jednego małżonka do dostarczania środków utrzy
mania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeń
stwa albo po orzeczeniu separacji wyprzedza obowiązek alimentacyjny 
krewnych tego małżonka.
Art. 131. § 1. Jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powsta
niu stosunku miedzy przysposabiającym a przysposobionym, obowiązek 
alimentacyjny względem przysposobionego obciąża przysposabiającego 
przed wstępnymi i rodzeństwem przysposobionego, a obowiązek alimen
tacyjny względem wstępnych i rodzeństwa obciąża przysposobionego do
piero w ostatniej kolejności.
§ 2. Jeżeli jeden z małżonków przysposobił dziecko drugiego małżonka, 
przysposobienie nie ma wpływu na obowiązek alimentacyjny miedzy przy
sposobionym a tym drugim małżonkiem i jego krewnymi.
Art. 132. Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności 
powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejno
ści albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązko
wi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków 
utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami.
Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych wzglę
dem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chy
ba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego 
utrzymania i wychowania.
§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyj
nych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.
Art. 134. W stosunku do rodzeństwa zobowiązany może uchylić się od świad
czeń alimentacyjnych, jeżeli są one połączone z nadmiernym uszczerbkiem 
dla niego lub jego najbliższej rodziny.
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Art. 135. § 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwio
nych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możli
wości zobowiązanego.
§ 2. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie 
jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w ca
łości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wycho
wanie.
Art. 136. Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem 
świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobo
wiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny 
sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub 
zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stad zmiany 
przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.
Art. 137. Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upły
wem lat trzech.
Art. 138. W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub 
umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.
Art. 139. Obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na spadkobierców zo
bowiązanego.
Art. 140. § 1. Osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub 
wychowania nie będąc do tego zobowiązana albo będąc zobowiązana 
z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od oso
by zobowiązanej w bliższej lub tej samej kolejności byłoby dla uprawnio
nego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać 
zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić.
§ 2. Roszczenie przewidziane w paragrafie poprzedzającym przedawnia 
się z upływem lat trzech.
Art. 141. § 1. Ojciec nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić 
się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków 
związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania 
matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udzia
łu ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesią
ce. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki 
albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył od
powiednia cześć tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe przysłu
gują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe.
§ 2. Roszczenia matki przewidziane w paragrafie poprzedzającym prze
dawniają się z upływem lat trzech od dnia porodu.
Art. 142. Jeżeli ojcostwo mężczyzny nie będącego mężem matki zostało 
uwiarygodnione, matka może żądać, ażeby mężczyzna ten jeszcze przed 
urodzeniem się dziecka wyłożył odpowiednia sumę pieniężną na koszty 
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utrzymania matki przez trzy miesiące w okresie porodu oraz na koszty 
utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiące po urodzeniu. Termin 
i sposób zapłaty tej sumy określa sąd.
Art. 143. Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zo
stało ustalone, zarówno dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń ma
jątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem 
ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to roszczeń matki, gdy dziecko urodziło się 
nieżywe.
Art. 144. § 1. Dziecko może żądać świadczeń alimentacyjnych od męża 
swojej matki, nie będącego jego ojcem, jeżeli odpowiada to zasadom współ
życia społecznego. Takie samo uprawnienie przysługuje dziecku w stosun
ku do żony swego ojca, nie będącej jego matką.
§ 2. Mąż matki dziecka, nie będący jego ojcem, może żądać od dziecka 
świadczeń alimentacyjnych, jeżeli przyczyniał się do wychowania i utrzy
mania dziecka, a żądanie jego odpowiada zasadom współżycia społeczne
go. Takie samo uprawnienie przysługuje żonie ojca dziecka, nie będącej 
matką dziecka.
§ 3. Do obowiązku świadczeń przewidzianego w poprzedzających para
grafach stosuje się odpowiednio przepisy o obowiązku alimentacyjnym 
miedzy krewnymi.

TYTUŁ III
OPIEKA I KURATELA

DZIAŁ I
OPIEKA NAD MAŁOLETNIM

ROZDZIAŁ I
USTANOWIENIE OPIEKI

Art. 145. § 1. Opiekę ustanawia się dla małoletniego w wypadkach prze
widzianych w tytule II niniejszego kodeksu.
§ 2. Opiekę ustanawia sąd opiekuńczy, skoro tylko poweźmie wiadomość, 
że zachodzi prawny po temu powód.
Art. 146.3) Opiekę sprawuje opiekun. Wspólne sprawowanie opieki nad 
dzieckiem sąd może powierzyć tylko małżonkom.
Art. 147. Jeżeli dobro pozostającego pod opieką tego wymaga, sąd opie
kuńczy wydaje niezbędne zarządzenia dla ochrony jego osoby lub mająt
ku aż do czasu objęcia opieki przez opiekuna; w szczególności sąd opie
kuńczy może ustanowić w tym celu kuratora.
Art. 148. § 1. Nie może być ustanowiony opiekunem, kto nie ma pełnej 
zdolności do czynności prawnych, jak również ten, kto został pozbawio
ny praw publicznych albo praw rodzicielskich lub praw opiekuńczych. 
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§ 2. Nie może być ustanowiony opiekunem ten, w stosunku do kogo zacho
dzi prawdopodobieństwo, że nie wywiąże się należycie z obowiązków 
opiekuna.
Art. 149. § 1. Gdy wzgląd na dobro pozostającego pod opieka nie stoi temu 
na przeszkodzie, opiekunem małoletniego powinna być ustanowiona 
przede wszystkim osoba wskazana przez ojca lub matkę, jeżeli nie byli po
zbawieni władzy rodzicielskiej.
§ 2. Jeżeli opiekunem nie została ustanowiona osoba wymieniona w para
grafie poprzedzającym, opiekun powinien być ustanowiony spośród krew
nych lub innych osób bliskich pozostającego pod opieką albo jego rodziców. 
§ 3.11 W braku takich osób sąd opiekuńczy zwraca się o wskazanie osoby, 
której opieka mogłaby być powierzona, do właściwego organu prezydium 
rady narodowej"1 albo do organizacji społecznej, do której należy piecza nad 
małoletnimi, a jeżeli pozostający pod opieka przebywa w zakładzie wycho
wawczym, może się zwrócić także do tego zakładu.
§ 4.3) W wypadku potrzeby ustanowienia opieki dla małoletniego umie
szczonego w rodzinie zastępczej — sąd powierzy sprawowanie tej opieki 
przede wszystkim rodzicom zastępczym.
Art. 150. § 1. Minister Sprawiedliwości może w drodze rozporządzenia wy
danego w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami określić zasady i tryb 
powierzania opieki zakładom wychowawczym lub innym instytucjom i orga
nizacjom społecznym oraz sposób wykonywania przez nie opieki.
§ 2. W razie powierzenia opieki zakładowi wychowawczemu lub innej in
stytucji albo organizacji społecznej sąd opiekuńczy może wyłączyć z zakre
su obowiązków opiekuna zarząd majątkiem pozostającego pod opieką i po
wierzyć ten zarząd ustanowionemu przez siebie kuratorowi.
Art. 151. Sąd opiekuńczy może ustanowić jednego opiekuna dla kilku 
osób, jeżeli nie ma sprzeczności miedzy ich interesami. Opieka nad rodzeń
stwem powinna być w miarę możności powierzona jednej osobie.
Art. 152. Każdy, kogo sąd opiekuńczy ustanowi opiekunem, obowiązany 
jest opiekę objąć. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zwolnić od 
tego obowiązku.
Art. 153. Objęcie opieki następuje przez złożenie przyrzeczenia przed są
dem opiekuńczym. Opiekun powinien objąć swe obowiązki niezwłocznie.

ROZDZIAŁ II
SPRAWOWANIE OPIEKI

Art. 154. Opiekun obowiązany jest wykonywać swe czynności z należytą 
starannością, jak tego wymaga dobro pozostającego pod opieką i interes 
społeczny.

’’ Obecnie: do organow gminy 
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Art. 155. § 1. Opiekun sprawuje pieczę nad osobą i majątkiem pozostają
cego pod opieką; podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego.
§ 2. Do sprawowania opieki stosuje się odpowiednio przepisy o władzy 
rodzicielskiej z zachowaniem przepisów poniższych.
Art. 156. Opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we 
wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku mało
letniego.
Art. 157. Jeżeli opiekun doznaje przemijającej przeszkody w sprawowaniu 
opieki, sąd opiekuńczy może ustanowić kuratora.
Art. 158. Opiekun powinien przed powzięciem decyzji w ważniejszych 
sprawach wysłuchać pozostającego pod opieką, jeżeli pozwala na to jego 
rozwój umysłowy i stan zdrowia, oraz uwzględniać w miarę możności jego 
rozsądne życzenia.
Art. 159. § 1. Opiekun nie może reprezentować osób pozostających pod 
jego opieką:

1) przy czynnościach prawnych miedzy tymi osobami;
2) przy czynnościach prawnych między jedną z tych osób a opiekunem 

albo jego małżonkiem, zstępnymi, wstępnymi lub rodzeństwem, chy
ba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz 
osoby pozostającej pod opieką.

§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio w postępowaniu przed 
sądem lub innym organem państwowym.
Art. 160. § 1. Niezwłocznie po objęciu opieki opiekun obowiązany jest spo
rządzić inwentarz majątku osoby pozostającej pod opieką i przedstawić go 
sądowi opiekuńczemu. Przepis powyższy stosuje się odpowiednio w ra
zie późniejszego nabycia majątku przez osobę pozostająca pod opieką.
§ 2. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku sporządzenia 
inwentarza, jeżeli majątek jest nieznaczny.
Art. 161. § 1. Sąd opiekuńczy może zobowiązać opiekuna do złożenia do 
depozytu sądowego kosztowności, papierów wartościowych i innych do
kumentów należących do pozostającego pod opieką. Przedmioty te nie 
mogą być odebrane bez zezwolenia sądu opiekuńczego.
§ 2. Gotówka pozostającego pod opieką, jeżeli nie jest potrzebna do zaspo
kajania jego uzasadnionych potrzeb, powinna być złożona przez opieku
na w instytucji bankowej. Opiekun może podejmować ulokowaną gotów
kę tylko za zezwoleniem sądu opiekuńczego.
Art. 162. § 1. Opiekun sprawuje opiekę bezpłatnie.
§ 2. Jeżeli z opieką związany jest zarząd majątkiem wymagający znaczne
go nakładu pracy, sąd opiekuńczy może na żądanie opiekuna przyznać mu 
stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w 
dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.
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Art. 163. § 1. Opiekun może żądać od pozostającego pod opieką zwrotu 
nakładów i wydatków związanych ze sprawowaniem opieki. Do roszczeń 
z tego tytułu stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.
§ 2. Roszczenia powyższe przedawniają się z upływem lat trzech od usta
nia opieki lub zwolnienia opiekuna.
Art. 164. Roszczenie osoby pozostającej pod opieką o naprawienie szko
dy wyrządzonej nienależytym sprawowaniem opieki przedawnia się 
z upływem lat trzech od ustania opieki lub zwolnienia opiekuna.

ROZDZIAŁ III
NADZÓR NAD SPRAWOWANIEM OPIEKI

Art. 165. § 1. Sąd opiekuńczy wykonywa nadzór nad sprawowaniem opie
ki, zaznajamiając się bieżąco z działalnością opiekuna oraz udzielając mu 
wskazówek i poleceń; przy wykonywaniu tego nadzoru sąd opiekuńczy 
może korzystać z pomocy społecznego organu pomocniczego w sprawach 
opiekuńczych.
§ 2. Sąd opiekuńczy może żądać od opiekuna wyjaśnień we wszystkich 
sprawach należących do zakresu opieki oraz przedstawiania dokumentów 
związanych z jej sprawowaniem.
Art. 166. § 1. Opiekun obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez 
sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawoz
dania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu 
jego majątkiem.
§ 2. Jeżeli dochody z majątku nie przekraczają prawdopodobnych kosztów 
utrzymania i wychowania pozostającego pod opieką, sąd opiekuńczy może 
zwolnić opiekuna od przedstawiania szczegółowych rachunków z zarzą
du; w wypadku takim opiekun składa tylko ogólne sprawozdanie o zarzą
dzie majątkiem.
Art. 167. § 1. Sąd opiekuńczy bada sprawozdania i rachunki opiekuna pod 
względem rzeczowym i rachunkowym, zarządza w razie potrzeby ich 
sprostowanie i uzupełnienie oraz orzeka, czy i w jakim zakresie rachunki 
zatwierdza.
§ 2. Zatwierdzenie rachunku przez sąd opiekuńczy nie wyłącza odpowie
dzialności opiekuna za szkodę wyrządzoną nienależytym sprawowaniem 
zarządu majątkiem.
Art. 168. Jeżeli opiekun nie sprawuje należycie opieki, sąd opiekuńczy 
wyda odpowiednie zarządzenia.

ROZDZIAŁ IV
ZWOLNIENIE OPIEKUNA I USTANIE OPIEKI

Art. 169. § 1. Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może na żądanie opie
kuna zwolnić go z opieki.
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§ 2. Sąd opiekuńczy zwolni opiekuna, jeżeli z powodu przeszkód faktycz
nych lub prawnych opiekun jest niezdolny do sprawowania opieki albo do
puszcza się czynów lub zaniedbań, które naruszają dobro pozostającego 
pod opieką.
§ 3. Jeżeli sąd opiekuńczy nie postanowi inaczej, opiekun obowiązany jest 
prowadzić nadal pilne sprawy związane z opieką aż do czasu jej objęcia 
przez nowego opiekuna.
Art. 170. Gdy małoletni osiągnie pełnoletność albo gdy przywrócona zo
stanie nad nim władza rodzicielska, opieka ustaje z mocy prawa.
Art. 171. Jeżeli w chwili ustania opieki zachodzi przeszkoda do natychmia
stowego przejęcia zarządu majątkiem przez osobę, która pozostawała pod 
opieką, albo przez jej przedstawiciela ustawowego lub spadkobierców, 
opiekun obowiązany jest nadal prowadzić pilne sprawy związane z zarzą
dem majątku, chyba że sąd opiekuńczy postanowi inaczej.
Art. 172. § 1. W razie zwolnienia opiekuna lub ustania opieki opiekun obo
wiązany jest złożyć w ciągu trzech miesięcy rachunek końcowy z zarządu 
majątkiem.
§ 2. Do rachunku końcowego stosuje się odpowiednio przepisy o rachun
ku rocznym.
Art. 173. Sąd opiekuńczy może zwolnić opiekuna od obowiązku składa
nia rachunku końcowego.
Art. 174. Niezwłocznie po swym zwolnieniu lub po ustaniu opieki opie
kun obowiązany jest oddać osobie, która pozostawała pod opieką, albo jej 
przedstawicielowi ustawowemu lub spadkobiercom zarządzany przez sie
bie majątek tej osoby.

DZIAŁ II
OPIEKA NAD UBEZWŁASNOWOLNIONYM CAŁKOWICIE

Art. 175. Do opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie stosuje się od
powiednio przepisy o opiece nad małoletnim z zachowaniem przepisów 
poniższych.
Art. 176. Jeżeli wzgląd na dobro pozostającego pod opieką nie stoi temu 
na przeszkodzie, opiekunem ubezwłasnowolnionego całkowicie powinien 
być ustanowiony przede wszystkim jego małżonek, a w braku tegoż — jego 
ojciec lub matka.
Art. 177. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie ustaje z mocy pra
wa w razie uchylenia ubezwłasnowolnienia lub zmiany ubezwłasnowol
nienia całkowitego na częściowe.

DZIAŁ III
KURATELA

Art. 178. § 1. Kuratora ustanawia się w wypadkach w ustawie przewidzianych. 
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§ 2. W zakresie nie uregulowanym przez przepisy, które przewidują usta
nowienie kuratora, stosuje się odpowiednio do kurateli przepisy o opiece 
z zachowaniem przepisów poniższych.
Art. 179. § 1. Organ państwowy, który ustanowił kuratora, przyzna mu na 
jego żądanie stosowne wynagrodzenie za sprawowanie kurateli. Wynagro
dzenie pokrywa się z majątku osoby, dla której kurator jest ustanowiony, 
a jeżeli osoba ta nie ma majątku, wynagrodzenie pokrywa ten, na czyje żą
danie kurator został ustanowiony.
§ 2. Wynagrodzenia nie przyznaje się, jeżeli nakład pracy kuratora jest nie
znaczny, a sprawowanie kurateli czyni zadość zasadom współżycia spo
łecznego.
Art. 180. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, organ 
państwowy, który ustanowił kuratora, uchyli kuratele, gdy odpadnie jej cel. 
§ 2. Jeżeli kurator został ustanowiony do załatwienia poszczególnej spra
wy, kuratela ustaje z chwilą ukończenia tej sprawy.
Art. 181. § 1. Kurator osoby ubezwłasnowolnionej częściowo jest powołany 
do reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd opie
kuńczy tak postanowi.
§ 2. W razie uchylenia ubezwłasnowolnienia kuratela ustaje z mocy prawa.
Art. 182. Dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nie urodzonego, ustanawia 
się kuratora, jeżeli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziec
ka. Kuratela ustaje z chwila urodzenia się dziecka.
Art. 183. § 1. Osoba ułomna może żądać ustanowienia kuratora, jeżeli po
trzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego 
rodzaju. Zakres obowiązków i uprawnień kuratora określa sąd opiekuńczy. 
§ 2. Kuratele uchyla się na żądanie osoby ułomnej, dla której była ustano
wiona.
Art. 184. § 1. Dla ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie 
może prowadzić swoich spraw, a nie ma pełnomocnika, ustanawia się ku
ratora. To samo dotyczy wypadku, gdy pełnomocnik nieobecnego nie może 
wykonywać swoich czynności albo gdy je wykonywa nienależycie.
§ 2. Kurator powinien przede wszystkim postarać się o ustalenie miejsca 
pobytu osoby nieobecnej i zawiadomić ją o stanie jej spraw.
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USTAWA

z dnia 25 lutego 1964 r.
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE 

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY
Dz. U. z 1964 r Nr 9, poz. 60.

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE.

Art. I. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1965 r.
Art. II. § 1. Z dniem wejścia w życie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
tracą moc dotychczasowe przepisy dotyczące przedmiotów w tym kodek
sie unormowanych.
§ 2. W szczególności tracą moc:

1) kodeks rodzinny (ustawa z dnia 27 czerwca 1950 r. — Dz. U. Nr 34, 
poz. 308 i z 1953 r. Nr 31, poz. 124);

2) przepisy wprowadzające kodeks rodzinny (ustawa z dnia 27 czerw
ca 1950 r. - Dz. U. Nr 34, poz. 309).

§ 3. Pozostają w mocy przepisy art. 20 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. 
o zwalczaniu alkoholizmu (Dz. U. Nr 69, poz. 434).
Art. III. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy uchylone 
niniejszą ustawą albo odsyłają ogólnie do przepisów, które dotyczą przed
miotów unormowanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, stosuje się 
odpowiednio przepisy tego kodeksu.

ROZDZIAŁ II
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH.

Art. IV. (pominięto)
ROZDZIAŁ III

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE.

Art. V. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stosuje się do stosun
ków w nim unormowanych, chociażby powstały przed jego wejściem 
w życie, chyba że przepisy poniższe stanowią inaczej.
Art. VI. § 1. Zawarcie i ważność małżeństwa, które zostało zawarte przed 
wejściem w życie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ocenia się według 
przepisów obowiązujących w chwili zawarcia małżeństwa.
§ 2. Jednakże po dniu wejścia w życie Kodeksu rodzinnego i opiekuńcze
go unieważnienie takiego małżeństwa może być orzeczone tylko według 
przepisów tego kodeksu.
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Art. VII. Ustanie, unieważnienie lub rozłączenie małżeństwa, które nastą
piło przed dniem wejścia w życieKodeksu rodzinnego i opiekuńczego, 
ocenia się według przepisów prawa obowiązującego w chwili ustania, 
unieważnienia lub rozłączenia małżeństwa. Nie dotyczy to jednak skutków 
prawnych ustania lub unieważnienia, które powstały po wejściu w życie 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Art. VIII. Jeżeli w chwili wejścia w życie Kodeksu rodzinnego i opiekuń
czego stosunki majątkowe między małżonkami podlegały wspólności usta
wowej w rozumieniu Kodeksu rodzinnego z 1950 r., składniki majątku 
małżonków istniejące w chwili wejścia w życie Kodeksu rodzinnego i opie
kuńczego zalicza się od tej chwili do majątku wspólnego albo do majątku 
odrębnego stosownie do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 
Art. IX. § 1. Jeżeli w chwili wejścia w życie Kodeksu rodzinnego i opie
kuńczego stosunki majątkowe między małżonkami były oparte na umowie 
majątkowej małżeńskiej, do stosunków tych stosuje się nadal przepisy obo
wiązujące w chwili zawarcia umowy. Jednakże strony mogą przez umo
wę zmienić dotychczasowy ustrój majątkowy stosownie do przepisów 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
§ 2. Jeżeli w chwili wejścia w życie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sto
sunki majątkowe między małżonkami nie podlegały wspólności ustawo
wej ani nie były określone przez umowę majątkową małżeńską, istnieje 
między małżonkami rozdzielność majątkowa w rozumieniu Kodeksu ro
dzinnego i opiekuńczego.
Art. X. Do wszczętych przed dniem wejścia w życie Kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego spraw o zaprzeczenie ojcostwa, o unieważnienie uznania 
dziecka oraz o rozwiązanie stosunku przysposobienia stosuje się przepi
sy dotychczasowe.
Art. XI. Jeżeli przed dniem wejścia w życie Kodeksu rodzinnego i opiekuń
czego zmiana nazwiska dziecka nie mogła nastąpić z tego tylko powodu, 
że okoliczności, od których zmiana ta zależy stosownie do art. 36 i 37 Ko
deksu rodzinnego z 1950 r., nastąpiły już po uzyskaniu przez dziecko peł- 
noletności (art. 38 Kodeksu rodzinnego z 1950 r.), strony interesowane 
mogą w ciągu roku od dnia wejścia w życie Kodeksu rodzinnego i opiekuń
czego złożyć w urzędzie stanu cywilnego, w którym został sporządzony 
akt urodzenia dziecka, wniosek o dokonanie zmiany nazwiska stosownie 
do przepisów art. 88-90 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Art. XII. Ważność przysposobienia i rozwiązania stosunku przysposobie
nia, jak również ważność uznania dziecka oraz wszelkich innych czynno
ści prawnych unormowanych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a do
konanych przed dniem wejścia w życie tegoż kodeksu, ocenia się według 
przepisów obowiązujących w chwili ich dokonania.
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Art. XIII. § 1. Przysposobienie dokonane przed dniem wejścia w życie 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wywołuje skutki przewidziane w art. 
124 tego kodeksu.
§ 2. W ciągu lat pięciu od dnia wejścia w życie Kodeksu rodzinnego i opie
kuńczego sąd opiekuńczy może na wniosek przysposabiającego orzec, że 
skutki przysposobienia dokonanego przed tym dniem będą podlegały 
przepisom art. 121-123 tego kodeksu.
§ 3. Pozostają jednak w mocy postanowienia aktu przysposobienia doty
czące nazwiska przysposobionego.

PRZEPIS KOŃCOWY.
Art. XIV. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1965 r.



PRZYPISY DO KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO
I PRZEPISÓW WPROWADZAJĄCYCH

1) Zmiany wynikają z ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompe
tencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy 
administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 1990 r.

2) Zmiany wynikają z ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cy
wilnego (Dz. U. Nr 36, poz. 180) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 marca 1987 r.

3) Zmiany wynikają z ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o zmianie ustawy Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 45, poz. 234) zmieniającej nin. ustawę z dniem 
1 marca 1976 r.

4) Zmiany wynikają z ustawy z dnia 26 maja 1995 r. o zmianie ustawy Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 83, poz. 417) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 20 października 1995 r.

5) Zmiany wynikają z ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie ustaw — Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego,Prawo o aktach stanu 
cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypo
spolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 117, poz. 757) zmie
niającej nin. ustawę z dniem 15 listopada 1998 r.

6) Zmiany wynikają z ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o zmianie ustawy Kodeks ro
dzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz Prawo prywatne 
międzynarodowe (Dz. U. Nr 52, poz. 532) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 
grudnia 1999 r.
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OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW

art. — artykuł
Dz.U. — Dziennik Ustaw
jw. — jak wyżej
jedn. — jednolity
k.c. — kodeks cywilny
k.k. — kodeks karny
k.p. — kodeks pracy
k.p.c. — kodeks postępowania cywilnego
k.r.op. — kodeks rodzinny i opiekuńczy
1 Kor — 1 List św. Pawła do Koryntian
Łk — Ewangelia wg św. Łukasza
Mk — Ewangelia wg św. Marka
Mt — Ewangelia wg św. Mateusza
nP. — na przykład
nr — numer
§ — paragraf
por. — porównaj
poz. — pozycja
r. — rok
rozdz. — rozdział
RP — Rzeczpospolita Polska
SN — Sąd Najwyższy
sprost. — sprostowanie
str. — strona
uchw. — uchwała
ust. — ustęp
w. — wiersz (wers)
wg — według
zd. -- zdanie
zm. — zmiana (y)
zob. — zobacz
ZUS — Zakład Ubezpieczeń Społecznycl



WSTĘP

Skorowidz obejmuje na wstępie alfabetyczny spis haseł, potem skorowidz rzeczowy - omówione 
są poszczególne hasta oraz nu końcu są źródła prawa rodzinnego i literatura prawa rodzinnego 
i opiekuńczego (podręczniki, komentarze, bibliografie, czasopisma naukowe, zbiory orzeczeń, kodeksy).

Jest to skorowidz rzeczowy teoretyczno-normatywny do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. 
taki, który uwzględnia także pojęcia teoretyczne wypracowane na tle przepisów kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego.

W literaturze polskiej nie ma tego typu opracowania, skorowidza. Dotychczasowe skorowidze do 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mają charakter czysto normatywny, a nic także teoretyczny.

Skorowidz ma 336 haseł. Wszystkie hasła są ułożone alfabetycznie. Hasłu zasadnicze - podsta
wowe (32) są ujęte (w alfabetycznym spisie haseł i w tekście merytorycznym) specjalną czcionką 
(dużymi literami); są one podzielone na podhasta, które są podkreślone, ułatwia to ich czytanie, jako 
że są one zazwyczaj obszerne. Natomiast w hasłach zasadniczych — podstawowych (ujętych duży
mi literami) (32) podhasta nie są ujęte alfabetycznie, lecz merytorycznie, logicznie; ułatwia to ich 
czytanie, jako że są obszerne. Natomiast w pozostałych hasłach (nie zasadniczych, nie podstawo
wych), to jest w hasłach szczegółowych, podliasla są ujęte alfabetycznie, jako że są zazwyczaj krót
kie. Taki sposób ujęcia ułatwi czytanie skorowidza.

Skorowidz ten jest pożyteczny dla teoretyków i praktyków prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz 
zwykłych Czytelników kodeksu rodzinnego i opiekuńczego bez przygotowania teoretycznego i praw
niczego. Jest on przydatny dla studentów rn.in. prawa i administracji, w przygotowaniu się do zajęć 
dydaktycznych i naukowych (ćwiczenia, wykłady, seminaria, prace magisterskie) oraz zdawaniu 
egzaminów z prawa rodzinnego. To samo dotyczy aplikantów. Jest on pomocny dla nauczycieli aka
demickich (przy pisaniu prac naukowych z prawa rodzinnego, w dydaktyce) oraz praktyków — 
sędziów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, prawników-cywilistów, prawników, pracowni
ków opieki społecznej (socjalnych), pedagogów, ekonomistów oraz zwykłych Czytelników kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego bez przygotowania prawniczego. Ułatwia on studiowanie, lekturę kodek
su rodzinnego i opiekuńczego. Jest to najobszerniejsze opracowanie tego typu.

Widzę potrzebę w nauce polskiej opracowania konkordancji do kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego na wzór na przykład konkordancji do Biblii, por. np. J. Flis, Konkordancja do Biblii 
Tysiącleciu, Warszawa 1991.

Numeri/ artykułów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego istotne dla danego hasta są podane w pierw
szej kolejności (obok hasta zasadniczego).

Liczby bez podania aktu prawnego, a tak zazwyczaj jest, oznaczają numery artykułów kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego.

Autor opracował także odrębny „Skorowidz rzeczowy teoretyczno-normatywny do kodeksu cywilne
go”, wydany w ramach kodeksu cywilnego tego samego Studia „STO" w Bielsku-Białej.

Życzę owocnej lektury.

Kraków, 26 sierpnia 1999 r.,
w Uroczystość Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej

Michał Niedośpiał
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A
Adopcja
Adopcyjno-opiekuńczy ośrodek
Akt małżeństwa
Akt notarialny
Akt urodzenia
ALIMENTACJA
ALIMENTACJA-DOCHODZENIE ROSZ

CZEŃ ALIMENTACYJNYCH

B
Bank (instytucja bankowa)
Bezpłatne
Błąd co do tożsamości drugiej strony
Brat

c
Choroba psychiczna
Ciąża
Czynność prawna
Czynności
Czyny

D
Darowizna
Depozyt sądowy
Dług
Dłużnik
Dobra wiara
Dobro
Dochody
Dokumenty
Domniemanie
Dorobek małżonków
Duchowny
Duchowy rozwój dziecka
Dział spadku
Dziecko
Dziedziczenie

E
Eksmisja

F
Fizyczny rozwój dziecka
Forma
FUNKCJE RODZINY

G
Gospodarstwo
Gotówka
Groźba

I
Imię
Instytucje
Interes prawny
Interes społeczny
Interesy
Inwentarz majątku
Istotne sprawy

J
Jednostronna czynność prawna

K
Kierownik urzędu stanu cywilnego 
Kobieta
KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY - 

SYSTEMATYKA USTAWOWA
Kolejność obowiązku alimentacyjnego 
KONKUBINAT
Konsul
Konwalidacja
Kosztowności
Koszty
Kościół
Krewni
Krzywda
KURATELA

L
Linia pokrewieństwa lub powinowactwa 
Linia prosta pokrewieństwa (zstępni, wstępni) 
Linia prosta powinowactwa
Literatura prawa rodzinnego i opiekuńczego 
Lokal zamienny

M
MACIERZYŃSTWO
Majątek
Małoletni
Małżeństwo nie istniejące (nie zawarte) (nia- 

trimonium non existens)
Małżeństwo (odesłanie)
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Małżeństwo (słowo)
Małżonek (słowo)
Małżonkowie (słowo)
Matka
Mąż
Mężczyzna
Miejsce
Mieszkanie
Minister Sprawiedliwości
Mocodawca

N
Nadzór
Nagrody
Nakład
Nakłady
Należności
Należyta (e)
Nazwisko
Nazwisko dziecka
Niebezpieczeństwo grożące bezpośrednio 

życiu
Niedorozwój umysłowy
Niedostatek
Nienależyte
Nieobecna osoba
Niepodobieństwo ojcostwa 
Nieuprawniona osoba
Nieznani rodzice
Notarialny akt
Notariusz

O
Obalenie domniemania ojcostwa
Obcowanie z matką dziecka
Obowiązek alimentacyjny
Obowiązki (odesłanie)
Obywatele polscy
Odebranie dziecka zatrzymanego przez 

osobę nieuprawnioną
Odmowa
Odpowiednie stosowanie przepisów prawa 
Odpowiedzialność
Odrębny majątek każdego z małżonków 
Odszkodowanie
Ograniczenie władzy rodzicielskiej
Ojciec (słowo)
Ojcostwo (słowo)
OPIEKA
Opiekuńczy sąd
Organ
Organizacji! społeczna
Osoba trzecia

Osoba ułomna
Osoby bliskie
Osoby trzecie
Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy
Oświadczenie

p
Państwo
Papiery wartościowe
Pełnoletność
Pełnomocnictwo — pełnomocnik
Piecza
Pismo z podpisem urzędowo poświadczo

nym
Placówka opiekuńczo-wychowawcza 
POCHODZENIE DZIECKA 
POCHODZENIE DZIECKA OD MĘŻA

MATKI
Podział
POJĘCIE RODZINY
POKREWIEŃSTWO
Pomieszczenie zastępcze
Pomoc
Porozumienie
Poród
Posłuszeństwo
Postanowienie
Potomstwo
Potwierdzenie
Powierzenie
POWINOWACTWO
Powód (powody) (z powodu)
Powództwo
Pozbawienie władzy rodzicielskiej
Pożycie wspólne małżonków
Praca
Prawa
PRAWA I OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW
PRAWA RODZINNE PODMIOTOWE
Prawdopodobieństwo
Prawo wewnętrzne kościoła albo innego 

związku wyznaniowego
Projekt racjonalizatorski
Prokurator
Prowadzenie
Przedawnienie roszczeń
Przedmioty
Przedmioty zwykłego urządzenia domowego
Przedsiębiorstwo
Przedstawiciel ustawowy
Przepis(y)
Przesyłka polecona nadana w polskim urzę

dzie pocztowym
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Przeszkoda (y)
Przeszkody do zawarcia małżeństwa
Przyczyna
Przyczynianie się
Przygotowanie zawodowe dziecka
Przyrzeczenie
Przysporzenie
PRZYSPOSOBIENIE (adoptio)
Przyszłe
Przyszłość

R
Rachunek z zarządu majątkiem
Renta
Reprezentacja
Rodzeństwo
Rodzice
Rodzice (słowo)
Rodzina
Rodzina zastępcza
Rozdzielność majątkowa
Rozkład pożycia małżeńskiego
Rozporządzenie
Rozstrój zdrowia
Rozstrzyganie (rozstrzygnięcie)
Rozszerzenie wspólności ustawowej
Rozwiązanie
ROZWÓD
Rozwój
Równe
Rygor nieważności
Rzeczpospolita Polska

s
Sąd opiekuńczy
Sąd (sądowe)
SĄDOWE USTALENIE OJCOSTWA 
SEPARACJA
Siła wyższa
Siostra
Skierowanie
Słuszność
Solidarna odpowiedzialność małżonków 
Spadek
Spadkobierca
Spadkodawca
Społeczny (e, a)
Sprawa
Sprawozdanie opiekuna
Sprzeciw
Sprzeczność
Stan
Stan wyłączający świadome wyrażenie woli

Staranie
Staranność
Stopień pokrewieństwa lub powinowactwa
Stopień przyczynienia się małżonka do po

wstania majątku wspólnego
STOSUNEK PRAWA RODZINNEGO DO 

PRAWA CYWILNEGO (STOSUNEK K.R.OP 
DO K.C.)

STOSUNEK RODZINNOPRAWNY
STOSUNKI MAJĄTKOWE MIĘDZY MAŁ

ŻONKAMI (MAJĄTKOWE USTROJE 
MAŁŻEŃSKIE)

STOSUNKI MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆ
MI (PRZEPISY OGÓLNE)

Straty majątkowe
Styczność osobista
Surogacja
Sytuacja materialna
Szkoda

ś
Śmierć
Środki utrzymania
Środowisko rodzinne
Świadkowie

T
Termin
Testament

u
Ubezwłasnowolnienie
Uchylenie
Udziały małżonków w majątku wspólnym 

w chwili ustania wspólności majątkowej
Ułomna osoba
Umowa
Umowa międzynarodowa ratyfikowana 

lub ustawa regulująca stosunki między 
państwem a kościołem albo innym związ
kiem wyznaniowym

Umowna wspólność majątkowa małżonków 
UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA
Unieważnienie uznania dziecka
Upływ
Uprawnienie [uprawniony (a, e)] (słowo)
Urodzenie się dziecka
Urząd stanu cywilnego
Usługi świadczone osobiście przez małżonka
Usprawiedliwione potrzeby
Ustalenie
Ustanie
USTANIE MAŁŻEŃSTWA PRZEZ ŚMIERĆ 

MAŁŻONKA



Ustanowienie
Ustawowa wspólność
Uszkodzenie ciała
Utrata całkowita lub częściowa zdolności 

do pracy zarobkowej
Uwiarygodnienie
Uzdolnienia
UZNANIE DZIECKA
Uznanie jednego z małżonków za zmarłego

W
Wada oświadczenia woli
Ważne powody
Ważne względy
Wiedza
Wiek
Wierność
Wierzyciel
Wierzytelność
Wina '
WŁADZA RODZICIELSKA
Wspieranie się wzajemne rodziców i dzieci 
Wspólne
Wspólność majątkowa małżeńska (ustawo

wa, umowna)
Wspólność umowna (majątkowa małżeńska) 
Wspólność ustawowa
Współdziałanie
Współwłasność
Wstępni
Wychowanie
Wydatki
Wyjaśnienia
Wykonywanie
Wykonywanie zawodu
Wyłączenie
Wynagrodzenie
Wynalazek
Wyrok
Wysłuchanie
Wzajemna pomoc
Wzór

Z
Zaburzenia psychiczne 
Zadośćuczynienie za krzywdę
Zakład wychowawczy
Zamieszkiwanie (zamieszkanie)
Zaniedbanie
Zapewnienie
Zapis
Zaprzeczenie
ZARĘCZYNY

Zarobek dziecka
Zarząd
Zarządca
Zarządzenia sądu opiekuńczego
ZASADY POLSKIEGO PRAWA RODZIN

NEGO
Zasady współżycia społecznego
Zaspokojenie
Zastępcza rodzina
Zastępcze środowisko rodzinne
Zaświadczenie
Zatrudnienie
Zatwierdzenie rachunku
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA 
Zawieszenie władzy rodzicielskiej 
Zdolność do czynności prawnych 
Zdolność do pracy zarobkowej
Zezwolenie kierownika urzędu stanu cy

wilnego
Zezwolenie sądu
Zgoda
Zlecenie
Zła wiara
Złożenie
Zmarły
Zmiana
Zmniejszenie się widoków powodzenia na 

przyszłość poszkodowanego małżonka 
(renta należna)

Zniesienie wspólności majątkowej przez 
sąd

Zobowiązanie (zobowiązany) (słowo)
Zstępni
Związek wyznaniowy
Zwiększenie się potrzeb poszkodowanego 

małżonka (renta należna)
Zwolnienie
Zwrot nakładów i wydatków
Zwykłe potrzeby rodziny
Zwykły zarząd

ź
Źródła prawa rodzinnego

ż
Żądanie
Żona

ŹRÓDŁA PRAWA RODZINNEGO
LITERATURA PRAWA RODZINNEGO 

I OPIEKUŃCZEGO (podręczniki, komen
tarze, bibliografie, czasopisma naukowe, 
zbiory orzeczeń, kodeksy)



SKOROWIDZ RZECZOWY
TEORETYCZNO-NORMATYWNY

(Liczby bez określenia oznaczają numery artykułów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego)

A
Adopcja zob. Przysposobienie
Adopcyjno-opiekuńczy ośrodek 120* § 4; 
zob. Przysposobienie
Akt małżeństwa art. 1 § 2, art. 2

— sporządzenie aktu małżeństwa mimo 
niezawarcia małżeństwa 2

— sporządzenie przez kierownika urzędu 
stanu cywilnego aktu małżeństwa ko
ścielnego ze skutkami cywilnymi 1 § 2

Akt notarialny 47
— forma majątkowej umowy małżeńskiej 47 

Akt urodzenia 122 § 2
— sporządzenie nowrego aktu urodzenia 

osoby przysposobionej 122 § 2
ALIMENTACJA 128-144, 27, 28, 58, 60, 61, 21, 
613, 614, 616

— charakter prawny prawa do alimentów 
(alimentacji) (i obowiązku alimentacyjnego)

— — prawo majątkowe ściśle związane z
osobą uprawnioną

— — — niezbywalne
— — — niedziedziczne 139
— — prawo niemajątkowe
— — — niezbywalne
— — — niedziedziczne 139
— — prawo mieszane (majątkowo-niema-

jątkowe)
— — stosunek alimentacyjny -- stosunek

prawnorodzinny (typ, rodzaj stosun
ku cywilnoprawnego, zobowiązanio
wego — dłużnik, wierzyciel)

— — stosunek alimentacyjny powstaje z
mocy prawa (cx legc)

— — są to kwestie dyskusyjne w literaturze
— treść obowiązku alimentacyjnego 128
— — dostarczanie środków utrzymania 128
— — a w razie potrzeby także środków

wychowania 128
— osoby uprawnione i zobowiązane do ali

mentacji ( źródła obowiązku alimenta
cyjnego) 27, 28, 21, 60, 61, 614, 128-144, 
125 § 1, 126 § 1

— — małżonkowie 23, 27, 28, 60, 61, 21, 130
— — — w trakcie małżeństwa 23, 27, 28,

130 (analogia)

— — — po rozwodzie lub unieważnieniu
małżeństwa 60, 61, 21, 130

— — — małżonkowie pozostający w sepa
racji 614, 60 § 1, 2

------krewni 128, 129, 132, 134
— — — w linii prostej 128, 129, 132
— — — rodzeństwo 128, 129, 132, 134
— — przysposobienie 121, 1211, 124, 125

§ 1 zd. 3, 126 § 1,131
— — powinowaci (tylko pasierb wzglę

dem ojczyma lub macochy i odwrot
nie) 144

— — obowiązek alimentacyjny ojca (dziec
ka pozamałżeńskiego) nie będącego 
mężem matki względem matki dziec
ka pozamałżeńskiego 141-143

— kolejność obowiązków alimentacyjnych 
129, 130, 131, 132, 134, 141-143, 144

— — małżonkowie 130, 60, 61, 23, 27
— — — obowiązek alimentacyjny między

małżonkami wyprzedza obowią
zek alimentacyjny krewnych upra
wnionego małżonka (krewnych 
małżonków) 130

------krewni 128, 129, 132, 134
— — — 1) zstępni 129
— — — 2) wstępni 129
— — — 3) rodzeństwo 129, 134
— — obowiązek alimentacyjny obciąża

zstępnych przed wstępnymi, a wstęp
nych przed rodzeństwem 129 § 1

— — jeżeli jest kilku zstępnych lub wstęp
nych — obciąża bliższych stopniem 
przed dalszymi 129 § 1

— — krewnych w tym samym stopniu ob
ciąża obowiązek alimentacyjny w 
częściach odpowiadających ich moż
liwościom zarobkowym i majątko
wym 129 § 2

— — obowiązek alimentacyjny zobowią
zanego w dalszej kolejności powsta
je dopiero wtedy, gdy nie ma osoby 
zobowiązanej w bliższej kolejności 
albo osoba ta nie jest w stanie uczynić 
zadość swemu obowiązkowi lub gdy 
uzyskanie od niej na czas potrzebnych 
uprawnionemu środków utrzymania 
jest niemożliwe lub połączone z nad
miernymi trudnościami 132
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— — w stosunku do rodzeństwa zobowią

zany może uchylić się od świadczeń 
alimentacyjnych, jeżeli są one połą
czone z nadmiernym uszczerbkiem 
dla niego lub dla jego najbliższej ro
dziny 134

— przysposobienie 121, 121’, 124, 125 § 1 
zd. 3, 126 § 1, 131

------pełne 121, 121', 131 § 2
— — niepełne 124 § 1, 131 §1,2
— — po rozwiązaniu przysposobienia 126

§ 1, 125 §1 zd. 3
— powinowactwo (obowiązek alimenta

cyjny ojczyma lub macochy względem 
pasierba i odwrotnie) 144

— — obowiązek alimentacyjny między
powinowatymi jest w ostatniej kolej
ności (po obowiązkach alimentacyj
nych z art. 27, 60,128-140 lub nawet 
128-143), czyli po innych obowiąz
kach alimentacyjnych, tj. ma charak
ter subsydiarny (posiłkowy) 144

— — z punktu widzenia alimentów ojczy
ma lub macochę należy traktować tak, 
jakby byli ojcem łub matką pasierba 
(loco parentis) i odwrotnie pasierba na
leży traktować tak jakby był dzieckiem 
ojczyma lub macochy (loco pueri)

— — o kolejności obowiązku alimentacyjne
go między powinowatymi decydują 
zasady współżycia społecznego 144

— — w literaturze kwestia kolejności obo
wiązku alimentacyjnego między po
winowatymi (144) jest dyskusyjna

— obowiązek alimentacyjny pica dziecka 
pozamałżeńskiego względem jego mat
ki 141-143

— — w pierwszej kolejności (wyprzedza
inne obowiązki alimentacyjne)

— — w ostatniej kolejności (po innych obo
wiązkach alimentacyjnych) po 128- 
-140,144, 60, 21, 27

— — w literaturze kwestia kolejności tego
obowiązku alimentacyjnego jest dys
kusyjna

— przesłanki obowiązku alimentacyjnego 
133, 134, 141-143, 144

— — przesłanki obowiązku alimentacyjne
go rodziców wobec dziecka, które nie 
jest jeszcze w stanie utrzymać się sa
modzielnie 133 § 1

— — przesłanki obowiązku alimentacyjne
go między krewnymi w linii prostej 

w innych wypadkach — niedostatek 
133 § 2

— — przesłanki obowiązku alimentacyjne
go między rodzeństwem 133 § 2, 134

— — — niedostatek 133 § 2
— — — w stosunku do rodzeństwa zobo

wiązany może uchylić się od świad
czeń alimentacyjnych, jeżeli są one 
połączone z nadmiernym uszczerb
kiem dla jego najbliższej rodziny 134

— — przesłanki obowiązku alimentacyjne
go między powinowatymi (między 
pasierbem a ojczymem lub macochą 
i odwrotnie)

— — — pasierba względem ojczyma lub
macochy 144 § 1, 3

— — — — niedostatek 133 § 2 w zw. z art.
144 § 3

— — — — zasady współżycia społeczne
go 144 § 1

— — — ojczyma lub macochy względem
pasierba 144 § 2, 3

— — — — pasierb nie jest jeszcze w sta
nie samodzielnie się utrzymać 
133 § 1, 144 § 3 albo

— — — — według innych niedostatek 133
§ 2, 144 § 3 (jest to dyskusyjne 
w literaturze)

— — — — zasady współżycia społeczne
go 144 § 2

— — — — macocha lub ojczym przyczyniał
się do wychowania i utrzymania 
dziecka (pasierba) 144 § 2

— — przesłanki obowiązku alimentacyjne
go ojca dziecka pozamałżeńskiego 
względem jego matki 141 (141-143)

— — przesłanki obowiązku alimentacyjne
go między małżonkami

— — — w czasie trwania małżeństwa 23,
27, 28

— — — — albo niedostatek 133 § 2 per
analogiom (jest to dyskusyjne)

— — — niektórzy autorzy kwestionują ist
nienie obowiązku alimentacyjne
go między małżonkami w czasie 
trwania małżeństwa

— — — po rozwodzie lub unieważnieniu
małżeństwa 60, 61, 21, 130

— — — obowiązek alimentacyjny między
rozwiedzionymi małżonkami 60

— — — — zwykły obowiązek alimenta
cyjny między rozwiedzionymi 
małżonkami 60 § 1
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— — — — obowiązek alimentacyjny mał

żonka wyłącznie winnego (szer
szy obowiązek alimentacyjny) 
60 § 2

— — — — wygaśnięcie obowiązku ali
mentacyjnego 60 § 3

— — — — odesłanie (odpowiednie stoso
wanie przepisów o obowiązku 
alimentacyjnym między krew
nymi) 61, 128-140, 136-140

— — — — odpowiednie stosowanie przepi
sów o obowiązkach alimentacyj
nych między rozwiedzionymi 
małżonkami do unieważnienia 
małżeństwa 21, 60, 61

— — — — dochodzenie roszczeń alimen
tacyjnych między rozwiedzio
nymi małżonkami

— — — — — w procesie rozwodowym
(wyrok) 60

— — — — — w procesie o unieważnienie
małżeństwa (wyrok) 21, 60

— — — — — w odrębnym procesie (wyrok)
— — — obowiązek alimentacyjny między

małżonkami po unieważnieniu 
małżeństwa 21, 20, 60, 61

— — — obowiązek alimentacyjny między
małżonkami pozostającymi w se
paracji 614, 60 § 1, 2, 61

— roszczenia majątkowe matki dziecka po- 
zamałżeńskiego przeciwko ojcu nie bę
dącym mężem matki 141-143

— — roszczenie o pokrycie wydatków
matki związanych z ciążą i porodem 
(nie ma ono charakteru alimentacyj
nego — jest podobne do roszczeń ali
mentacyjnych) 141 § 1

— — roszczenie o pokrycie kosztów trzy
miesięcznego utrzymania matki w 
okresie porodu (z ważnych powodów 
przez czas dłuższy) (ma ono charakter 
alimentacyjny — jego przesłanką jest 
niedostatek matki, 133 § 2) 141 § 1

— — roszczenie o pokrycie odpowiedniej
części (innych) koniecznych wydatków 
lub strat majątkowych, które poniosła 
matka wskutek ciąży lub porodu (nie 
jest to roszczenie alimentacyjne — 
jest podobne do roszczeń alimenta
cyjnych) 141 § 1

— — przedawnienie powyższych roszczeń
(z 141 § 1) 142 § 1

— — dochodzenie roszczeń przez matkę
dziecka lub dziecko przeciwko ojcu 
pozamałżeńskiemu 142, 143

— — — przed urodzeniem się dziecka 142
— — — dochodzenie z ustaleniem ojco

stwa 143
— zakres obowiązku alimentacyjnego 135
— — usprawiedliwione potrzeby upraw

nionego 135 § 1
— — zarobkowe i majątkowe możliwości

zobowiązanego 135 § 1
— — dobrowolne uszczuplenie majątku

przez zobowiązanego 136
— sposób zadośćuczynienia obowiązkowi 

alimentacyjnemu 135 § 2
— — względem dziecka, które nie jest jesz

cze w stanie utrzymać się samodziel
nie, może polegać także, w całości 
lub w części, na osobistych staraniach 
o jego utrzymanie lub wychowanie 
135 § 2

— — świadczenie w pieniądzu
— — świadczenie w naturze
— wygaśnięcie obowiązku alimentacyjne- 

go 139
— — wskutek śmierci zobowiązanego 139
— — prawo do alimentów i obowiązek ali

mentacyjny nie przechodzą na spad
kobierców uprawnionego lub zobo
wiązanego art. 139 k.r.op., art. 922 § 
2 k.c. (prawa i obowiązki ściśle zwią
zane z jego osobą)

— — dziedziczne są prawa i obowiązki z
przysługujących rat alimentacyjnych 
art. 922 k.c.

— roszczenia regresowe 140
— przedawnienie roszczeń alimentacyj

nych oraz roszczeń regresowych 137,140 
§ 2, 141 § 2

— — prawo do alimentów nie podlega
przedawnieniu

— — przedawniają się tylko świadczenia
okresowe (poszczególne raty alimen
tacyjne) 137

— — termin przedawnienia 3 lata 137
— — przedawnienie roszczeń regreso

wych (3 lata) 140 § 2
— — roszczenia matki dziecka pozamał-

żeńskiego przeciwko jego ojcu (z art. 
141 § 1) przedawniają się z upływem 
lat trzech od dnia porodu 141 § 2

— — bieg przedawnienia — stosuje się prze
pisy k.c., w szczególności art. 117, 
119, 121, 122, 123-125

— — nieobowiązywanie zasady pro praete-
rito non vivitur (pro praeterito nenio ali- 
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tur) (można dochodzić zatem alimen
tów za okres przeszły, o ile nie ule
gły przedawnieniu z art. 137 k.r.op. 
— takie jest moje stanowisko)

— część literatury przyjmuje jednak za
sadę pro praeterito nemo alitur — „do
chodzenie alimentów za czas poprze
dzający wytoczenie powództwa jest 
dopuszczalne tylko w ograniczonym 
zakresie, bo tylko w wypadku, gdy 
pozostały nie zaspokojone potrzeby 
lub zobowiązania zaciągnięte przez 
uprawnionego względem osoby trze
ciej na pokrycie kosztów wychowa- 
nia i utrzymania", natomiast poza 
tym wypadkiem „zasadą jest [...] że, 
roszczenie alimentacyjne nie docho
dzone we właściwym czasie wygasa 
(zasada pro praeterito tiemo alitur)" — 
uchw. (7) SN z 25 XI 1968 r. OSNCP 
(Orzecznictwo Sądu Najwyższego — 
Izby Cywilnej i Pracy) 1969 r., poz. 
83. Także przy stosowaniu zasady pro 
praeterito nemo alitur przyjąć należy, 
że gdy alimenty zaspokoiła osoba 
trzecia ma ona roszczenia regresowe 
z art. 140 k.r.op.

— kwestia obowiązywania — nieobo
wiązywania na tle alimentów zasa
dy pro praeterito non vivitur (pro prae
terito nemo alitur) jest dyskusyjna w 
literaturze, według mnie zasada ta 
nie obowiązuje

zmiana obowiązku alimentacyjnego 138
— w razie zmiany stosunków można 

żądać zmiany orzeczenia lub umowy 
dotyczącej obowiązku alimentacyj
nego 138

umowa dotycząca obowiązku alimenta
cyjnego 138
— przepisy k.r.op. o obowiązku alimen

tacyjnym są bezwzględnie obowią
zujące (iuris cogentis). Można przyjąć, 
że są to przepisy semiimperatywne 
(jednostronnie bezwzględnie obo
wiązujące), to znaczy, że nie można 
zrzec się prawa do alimentów ani 
ograniczyć tego prawa ani umownie, 
ani sądowo (na niekorzyść zatem 
osoby uprawnionej do alimentów 
umowy takie są niedopuszczalne) — 
art. 58 § 1 k.c.; natomiast można za
strzec w drodze umowy lub za zgo

dą stron w wyroku alimenty w za
kresie szerszym niż to wynika z usta
wy (na korzyść osoby uprawnionej 
do alimentów) (w tym zakresie nie 
są to normy bezwzględnie obowiązu
jące, lecz dyspozytywne, względnie 
obowiązujące), por. jednak art. 58 § 2 
k.c. (zasady współżycia społecznego)

— wyrok sądowy zasądzający alimenty 
(powództwo sądowe, proces, wyrok sa
dowy) (przepisy k.p.c.)

— obowiązek alimentacyjny między powi
nowatymi (pasierba względem ojczyma 
lub macochy i odwrotnie) 144

— — pasierba przeciwko ojczymowi lub
macosze (przesłanki) 144 § 1

— — macochy lub ojczyma względem pa
sierba (przesłanki) 144 § 2

— — do obowiązku alimentacyjnego mię
dzy powinowatymi (pasierba wzglę
dem ojczyma lub macochy i odwrot
nie) stosuje się odpowiednio przepisy 
o obowiązku alimentacyjnym mię
dzy krewnymi (odesłanie) 144 § 3

— zob. też Alimentacja — dochodzenie 
roszczeń alimentacyjnych, Pokrewień
stwo, Powinowactwo, Prawa i obowiązki 
małżonków, Przysposobienie, Rozwód, 
Sądowe ustalenie ojcostwa, Separacja, 
Unieważnienie małżeństwa

ALIMENTACJA - DOCHODZENIE RO
SZCZEŃ ALIMENTACYJNYCH

— przywileje osób uprawnionych do ali
mentów — są określone w przepisach 
prawa (np. k.p.c., kodeksu pracy, kodek
su karnego, ustawie o funduszu alimen
tacyjnym)

— ustawa z 18 VI11974 r. o funduszu alimen
tacyjnym |tekst jedn. Dz. U. z 1991 r., 
nr 45, poz. 200, zm.: Dz. U. z 1997 r„ nr 

121, poz. 770 (art. 23); z 1998 r., nr 106, 
poz. 668 (art. 32)]

— — niektóre podstawowe postanowienia
ustawy

— — tworzy się fundusz alimentacyjny
przeznaczony na wypłatę świadczeń 
pieniężnych przeznaczonych dla 
dzieci i innych osób w przypadku nie
możności wyegzekwowania świad
czeń alimentacyjnych (art. 1)

— — dysponentem funduszu alimentacyj
nego jest Zakład Ubezpieczeń Spo
łecznych (ZUS) (art. 2)
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— świadczenia z funduszu alimentacyj

nego przysługują osobie zamieszka
łej w Polsce, dla której alimenty zo
stały ustalone tytułem egzekucyjnym 
pochodzącym od sądu (M.N. — wy
rokiem sądowym lub ugodą sądową), 
jeżeli egzekucja tych alimentów oka
załe) się bezskuteczna całkowicie lub 
częściowo, do wysokości świadczeń 
określonych w ust. 2 ( art. 4 ust. 1)

— świadczenia z funduszu alimentacyj
nego przysługują w wysokości bie
żąco ustalanych alimentów, jednak
że nie więcej niż 30% przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia pra
cowników gospodarki uspołecznio
nej w poprzednim kwartale (...) (art. 
4 ust. 2)

— świadczenia z funduszu alimentacyj
nego przyznaje ZUS na wniosek oso
by uprawnionej, ośrodka pomocy 
społecznej lub organizacji społecznej 
właściwej według przepisów o postę
powaniu cywilnym do występowa
nia w sprawach o roszczenia alimen
tacyjne. Wniosek składa się za 
pośrednictwem organu prowadzące
go egzekucję alimentów; organ ten 
przekazuje wniosek łącznie z infor
macje] o bezskuteczności egzekucji 
(art. 7 ust. 1)

— do wydania decyzji w przedmiocie 
świadczeń z funduszu alimentacyj
nego postępowanie egzekucyjne 
przeciwko osobie zobowiązanej do 
świadczeń alimentacyjnych na pod
stawie tytułu egzekucyjnego ustala
jącego alimenty na rzecz osoby po
bierającej świadczenia z funduszu 
alimentacyjnego prowadzi się w dal
szym ciągu według przepisów Ko
deksu postępowania cywilnego, ze 
zmianami wynikającymi z art. 14 i 15 
(art. 13)

— w razie przyznania świadczeń z fun
duszu alimentacyjnego organ egze
kucyjny przekazuje ZUS-owi kwoty 
ściągnięte od osoby zobowiązanej na 
podstawie tytułu egzekucyjnego 
ustalającego alimenty aż do pełnego 
pokrycia należności tego funduszu. 
Jeżeli w okresie wypłaty świadczeń 
alimentacyjnych należność funduszu 

nie zostanie zaspokojona, po zaprze
staniu wypłaty świadczeń organ eg
zekucyjny przekazuje ZUS-owi kwo
ty ściągnięte od osoby zobowiązanej, 
pozostałe po zaspokojeniu bieżących 
alimentów (art. 14 ust. 1) 

prawnokama ochrona roszczeń alimenta
cyjnych (art. 209 kodeksu karnego z 1997 r.
— Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553, zm.: 
Dz.U. z 1997 r., nr 128, poz. 840; z 1999 r., 
nr 64, poz. 729)
— kto uporczywie uchyla się od wyko

nania ciążącego na nim z mocy usta
wy lub orzeczenia sądowego obo
wiązku opieki przez niełożenie na 
utrzymanie osoby najbliższej lub in
nej osoby i przez to naraża ją na nie
możność zaspokojenia podstawo
wych potrzeb życiowych, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolno
ści albo pozbawienia wolności do lat 
2 (art. 209 § 1 k.k.)

— ściganie następuje na wniosek po
krzywdzonego, organu opieki spo
łecznej lub właściwej instytucji (art. 
209 § 2 k.k.)

— jeżeli pokrzywdzonemu przyznano 
świadczenie z funduszu alimentacyj
nego, ściganie odbywa się z urzędu 
(art. 209 §3 k.k.)

ochrona roszczeń alimentacyjnych w 
przepisach prawa cywilnego materialne
go (kodeksu cywilnego) (poza k.r.op.) 
art. 446 § 2, 505 pkt 2, 896, 897, 902, 916 
§ 1 zd. 1 k.c.
— roszczenia alimentacyjne prawno- 

spadkowe dziadków w stosunku do 
spadkobierców ustawowych lub te
stamentowych art. 938, 966 k.c.

niektóre przywileje alimentacyjne w po
stępowaniu cywilnym (k.p.c.) 7, 16, 17 
pkt 1, 4, 27 § 1, 28, 32, 55-60, 61-63, 66, 
87 § 1, 3, 111 § 1, 143 § 1, 144 § 1, 190, 
321 § 2, 333 § 1 pkt 1, 334 § 4, 335 § 1, 
565 § 2, 697 § 1, 739 § 4, 753 § 1, 824 § 3, 
831 § 1 pkt 2, 833 § 6, 890 § 2, 940 pkt 3, 
1025 § 1 pkt la, 1026, 1081-1088 
roszczeń alimentacyjnych dochodzi się 
w zasadzie w drodze procesu cywilnego
— zob. jednak art. 142 k.r.op. i art. 754 

k.p.c.
— zob. jednak art. 28 k.r.op., art. 565 § 2 

k.p.c.
— legitymacja czynna (powód)
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— — — osoba uprawniona do alimentów

(głównie art. 128-144 k.r.op.)
— — — osoba nie mająca pełnej zdolno

ści do czynności prawnych jest w 
procesie (postępowaniu) o ali
menty reprezentowana przez 
przedstawiciela ustawowego (art. 
66 k.p.c., por. art. 98 § 1, § 2 pkt 2 
k.r.op.)

— — — prokurator (art. 7, 55-60 k.p.c.)
— — — właściwa organizacja społeczna

(art. 61-63 k.p.c.)
— — legitymacja bierna (pozwany)
— — — osoba zobowiązana do alimenta

cji (głównie art. 128-144 k.r.op.)
— — sądem właściwym rzeczowo jest sąd

rejonowy (art. 16, 17 pkt 4 k.p.c.)
— — sąd okręgowy jest właściwy rzeczo

wo w sprawach rozwodowych i o 
unieważnienie małżeństwa (art. 17 
pkt 1 k.p.c.) i dochodzonych łącznie 
z nimi alimentami na rzecz dzieci lub 
małżonka (art. 58 § 1, 60, 61, 21 
k.r.op.)

— — właściwym miejscowo w procesie z
powództwa o alimenty jest sąd miej
sca zamieszkania pozwanego (art. 27 
§ 1 k.p.c.) (zob. też art. 28 k.p.c.)

— — powództwo o roszczenie alimenta
cyjne wytoczyć można także przed 
sąd miejsca zamieszkania osoby 
uprawnionej (powoda) (właściwość 
przemienna) (art. 32 k.p.c.)

— — pełnomocnikiem może być osoba
wskazana w art. 87 § 1, 3 k.p.c.

— — w sprawach o roszczenia alimenta
cyjne pełnomocnikiem może być 
również przedstawiciel właściwego 
organu do spraw opieki społecznej 
oraz organizacji społecznej, mającej 
na celu udzielanie pomocy rodzinie. 
Wykaz tych organizacji określa roz
porządzenie Ministra Sprawiedliwo
ści (art. 87 § 3 k.p.c.)

— — strona dochodząca roszczeń alimen
tacyjnych jest z mocy ustawy zwol
niona od kosztów sądowych (art. 111 
§ 1 k.p.c.)

— — na wniosek powoda sąd ustanowi
kuratora dla pozwanego (osoby), któ
rego miejsce pobytu nie jest znane 
(art. 143 § 1 k.p.c.). Przewodniczący 
ustanowi kuratora, jeżeli powód 

uprawdopodobni, że miejsce pobytu 
strony nie jest znane. W sprawach o 
roszczenia alimentacyjne, przewod
niczący przed ustanowieniem kura
tora przeprowadzi (z urzędu) sto
sowne dochodzenie w celu ustalenia 
miejsca zamieszkania lub pobytu 
pozwanego (art. 144 § 1 k.p.c.)

— — można dochodzić alimentów także
na przyszłość (przyszłych rat alimen
tacyjnych) (art. 190 k.p.c.)

— — w sprawach o roszczenia alimenta
cyjne sąd orzeka z urzędu ponad żą
danie pozwu — w takich sprawach 
sąd orzeka o roszczeniach, jakie wy
nikają z faktów przytoczonych przez 
powoda także wówczas, gdy rosz
czenie nie było objęte żądaniem lub 
gdy było w nim zgłoszone w rozmia
rze mniejszym niż usprawiedliwio
ny wynikiem postępowania (art. 321 
§ 2 k.p.c.)

— — sąd z urzędu nada wyrokowi przy
jego wydaniu rygor natychmiastowej 
wykonalności, jeżeli zasądza alimen
ty — co do rat płatnych po dniu wnie
sienia powództwa za okres nie dłuż
szy niż trzy miesiące (art. 333 § 1 pkt 
1 k.p.c.)

— — sąd w tym przypadku (w tych grani
cach) nie może uzależnić nadania 
wyrokowi rygoru natychmiastowej 
wykonalności od złożenia zabezpie
czenia przez powoda (art. 334 § 4 
k.p.c.)

— — sąd w tym przypadku (w tych grani
cach) nie może odmówić nadania 
wyrokowi rygoru natychmiastowej 
wykonalności z tym uzasadnieniem, 
że wskutek wykonania wyroku mo
głaby wyniknąć dla pozwanego nie
powetowana szkoda (art. 335 § 1 
k.p.c.)

— — spory o alimenty nie mogą być pod
dane pod rozstrzygnięcie sądu polu
bownego (art. 697 § 1 k.p.c.)

— — jeżeli jeden z małżonków pozostają
cych we wspólnym pożyciu nie speł
nia ciążącego na nim obowiązku 
przyczyniania się do zaspokajania 
potrzeb rodziny, sąd może nakazać, 
ażeby wynagrodzenie za pracę albo 
inne należności przydające temu 
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małżonkowi były w całości lub w 
części wypłacane do rąk drugiego 
małżonka (art. 28 § 1 k.r.op.).W spra
wach z art. 28 orzeka sąd w postępo
waniu nieprocesowym (art. 565 § 2 
k.p.c.). Nie jest potrzebne wszczęcie 
postępowania egzekucyjnego, aby 
wykonać ten nakaz sądu. Wypłaty 
dokonuje zakład pracy (art. 87,88 ko
deksu pracy)

— roszczenia alimentacyjne korzystają z 
oznaczonych przywilejów w postępo
waniu zabezpieczającym art. 753 § 1,739 
§ 4 k.p.c.

— — w sprawach o alimenty zabezpiecze
nie może nastąpić także z urzędu i 
może polegać na zobowiązaniu dłuż
nika do uiszczenia wierzycielowi w 
powtarzających się terminach pew
nej sumy pieniężnej. W sprawach 
tych nie wymaga się uprawdopodob
nienia, że brak zabezpieczenia po
zbawiłby wierzyciela zaspokojenia 
art. 753 § 1 k.p.c.

— alimenty korzystają z oznaczonych w 
ustawie przywilejów w toku postępowa
nia egzekucyjnego art. 824 § 3, 831 § 1 
pkt 2, 833 § 6, 890 § 2, 940 pkt 3,1025 § 1 
pkt la, 1026, 1081-1088 k.p.c.

— — nie podlegają egzekucji świadczenia
alimentacyjne art. 833 § 6 k.p.c.

— — tytułowi egzekucyjnemu, zasądzają
cemu alimenty, sąd nadaje klauzulę 
wykonalności z urzędu. Tytuł wyko
nawczy doręcza się wówczas wierzy
cielowi z urzędu art. 1082 k.p.c.

— — w sprawach, w których zasądzono
alimenty, egzekucja może być wsz
częta z urzędu na żądanie sądu 
pierwszej instancji, który sprawę roz
poznawał, skierowane do właściwego 
organu egzekucyjnego art. 1085 k.p.c.

— — oczywiście wniosek o egzekucję
może złożyć także sam wierzyciel

— — do egzekucji świadczeń alimentacyj
nych stosuje się w zasadzie przepisy 
art. 844-1040 k.p.c., ale z modyfika
cjami wynikającymi z art. 1081-1087 
(art. 1088 k.p.c.)

— — należności alimentacyjne podlegają
zaspokojeniu w drugiej kolejności 
(uprzywilejowanie) art. 1025 § 1 pkt 
la (zob. także art. 1026 k.p.c.)

— — komornik obowiązany jest z urzędu
przeprowadzić dochodzenie w celu 
ustalenia zarobków i stanu majątko
wego dłużnika oraz jego miejsca za
mieszkania. Jeżeli środki te okażą się 
bezskuteczne, oznaczone w ustawie 
organy, przeprowadzą stosowne do
chodzenie w tym zakresie art. 1086 
k.p.c.

— — niektóre prawa podlegają egzekucji na
zaspokojenie roszczeń alimentacyj
nych w szerszym zakresie niż innych 
roszczeń art. 831 § 1 pkt 2,1083 k.p.c.

— — z chwilą uprawomocnienia się orze
czenia o zniesieniu separacji nie jest 
dopuszczalne wszczęcie postępowa
nia egzekucyjnego na podstawie ty
tułu egzekucyjnego (...) rozstrzygają
cego o zaspokojeniu potrzeb rodziny, 
o świadczeniach alimentacyjnych 
małżonka pozostającego w separacji 
względem drugiego małżonka lub 
względem wspólnego małoletniego 
dziecka małżonków co do świadczeń 
za okres po zniesieniu separacji. Wszczę
te w tych sprawach postępowanie 
egzekucyjne umarza się z urzędu art. 
824 § 3 k.p.c.

— — por. też przepisy kodeksu pracy (art.
87, 88)

— ochrona alimentów w przepisach kodek
su pracy (art. 87,88 kodeksu pracy — tekst 
jedn. Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94)

— — z wynagrodzenia za pracę podlegają
potrąceniu w pierwszej kolejności 
sumy egzekwowane na mocy tytu
łów wykonawczych na zaspokojenie 
świadczeń alimentacyjnych do wyso
kości 3/5 wynagrodzenia (art. 87 § 1 
pkt 1, § 2, § 3 pkt 1, zob. także § 3, § 5)

— — przy zachowaniu powyższych zasad
(z art. 87) potrąceń na zaspokojenie 
świadczeń alimentacyjnych praco
dawca może dokonywać również bez 
postępowania egzekucyjnego (z wy
jątkiem przypadków określonych w 
ustawie — art. 88 § 1 pkt 1, 2) art. 88 
§ 1 k.p.

— — potrąceń tych (88 § 1) pracodawca
dokonuje na wniosek wierzyciela na 
podstawie przedłożonego przez niego 
tytułu wykonawczego (art. 88 § 2 k.p.)

— zob. też Alimentacja, Prawa i obowiązki 
małżonków, Rozwód, Sądowe ustalenie 
ojcostwa, Unieważnienie małżeństwa
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B
Bank — instytucja bankowa 161 § 2
Bezpłatne 98, 159, 162

— przysporzenie na rzecz dziecka a repre
zentacja dziecka 98

— przysporzenie na rzecz osoby pozosta
jącej pod opieką a reprezentacja 159

— sprawowanie opieki 162
Błąd co do tożsamości drugiej strony 151; 
zob. Unieważnienie małżeństwa
Brat 1142; zob. Przysposobienie

c
Choroba psychiczna 12, 64, 65

— męża matki dziecka a powództwo o za
przeczenie ojcostwa 64, 65

— unieważnienie małżeństwa 12
— zawarcie małżeństwa 12

Ciąża 10 § 4, 68 § 2, 141
— niemożność żądania przez męża unie

ważnienia małżeństwa z powodu bra
ku przepisanego wieku, jeżeli jego żona 
(kobieta) zaszła w ciążę 10 § 2

— roszczenia majątkowe matki dziecka po- 
zamałżeńskiego przeciwko ojcu nie bę
dącym mężem matki 141

— żony w chwili zawarcia małżeństwa a 
obalenie domniemania ojcostwa (za
przeczenie ojcostwa) 68 § 2

Czynność prawna 36, 37, 38, 98, 159
— dokonana przez jednego małżonka bez 

wymaganej zgody drugiego gdy osoba 
trzecia nabywa prawo lub zostaje zwol
niona od obowiązku 38

— jednostronna dokonana bez wymaganej 
zgody drugiego małżonka 37 § 3

— między dziećmi a reprezentacja dziec
ka 98

— między dzieckiem a jednym z rodziców 
lub jego małżonkiem a reprezentacja 
dziecka 98

— między osobami pozostającymi pod 
opieką a ich reprezentacja przy dokony
waniu takich czynności 159

— między osobą pozostającą pod opieką a 
opiekunem albo jego małżonkiem, 
zstępnym, wstępnym lub rodzeństwem 
a reprezentacja podopiecznego przy do
konywaniu takiej czynności 159

— przekraczająca zakres zwykłego zarzą
du majątkiem wspólnym małżonków a 
forma zgody drugiego małżonka 36 § 2

— przekraczająca zakres zwykłego zarzą
du majątkiem wspólnym małżonków 
36, 37, 38, 39, 40

— zdolność do czynności prawnych 73, 74, 
94, 1141, 116, 148

Czynności 36, 37, 38, 39, 40,101,109,154, 184
— opiekuna 154
— pełnomocnika osoby nieobecnej 184
— przekraczające zakres zwykłego zarzą

du majątkiem dziecka 101 § 3
— przekraczające zakres zwykłego zarzą

du majątkiem wspólnym małżonków 
36, 37, 38, 39, 40

— rodziców wymagające zgody sądu 
(ograniczenie władzy rodzicielskiej) 109

Czyny 169
— opiekuna, które naruszają dobro pozo

stającego pod opieką 169

D
Darowizna 33 pkt 2, 34, 49 § 3, 102

— przedmioty majątkowe nabyte przez da
rowiznę wchodzą do majątku odrębne
go każdego z małżonków, chyba że dar
czyńca inaczej postanowił 33 pkt 2

— przedmioty zwykłego urządzenia domo
wego służące do użytku obojga małżon
ków są objęte wspólnością ustawową tak
że w wypadku, gdy zostały nabyte przez 
darowiznę, chyba że darczyńca inaczej 
postanowił 34

— zastrzeżenie darczyńcy, że przedmioty 
majątkowe przypadające jednemu z mał
żonków z tytułu darowizny nie wejdą do 
wspólności majątkowej małżonków 49 § 3

— zastrzeżenie w umowie darowizny, że 
przedmioty przypadające dziecku z ty
tułu darowizny nie będą objęte zarzą
dem sprawowanym przez rodziców. 
W wypadku takim, gdy darczyńca nie 
wyznaczył zarządcy, sprawuje zarząd 
kurator ustanowiony przez sąd opiekuń
czy 102

— por. też Bezpłatne (przysporzenie), Dzie
dziczenie, Testament, Zapis

Depozyt sądowy 161 § 1
— sąd opiekuńczy może zobowiązać opie

kuna do złożenia do depozytu sądowe
go kosztowności, papierów wartościo
wych i innych dokumentów należących 
do pozostającego pod opieką 161 § 1

Dług 45 § 2
— jednego z małżonków zaspokojony z 

majątku wspólnego (rozliczenie) 45 § 2
— zob. też Dłużnik

Dłużnik 41, 50
— dłużnikiem jest tylko jeden z małżon

ków (odpowiedzialność za długi) 41, 50
— zob. też Dług



Bank — Funkcje rodziny 61
Dobra wiara 38

— ochrona osób trzecich 38
— zob. też Zła wiara

Dobro
— dziecka<56 § 2, 95 § 3, 106, 109 § 1, 113 

§ 1, 114, 119 § 2, 120, 125 § 1, 154
— osoby małoletniej 114, 125 § 1
— pozostającego pod opieką 147, 149, 154, 

169 § 2, 176
— przysposabianego 114,118 § 3,119 § 2,125
— rodziny 23, 39, 45 § 1
— społeczeństwa 96
— wspólnych małoletnich dzieci małżon

ków 56 § 2, 611 § 2
Dochody 32, 91, 103, 105, 133, 166

— z majątku dziecka 103, 105, 133
— z majątku pozostającego pod opieką 166
— z majątku wspólnego i majątków odręb

nych małżonków 32
— z własnej pracy dziecka 91

Dokumenty 3, 9, 161 § 1, 165 § 2
— należące do pozostającego pod opieką 

(złożenie do depozytu sądowego) 161 § 1
— niezbędne do zawarcia małżeństwa 3, 9
— związane ze sprawowaniem opieki 165 § 2

Domniemanie 55, 62, 67-70, 72, 84, 85, 88
— ojcostwa 62, 67, 68, 70, 72, 84, 85, 88
— — obalenie domniemania ojcostwa 62,

67-70, 72, 85
— ustania małżeństwa 55
— zob. Macierzyństwo, Pochodzenie dziecka, 

Pochodzenie dziecka od męża matki, Sądo
we ustalenie ojcostwa, Uznanie dziecka

Dorobek małżonków 31, 32; zob. Stosunki 
majątkowe między małżonkami (majątkowe 
ustroje małżeńskie)
Duchowny art. 1 § 2, 3, art. 4‘, 5, 8, 9 
Duchowy rozwój dziecka 96; zob. Władza 
rodzicielska
Dział spadku 46; zob. Stosunki majątkowe 
między małżonkami (majątkowe ustroje mał
żeńskie) (podział majątku wspólnego) 
Dziecko 7, 21, 27, 43, 56, 58, 61', 616, 62-86, 
87-91, 92-113, 115, 117, 118, 119, 1191, 1192, 
120, 120’, 121, 121‘, 122, 123, 124, 125, 131, 
133, 135, 141-143, 144, 146, 182

— poczęte 75, 77, 182
— — kurator dla dzieckei poczętego 182
— — uznanie dziecka poczętego 75
— — zgoda matki do uznania dziecka po

czętego 77 § 2
— zob. Alimentacja, Alimentacja — docho

dzenie roszczeń alimentacyjnych, Kura
tela, Macierzyństwo, Opieka, Pochodze
nie dziecka, Pochodzenie dziecka od 

męża matki, Prawa i obowiązki małżon
ków, Przysposobienie, Rozwód, Sądowe 
ustalenie ojcostwa, Separacja, Stosunki 
majątkowe między małżonkami (mająt
kowe ustroje małżeńskie), Stosunki mię
dzy rodzicami a dziećmi (przepisy ogól
ne), Unieważnienie małżeństwa, 
Uznanie dziecka, Władza rodzicielska, 
Zawarcie małżeństwa

Dziedziczenie 33 pkt 2, 34, 49 § 3, 102
— dyspozycje co do zarządu majątkiem 

dziecka nabytym z testamentu 102
— przedmioty majątkowe nabyte przez 

dziedziczenie wchodzą do majątku odręb
nego każdego z małżonków, chyba że 
spadkodawca inaczej postanowił 33 pkt 2

— przedmioty zwykłego urządzenia domo
wego służące do użytku obojga małżon
ków są objęte wspólnością ustawową tak
że w wypadku, gdy zostały nabyte przez 
dziedziczenie, chyba że spadkodawca 
inaczej postanowił 34

— zastrzeżenie spadkodawcy, że przed
mioty majątkowe przypadające jednemu 
z małżonków z tytułu dziedziczenia nie 
wejdą do wspólności majątkowej mał
żonków 49 § 3

— por. też Darowizna, Testament, Zapis

E
Eksmisja 58 § 2; zob. Rozwód

F
Fizyczny rozwój dziecka 96; zob. Władza 
rodzicielska
Forma 1, 6, 7, 36, 47, 78, 79, 1122, 1201

— pełnomocnictwa do zawarcia małżeń
stwa 6

— pieczy nad dzieckiem 1201

— pomocy Państwa na rzecz dzieci umiesz
czonych w rodzinach zastępczych 1122

— umowy majątkowej małżeńskiej 47
— uznania dziecka 79
— zgody osób na uznanie dziecka 78
— zawarcia małżeństwa 1, 7
— zgody drugiego małżonka na dokonanie 

czynności przekraczającej zakres zwykłe
go zarządu (majątek wspólny) 36 § 2

FUNKCJE RODZINY
— duchowa
— prokreacyjna i miłości (małżonkowie)
— wychowawcza
— opiekuńcza
— gospodarcza
— inne
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G
Gospodarstwo 27, 33, 43, 91

— domowe 27, 43, 91
— rolne 33 pkt 5

Gotówka 161 § 2
— pozostającego pod opieką 161 § 2 

Groźba 151; zob. Unieważnienie małżeństwa

I
Imię 122, 126

— przysposobionego 122, 126 
Instytucje 109, 150, 161

— bankowe (złożenie gotówki pozostają
cego pod opieką) 161 § 2

— powołane do przygotowania zawodo
wego 109 § 2 pkt 4

— społeczne powołane do sprawowania 
opieki (delegacja ustawowa dla Ministra 
Sprawiedliwości) 150

Interes prawny 2,13, 14
— legitymujący do wystąpienia z powódz

twem o ustalenie nieistnienia małżeń
stwa 2

— legitymujący do wytoczenia powództwa 
o unieważnienie małżeństwa z powodu

— — pokrewieństwa między małżonkami
14 § 2

— — pozostawania przez jednego z mał
żonków w poprzednio zawartym 
związku małżeńskim (bigamii) 13 § 2

— zob. Małżeństwo nie istniejące (nie za
warte) (matrimonium non existons), Unie
ważnienie małżeństwa, Zawarcie mał
żeństwa

Interes społeczny 95 § 3, 154
— sposób wykonywania opieki 154
— sposób wykonywania władzy rodziciel

skiej 95 § 3
Interesy 151

— kilku osób pozostających pod opieką 
jednego opiekuna 151

— zob. Opieka
Inwentarz majątku 104, 160

— dziecka 104
— osoby pozostającej pod opieką 160
— zob. Opieka, Władza rodzicielska 

Istotne sprawy 24, 97, 156, 158
— dziecka 97 § 2
— rodziny 24
— małoletniego pozostającego pod opieką 

(ważniejsze sprawy) 156, 158

— — wysłuchanie przez opiekuna mało
letniego pozostającego pod opieką w 
ważniejszych sprawach 158

— — zezwolenie sądu opiekuńczego we
wszelkich ważniejszych sprawach, 
które dotyczą osoby lub majątku ma
łoletniego pozostającego pod opieką 
156

— zob. Opieka, Prawa i obowiązki małżon
ków, Władza rodzicielska

J
Jednostronna czynność prawna 37

— dokonana przez jednego małżonka bez 
wymaganej zgody drugiego małżonka 
(majątek wspólny) 37 § 3

K
Kierownik urzędu stanu cywilnego 1, 3, 4, 
4', 5, 7, 8, 9, 59, 79, 90

— oświadczenie, że dziecko będzie nosiło 
nazwisko męża matki (który nie jest oj
cem tego dziecka) 90

— powrót do nazwiska sprzed zawarcia 
małżeństwa 59

— uznanie dziecka 79 § 1
— zawarcie małżeństwa 1, 3, 4, 41, 5, 7, 8, 9
— zob. Rozwód, Stosunki między rodzica

mi a dziećmi (przepisy ogólne), Uzna
nie dziecka, Zawarcie małżeństwa

Kobieta 1, 10
— unieważnienie małżeństwa 10 § 2, 3, 4
— wiek wymagany do zawarcia małżeń

stwa 10 § 1
— zawarcie małżeństwa 1

KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY - 
SYSTEMATYKA USTAWOWA 1-184

— małżeństwo 1-61
— — zawarcie małżeństwa 1-22
— — prawa i obowiązki małżonków 23-30
— — stosunki majątkowe między małżon

kami 31-54
— — — wspólność ustawowa 31-46
— — — zmiana lub wyłączenie wspólno

ści ustawowej 47-51
— — — ustanie wspólności majątkowej

w czasie trwania małżeństwa 52-54
— — ustanie małżeństwa 55-61
— — separacja 61*-616

— pokrewieństwo 62-144
— — rodzice i dzieci 62-113
— — — pochodzenie dziecka 62-86
— — — stosunki między rodzicami a

dziećmi 87-113
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— — — — przepisy ogólne 87-91
— — — — władza rodzicielska 92-113
— — przysposobienie 114-127
— — obowiązek alimentacyjny 128-144
— opieka i kuratela 145-184
— — opieka nad małoletnim 145-174
— — — ustanowienie opieki 145-153
— — — sprawowanie opieki 154-164
— — — nadzór nad sprawowaniem opie

ki 165-168
— — — zwolnienie opiekuna i ustanie

opieki 169-174
— — opieka nad ubezwłasnowolnionym

całkowicie 175-177
------kuratela 178-184

Kolejność obowiązku alimentacyjnego zob.
Alimentacja
KONKUBINAT

— faktyczny związek kobiety i mężczyzny, 
którzy pozostają we wspólnocie podob
nej do wspólnoty małżeńskiej (wspólno
ta duchowa, fizyczna, gospodarcza), 
lecz nie są małżeństwem

— konkubinat nie jest uregulowany przez 
przepisy prawa jako instytucja prawna

— do konkubinatu nie stosuje się przepi
sów o małżeństwie nawet w drodze ana
logii (np. o prawach i obowiązkach mał
żonków, o stosunkach majątkowych 
między małżonkami) (taki jest przewa
żający pogląd literatury)

— problem rozliczeń majątkowych między 
konkubentami jest niejasny i dyskusyj
ny w literaturze (spółkii cywilna, bez
podstawne wzbogacenie itd.)

— ojcostwo dzieci zrodzonych w konkubi
nacie może być ustalone w drodze są
dowego ustalenia ojcostwa lub uznania 
dziecka

— konkubinat nie jest pożądany z punktu 
widzenia społecznego

— zob. Zawarcie małżeństwa
Konsul 79 § 1

— uznanie dziecka 79 § 1
Konwalidacja zob. Unieważnienie małżeń
stwa
Kosztowności 161 § 1

— pozostającego pod opieką 161 § 1 
Koszty 58, 91, 103, 120', 133, 141, 142, 166

— utrzymania i wychowania dziecka (w 
wyroku rozwodowym) 58 § 1; zob. Roz
wód

— utrzymania i wychowania dziecka po
krywane z dochodów z majątku dziec
ka 103, 133 § 1; zob. Alimentacja, Wła
dza rodzicielska

— koszty utrzymania i wychowania pozo
stającego pod opieką 166; zob. Opieka

— utrzymania przysposabianego 1201 § 2
— utrzymania rodziny (przyczynianie się 

przez dziecko, które ma dochody z wła
snej pracy) 91

— utrzymania (w zasadzie) trzymiesięcz
nego matki w okresie porodu pokrywa
ne przez ojca nie będącego mężem mat
ki 141, 142; zob. Alimentacja

— utrzymania dziecka przez pierwsze trzy 
miesiące po urodzeniu pokrywane przez 
ojca nie będącego mężem matki 141,142; 
zob. Alimentacja

— zob. też Wydatki
Kościół art. 1 § 2, 3, art. 41, 5, 8, 9
Krewni zob. Pokrewieństwo
Krzywda 33, 49

— przedmioty uzyskane z tytułu zadość
uczynienia za doznaną krzywdę 33 pkt 7

— wierzytelności z tytułu zadośćuczynie
nia za doznaną krzywdę 49 pkt 2

— zob. też Zadośćuczynienie za krzywdę 
KURATELA 178-184
19 § 1, 70 § 2, 82 § 3, 84 § 2, 99, 102, 109 § 3, 
117 § 4, 125 § 2, 147, 150 § 2, 157

— kuratora ustanawia się w wypadkach w 
ustawie przewidzianych 178 § 1

— w zakresie nie uregulowanym przez 
przepisy, które przewidują ustanowienie 
kuratora, stosuje się odpowiednio do ku
rateli przepisy o opiece z zachowaniem 
przepisów szczególnych o kurateli (179- 
-184) (odesłanie) 178 § 2

— wynagrodzenie dla kuratora (zasady) 179
— uchylenie kurateli, gdy odpadnie jej cel, 

przez organ państwowy, który ustano
wił kuratora (z zastrzeżeniem wyjątków 
w ustawie przewidzianych) 180 § 1

— jeżeli kurator został ustanowiony do za
łatwienia poszczególnej sprawy, kurate
la ustaje z chwilą ukończenia tej spra
wy (ustanie kurateli) 180 § 2

— kurator dla dziecka poczętego, lecz jesz
cze nie urodzonego (curator ven tris) 182

— — kuratela ustaje z chwilą urodzenia się
dziecka 182

— kurator dla osoby ułomnej 183
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— kurator dla osoby nieobecnej (curator ab- 

sentis) 184
— kurator dla osoby prawnej art. 42 k.c.
— kurator dla osoby ubezwłasnowolnionej 

częściowo 181
— — w razie uchylenia ubezwłasnowol

nienia kuratela ustaje z mocy prawa 
181 §2

— — kurator osoby ubezwłasnowolnionej
częściowo jest powołany do jej repre
zentowania i do zarządu jej mająt
kiem tylko wtedy, gdy sąd opiekuń
czy tak postanowi 181 § 1

— — dla osoby ubezwłasnowolnionej czę
ściowo ustanawia się kuratelę art. 16 
§ 2 k.c.

— — z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie
przewidzianych, do ważności czyn
ności prawnej, przez którą osoba 
ograniczona w zdolności do czynno
ści prawnych zaciąga zobowiązanie 
lub rozporządza swoim prawem, po
trzebna jest zgoda przedstawiciela 
ustawowego art. 17 k.c.

— — na tle art. 181 § 1 k.r.op. i art. 17 k.c.
możliwe są dwie interpretacje, obie 
spotykane w literaturze

— — 1) kurator osoby ubezwłasnowolnio
nej częściowo jest powołany do jej re
prezentowania (jest jej przedstawicie
lem ustawowym) tylko wtedy, gdy 
sąd opiekuńczy tak postanowi (art. 
181 § 1 k.r.op., art. 17 k.c.)

— — 2) kurator osoby ubezwłasnowolnio
nej częściowo jest powołany do jej re
prezentowania (jest jej przedstawicie
lem ustawowym) także wtedy, gdy 
sąd opiekuńczy tak nie postanowi 
(art. 181 § 1 k.r.op., art 17 k.c.)

— — kurator powinien uzyskać uprzednie
zezwolenie sądu opiekuńczego we 
wszystkich ważniejszych sprawach, 
które dotyczą osoby lub majątku oso
by ubezwłasnowolnionej częściowo 
(art. 181, 178 § 2 w zw. z art. 101 § 3, 
155 § 2, 156 k.r.op.)

— jeżeli jeden z małżonków wytoczył po
wództwo o unieważnienie małżeństwa, 
unieważnienie może nastąpić także po 
śmierci drugiego małżonka, na którego 
miejsce w procesie wstępuje kurator 
ustanowiony przez sąd 19

— (...) jeżeli mąż matki nie żyje, powódz
two o zaprzeczenie ojcostwa powinno 

być wytoczone przeciwko kuratorowi 
ustanowionemu przez sąd opiekuńczy 
70 § 2

— (...) jeżeli mężczyzna ten nie żyje, po
wództwo o unieważnienie uznania 
dziecka powinno być wytoczone prze
ciwko kuratorowi ustanowionemu 
przez sąd opiekuńczy 82 § 3

— powództwo o ustalenie ojcostwa, gdy 
domniemany ojciec nie żyje, wytacza się 
przeciwko kuratorowi ustanowionemu 
przez sąd opiekuńczy 84 § 2

— jeżeli żadne z rodziców nie może repre
zentować dziecka pozostającego pod 
władzą rodzicielską, reprezentuje je ku
rator ustanowiony przez sąd opiekuń
czy 99

— w umowie darowizny albo w testamen
cie można zastrzec, że przedmioty przy
padające dziecku z tytułu darowizny lub 
testamentu nie będą objęte zarządem 
sprawowanym przez rodziców. W wy
padku takim, gdy darczyńca lub spad
kodawca nie wyznaczył zarządcy, spra
wuje zarząd kurator ustanowiony przez 
sąd opiekuńczy 102

— sąd opiekuńczy może także powierzyć za
rząd majątkiem małoletniego ustanowio
nemu w tym celu kuratorowi (postać ogra
niczenia władzy rodzicielskiej) 109 § 3

— na miejsce zmarłego (przysposabiające
go) w postępowaniu o przysposobienie 
wstępuje kurator ustanowiony przez sąd 
opiekuńczy 117 § 4

— jeżeli przysposabiający zmarł po wsz
częciu sprawy o rozwiązanie stosunku 
przysposobienia, w wypadku takim na 
miejsce przysposabiającego w procesie 
wstępuje kurator ustanowiony przez sąd 
125 §2

— jeżeli dobro pozostającego pod opieką 
tego wymaga, sąd opiekuńczy wydaje 
niezbędne zarządzenia dla ochrony jego 
osoby lub majątku aż do czasu objęcia 
opieki przez opiekuna; w szczególności 
sąd opiekuńczy może ustanowić w tym 
celu kuratora 147

— zob. art. 150 § 2
— jeżeli opiekun doznaje przemijającej 

przeszkody w sprawowaniu opieki, sąd 
opiekuńczy może ustanowić kuratora 157

— zob. też Opieka, Władza rodzicielska
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L
Linia pokrewieństwa lub powinowactwa 
zob. Pokrewieństwo, Powinowactwo
Linia prosta pokrewieństwa (zstępni, wstę
pni) 14, 128; zob. Pokrewieństwo
Linia prosta powinowactwa 14; zob. Powi
nowactwo
Literatura prawa rodzinnego i opiekuńczego 
(podręczniki, komentarze, bibliografie, czaso
pisma naukowe, zbiory orzeczeń, kodeksy) są 
zamieszczone na końcu skorowidza (s. 112-114) 
Lokal zamienny 58 § 2

M
MACIERZYŃSTWO

— powództwo o ustalenie macierzyństwa 
(pozytywne — istnienia macierzyństwa, 
dochodzenie macierzyństwa; negatywne 
— nieistnienia macierzyństwa, zaprzecze
nie macierzyństwa) art. 189 k.p.c.

— wyrok ustalający (a nie kształtujący)
— wyrok skuteczny erga omrtes (względem 

wszystkich)
— wyrok skuteczny ex tunc (z mocą wsteczną)
— ustalenie macierzyństwa jako przesłan

ka ustalenia ojcostwa
— zasada : „mnter semper certa est" — (za

zwyczaj) „matka zawsze pewna jest"
— zob. Pochodzenie dziecka

Majątek 21, 31-54, 58, 60, 95, 101, 103, 104, 
105,109,129,133,135,136,141-143,147,150, 
155,156,160,161,162,166,167,171,172,173, 
174, 175, 179, 181

— alimenty 129,133,135,136,141-143; zob. 
Alimentacja

— dziecka 95,101,102,103,104,105,109,133; 
zob. Władza rodzicielska, Alimentacja

— małżonków (majątek wspólny małżon
ków, majątek odrębny każdego z mał
żonków) 31 -54, 58, 60, 21; zob. Stosunki 
majątkowe między małżonkami (mająt
kowe ustroje małżeńskie), Prawa i obo
wiązki małżonków, Rozwód, Unieważ
nienie małżeństwa

— osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 
(kuratela) 181; zob. Kuratela

— osoby, dla której ustanowiono kuratora 
179; zob. Kuratela

— osoby pozostającej pod opieką 147, 150, 
155,156,160,161,162,166,167,168,171, 
172, 173, 174, 175; zob. Opieka

Małoletni 56,58,61',6T, 77,90,109,112,112', 92- 
-113,114,124,125,145,149,156,170,145-174,175

— dobro wspólnych małoletnich dzieci 
małżonków (negatywna przesłanka roz
wodowa) 56 § 2

— dziecko aż do pełnoletności pozostaje 
pod władzą rodzicielską 92,92-113; zob. 
Władza rodzicielska

— opieka nad małoletnim 145, 145-174; 
zob. Opieka

— odesłanie (do opieki nad ubezwłasno
wolnionym całkowicie stosuje się odpo
wiednio przepisy o opiece nad małolet
nim) 175; zob. Opieka

— oświadczenie, że dziecko będzie nosiło 
nazwisko męża matki, jeżeli matka 
dziecka małoletniego zawarła małżeń
stwo z mężczyzną, który nie jest ojcem 
tego dziecka 90

— powierzenie zarządu majątkiem mało
letniego ustanowionemu w tym celu 
kuratorowi 109 § 3

— przysposobienie (tylko osobę małolet
nią) 114

— (przysposobienie) niedopuszczalność 
rozwiązania przysposobienia (jeżeli 
ucierpiałoby dobro małoletniego dziec
ka) 125 § 1

— (przysposobienie) zmiana przysposobie
nia niepełnego na pełne w okresie ma- 
łoletności przysposobionego 124 § 3

— a separacja 611 § 2, 3, 61” § 3
— — brak wspólnych małoletnich dzieci

małżonków 61' § 3
— — dobro wspólnych małoletnich dzieci

małżonków (negatywna przesłanka 
separacji) 61' § 2

— — rozstrzygnięcie o władzy rodziciel
skiej nad wspólnym małoletnim 
dzieckiem obojga małżonków (znie
sienie separacji) 61? § 3

— skierowanie małoletniego do organiza
cji lub instytucji powołanej do przygo
towania zawodowego 109 § 2 pkt 4

— umieszczenie małoletniego w rodzinie 
zastępczej albo w placówce opiekuńczo- 
-wychowawczej 109 § 2 pkt 5,112'

— władza rodzicielska nad wspólnym ma
łoletnim dzieckiem obojga małżonków 
(wyrok rozwodowy) 58 § 1

— zgoda matki potrzebna do uznania ma
łoletniego dziecka 77 § 1

— zobowiązanie rodziców oraz małolet
niego do określonego postępowania 
przez sąd opiekuńczy 109 § 2 pkt 1

— zob. też Przysposobienie
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Małżeństwo nie istniejące (nie zawarte) 
(matrimonium non existens) zob. Zawarcie 
małżeństwa (małżeństwo nie istniejące) 
Małżeństwo (odesłanie) 1-22, 23-30, 31-54, 
55-61, 61'-ól6

— prawa i obowiązki małżonków 23-30; 
zob. Prawa i obowiązki małżonków

— separacja 61’-616

— stosunki majątkowe między małżonka
mi 31-54; zob. Stosunki majątkowe mię
dzy małżonkami

— ustanie małżeństwa 55-61; zob. Roz
wód, Ustanie małżeństwa przez śmierć 
małżonka

— zawarcie małżeństwa 1-22; zob. Zawar
cie małżeństwa, Małżeństwo nie istnie
jące (nie zawarte) (matrimonium non exi
stons), Unieważnienie małżeństwa

Małżeństwo (słowo) 1-22, 25, 26, 31, 43, 47, 
50, 52, 55, 56, 59, 60, 614, 62, 67, 68, 88, 90, 
112, 115, 121', 122, 130
Małżonek (słowo) 10, 14, 15, 15', 18, 19, 20, 
21, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 43, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 612, 614, 98, 115, 116, 117, 121, 
122, 123, 130, 131, 146, 159, 176
Małżonkowie (słowo) 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16,18, 19, 20, 21, 23, 24, 27-37, 39-41, 43, 
45, 47, 49-58, 60, 61, 6V, 612, 61’, 614, 615, 616, 
88, 90, 115, 116, 117, 122, 123,131, 146
Matka 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 77, 82, 84, 
85, 88, 89, 90, 94, 141, 142, 143, 144, 149, 176; 
zob. też Alimentacja, Kuratela, Macierzyń
stwo, Opieka, Pochodzenie dziecka, Pocho
dzenie dziecka od męża matki, Sądowe usta
lenie ojcostwa, Stosunki między rodzicami a 
dziećmi (przepisy ogólne), Uznanie dziecka, 
Władza rodzicielska
Mąż 10, 25, 62-70, 88, 90, 141-143, 144; zob. 
też Alimentacja, Pochodzenie dziecka od 
męża matki
Mężczyzna 1, 10, 80, 81, 82, 141-143

— roszczenia matki dziecka pozamałżeń- 
skiego (mężczyzna nie będący mężem 
matki) 141-143; zob. też Alimentacja

— unieważnienie małżeństwa 10
— uznanie dziecka 80, 81, 82; zob. Uzna

nie dziecka
— wiek wymagany dla zawarcia małżeń

stwa 10
— zawarcie małżeństwa 1; zob. Zawarcie 

małżeństwa
— zob. też Alimentacja, Sądowe ustalenie 

ojcostwa
Miejsce 1142, 120, 184

— pobytu osoby nieobecnej 184

— zamieszkania przysposabianego (zmia
na dotychczasowego w Rzeczypospoli
tej Polskiej na miejsce zamieszkania w 
innym państwie) 1142, 120

Mieszkanie 58
— w wyroku rozwodowym 58
— — eksmisja jednego z małżonków 58 § 2
— — podział 58 § 2, 3
— — orzeczenie o sposobie korzystania z

zajmowanego wspólnego mieszka
nia 58 § 2

— — przyznanie jednemu z małżonków 58
§ 2

— zob. też Rozwód
Minister Sprawiedliwości 150
Mocodawca 6, 16

N
Nadzór 109, 120', 155, 165-168

— nad przebiegiem styczności przysposa
biającego z przysposabianym 120'

— nad wykonywaniem władzy rodziciel
skiej 109; zob. Władza rodzicielska

— sądu opiekuńczego nad sprawowaniem 
opieki 155, 165-168; zob. Opieka

Nagrody 33 pkt 9
— wchodzące w skład majątku odrębnego 

małżonka 33 pkt 9
Nakład 43, 162, 179

— osobistej pracy przy wychowaniu dzie
ci i we wspólnym gospodarstwie domo
wym 43

— pracy kura toni 179
— pracy opiekuna 162
— zob. też Kuratela, Opieka, Stosunki ma

jątkowe między małżonkami (majątko
we ustroje małżeńskie)

Nakłady 45, 163
— zwrot nakładów z majątku wspólnego 

na odrębny 45
— zwrot nakładów z majątku odrębnego 

na majątek wspólny 45
— związane ze sprawowaniem opieki 

(zwrot) 163
— zob. też Opieka, Stosunki majątkowe 

między małżonkami (majątkowe ustro
je małżeńskie)

Należności 28, 29
Należyta (e) 96, 100, 101 § 1, 109, 110, 111, 
114* § 1,148 § 2,154,164, 167 § 2, 168,184 § 1

— należyte sprawowanie opieki 148 § 2, 
154, 167 § 2, 168

— — nienależyte sprawowanie opieki (od
powiednie zarządzenia sądu opie
kuńczego) 168
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— — nienależyte sprawowanie zarządu

majątkiem podopiecznego (odpowie
dzialność opiekuna za szkodę) 167 § 2

— — prawdopodobieństwo nienależytego
wywiązania się z obowiązków opie
kuna (niemożność bycia opiekunem) 
148 § 2

— — przedawnienie roszczeń o naprawie
nie szkody wyrządzonej nienależy
tym sprawowaniem opieki 164

— — sprawowanie opieki z należytą sta
rannością (obowiązek) 154

— — zob. Opieka
— należyte przygotowanie dziecka do pra

cy dla dobra społeczeństwa 96
— należyta staranność sprawowania przez 

rodziców zarządu majątkiem dziecka 
pozostającego pod władzą rodzicielską 
101 §1

— należyte wykonywanie władzy rodzi
cielskiej 96, 100,101 § 1, 109, 110, 111

— zob. Władza rodzicielska
— należyte wywiązywanie się z obowiąz

ków przysposabiającego 1141 § 1; zob. 
Przysposobienie

— nienależyte wykonywanie czynności 
przez pełnomocnika osoby nieobecnej 
184 § 1; zob. Kuratela

Nazwisko 7, 25, 59, 614 § 5, 88-90, 122, 126
— dziecka 7, 88-90; zob. Stosunki między 

rodzicami a dziećmi (przepisy ogólne)
— małżonków 7, 25
— — po orzeczeniu separacji 614 § 5
— — po rozwodzie 59
— — po zawarciu małżeństwa 7, 25
— przysposabianego 122, 126

Nazwisko dziecka 88-90
— (małżeńskiego) co do którego istnieje do

mniemanie, że pochodzi ono od męża 
matki (z art. 62) (domniemanie pocho
dzenia dziecka z małżeństwa) 88 § 1

— dziecka, którego rodzice zawarli mał
żeństwo po jego urodzeniu 88 § 2

— w przypadku uznania dziecka 89 § 1
— w razie sądowego ustalenia ojcostwa 89 § 2
— dziecka, którego ojcostwo nie zostało 

ustalone, ale znana jest matka 89 § 3
— dziecka, którego rodzice są nieznani 89 § 3
— nadanie dziecku (pasierbowi) nazwiska 

ojczyma 90
— imię dziecka (uprawnienie rodziców) 97 § 2 

Niebezpieczeństwo grożące bezpośrednio 
życiu 9, 79

— jednej ze stron (zawarcie małżeństwa) 9

— ojca lub dziecka (uznanie dziecka) 79
Niedorozwój umysłowy 12

— unieważnienie małżeństwa 12
— zawarcie małżeństwa 12

Niedostatek 60, 133; zob. Alimentacja 
Nienależyte zob. Należyte
Nieobecna osoba 184

— kurator dla nieobecnego; zob. Kuratela 
Niepodobieństwo ojcostwa 67-70

— męża matki dziecka 67-70; zob. Pocho
dzenie dziecka od męża matki

Nieuprawniona osoba 38, 100
— do rozporządzania prawem 38
— do zatrzymania dziecka 100

Nieznani rodzice 89, 94, 119, 1191

— nadanie dziecku nazwiska przez sąd 
opiekuńczy 89 § 3

— przysposobienie 119 § 1, 1191 § 3; zob. 
Przysposobienie

— ustanowienie opieki dla dziecka 94 § 3; 
zob. Opieka

Notarialny akt zob. Akt notarialny
Notariusz 79 § 2

— uznanie dziecka 79 § 2; zob. Uznanie 
dziecka

— zob. też Niebezpieczeństwo grożące 
bezpośrednio życiu

o
Obalenie domniemania ojcostwa 62, 67-70, 
72, 85; zob. Domniemanie (ojcostwa), Macie
rzyństwo, Pochodzenie dziecka, Pochodze
nie dziecka od męża matki, Sądowe ustale
nie ojcostwa, Uznanie dziecka
Obcowanie z matką dziecka 68, 85

— domniemanie ojcostwa pozamałżeń- 
skiego 85; zob. Sądowe ustalenie ojco
stwa

— męża matki dziecka przed zawarciem 
małżeństwa 68; zob. Pochodzenie dziec
ka od męża matki

Obowiązek alimentacyjny zob. Alimentacja, 
Alimentacja — dochodzenie roszczeń ali
mentacyjnych
Obowiązki (odesłanie)

— małżonków zob. Prawa i obowiązki 
małżonków

— opiekuna zob. Opieka
— rodziców zob. Władza rodzicielska

Obywatele polscy 79 § 1
— uznanie dziecka za granicą, którego ro

dzice są obywatelami polskimi 79 § 1 
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Odebranie dziecka zatrzymanego przez oso
bę nieuprawnioną 100; zob. Władza rodzi
cielska
Odmowa 5, 56, 119

— przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w 
związek małżeński 5

— zgody na rozwód 56 § 3
— zgody rodziców na przysposobienie 

(sprzeczna z dobrem dziecka) 119
Odpowiednie stosowanie przepisów prawa 
21, 38, 42, 45, 46, 48, 61, 614 § 4, 80, 88, 98,107, 
119', 120', 155,159, 160,163,172,175, 178

— spoza k.r.op. (w tym k.c.) 38, 42, 46,163 
Odpowiedzialność 30, 154, 167

— małżonków za zobowiązania 30, 41, 50; 
zob. Stosunki majątkowe między małżon
kami (majątkowe ustroje małżeńskie)

— opiekuna za szkodę 154,167; zob. Opieka 
Odrębny majątek każdego z małżonków 31, 
32, 33, 41, 45, 50; zob. Stosunki majątkowe 
między małżonkami (majątkowe ustroje mał
żeńskie)
Odszkodowanie 33 pkt 7, 49 § 1 pkt 2

— przedmioty uzyskane z tytułu odszko
dowania za uszkodzenie ciała lub wy
wołanie rozstroju zdrowia (a majątek 
odrębny) 33 pkt 7

— wierzytelności z tytułu odszkodowania 
za uszkodzenie ciała lub wywołanie roz
stroju zdrowia (a kwestia rozszerzenia 
wspólności ustawowej) 49 § 1 pkt 2

— zob. też Stosunki majątkowe między 
małżonkami (majątkowe ustroje mał
żeńskie)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej 58,107, 
108, 109, 113; zob. Władza rodzicielska
Ojciec (słowo) 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 79, 
81, 84, 85, 90, 93, 94, 119, 141-143, 144, 149; 
zob. Alimentacja, Opieka, Pochodzenie 
dziecka, Pochodzenie dziecka od męża mat
ki, Sądowe ustalenie ojcostwa, Uznanie 
dziecka, Władza rodzicielska
Ojcostwo ( słowo) 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 84, 85, 89, 93, 94,119, 141-143; 
zob. Alimentacja, Pochodzenie dziecka, Po
chodzenie dziecka od męża matki, Sądowe 
ustalenie ojcostwa, Uznanie dziecka, Władza 
rodzicielska
OPIEKA 145-177
94, 108, 109, 120, 123 § 1, 178 § 2

— rodzaje opieki

— — opieka nad małoletnim 145-174
— — opieka nad ubezwłasnowolnionym

całkowicie 175-177
— podstawowe zasady prawa opiekuńczego
— — dobro osoby poddanej opiece np. 154
— — należyta staranność opieki np. 154
— — wyłączność kompetencji sądu opie

kuńczego 145,155,165-168,169,172, 
173, 174

— — powszechność opieki 145 § 2
— organy opieki
— — sąd opiekuńczy
— — organy pomocnicze sądu
— — — kuratorzy sądowi
— — — kuratorskie ośrodki pracy z mło

dzieżą
— — — rodzinne ośrodki diagnostycz.no-

-konsultacyjne
— — — inne
— opiekun
— ustanowienie opiekuna 145-153
— przesłanki ustanowienia opieki art. 145 

§ 1, 94 § 3 k.r.op., art. 13 § 2 k.c.
— — dla małoletniego (niepozostawanie pod

władzą rodzicielską) 145 § 1, 94 § 3
— — — żadnemu z rodziców nie przysłu

guje władza rodzicielska 94 § 3
— — — oboje rodzice są nieznani 94 § 3
— — — oboje rodzice nie żyją (pełna sie

rota)
— — — oboje rodzice nie mają pełnej zdol

ności do czynności prawnych 94 § 1
— — — oboje rodzice zostali pozbawieni

władzy rodzicielskiej 94 § 1,111 § 1
— — — władza rodzicielska obojga rodzi

ców jest zawieszona 94 § 1,110 § 1
— — dla ubezwłasnowolnionego całkowi

cie art. 13 § 2 k.c., art. 175-177 k.r.op.
— — — ubezwłasnowolnienie całkowite

art. 13 § 2 k.c. oraz
— — — niepozostawanie pod władzą ro

dzicielską art. 13 § 2 k.c.
— opiekun (ustanowienie opiekuna) 145- 

-153
— — dobro pozostającego pod opieką 154,149
— — nie może być opiekunem 148
— — — osoba nie mająca pełnej zdolności

do czynności prawnych 148 § 1
— — — osoba pozbawiona praw publicz

nych albo praw rodzicielskich lub 
praw opiekuńczych 148 § 1

— — — ten, w stosunku do którego zacho
dzi prawdopodobieństwo, że nie
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wywiąże się należycie z obowiąz
ków opiekuna 148 § 2, 154

— wskazaniii preferencyjne osoby opie
kuna (kolejność wyboru opiekuna 
przez sąd) 149, 176

— opieka jednoosobowa 146
— — opieka wspólna — tylko małżon

kowie 146
— opieka dla kilku osób 151
— obowiązek objęcia opieki 152
— zarządzenia ochronne sądu opiekuń

czego 147
— opiekunem jest tylko osoba fizyczna
— Minister Sprawiedliwości może w 

drodze rozporządzenia powierzyć 
opiekę zakładom wychowawczym 
lub innym instytucjom i organizacjom 
społecznym (delegacja ustawowa nie 
wypełniona — Minister Sprawiedliwo
ści nie wydał takiego rozporządze
nia) 150

— złożenie przyrzeczenia przez opieku
na 153

sprawowanie opieki 154-164
— dobro pozostającego pod opieką 154
— interes społeczny 154
— należyta staranność opiekuna 154
— do sprawowania opieki stosuje się 

odpowiednio przepisy o władzy ro
dzicielskiej (z zachowaniem przepi
sów o opiece szczególnych) 155 § 2

— treść opieki nad małoletnim 155,154, 
156-164, 165-168, 169-174

— — piecza nad osobą podopiecznego
155, 96

— — — wychowanie podopiecznego
96,155 § 2

— — — kierowanie nim 96, 155 § 2
— — — troszczenie się o duchowy i fi

zyczny rozwój podopiecznego 
96,155 § 2

— — — przygotowanie go do pracy
odpowiednio do jego uzdol
nień 96,155 § 2

— — piecza nad majątkiem podopiecz
nego 155, 156, 161, 162, 163, 164, 
165-168, 169-173

— — — zezwolenie sądu opiekuńcze
go we wszelkich ważniejszych 
sprawach dotyczących mająt
ku małoletniego 159

— — — nadzór sądu opiekuńczego nad
sprawowaniem pieczy nad 

majątkiem podopiecznego 155, 
165-168

— — — — sporządzenie inwentarza ma
jątku podopiecznego 160

— — — — złożenie do depozytu sądowe
go kosztowności, papierów 
wartościowych i innych doku
mentów 161 § 1

— — — — złożenie gotówki pieniężnej do
banku 161 § 2

— — — — zasada bezpłatności opieki 162
§1

— — — — wymogi fakultatywnego przy
znania wynagrodzenia z tytu
łu zarządu majątkiem pod
opiecznego 162 § 2

— — — — zwrot nakładów i wydatków
związanych ze sprawowaniem 
opieki 163

— — — — — przedawnienie roszczeń
163 §2

— — — — odpowiedzialność opiekuna z
tytułu nienależytego sprawo
wania opieki, w tym pieczy nad 
majątkiem art. 164 k.r.op. (art. 
471 i nast., 415 i nast., 427 k.c.)

— — — — ustanie opieki lub zwolnienie
opiekuna 169-174

— — — — — nienależyte sprawowanie
pieczy nad majątkiem jako 
jedna z przyczyn zwolnie
nia opiekuna (obligatoryj
nie) 169 § 2

— — — — — skutki ustania opieki lub
zwolnienia opiekuna 169 § 
3, 171-174

— — — — — — sprawy pilne 169 § 3,171
— — — — — — rachunek końcowy z za

rządu majątkiem 172,173
— — — — — — zwrot (oddanie) mająt

ku podopiecznego 174
— — — reprezentacja podopiecznego 159
— — — — opiekun jako przedstawiciel

ustawowy osoby pozostającej 
pod opieką 98 § 1, 155 § 2

— — — nadzór sądu opiekuńczego nad
sprawowaniem opieki 155,165-168, 
169-174, 145-153

— — — zezwolenie sądu opiekuńczego we
wszystkich ważniejszych spra
wach, które dotyczą osoby lub ma
jątku małoletniego 156
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— — — ustanowienie kuratora (przemija

jąca przeszkoda w sprawowaniu 
opieki) 157

— — — wysłuchanie podopiecznego 158
— — — sporządzenie inwentarza majątku

podopiecznego 160
— — — sprawozdania opiekuna składane

sądowi opiekuńczemu 166
— — — składanie przez opiekuna rachun

ków z zarządu majątkiem pod
opiecznego 166

— — — bezpłatne (honorowe) sprawowa
nie opieki (zasada) 162 § 1

— — — — wynagrodzenie z tytułu zarzą
du majątkiem podopiecznego 
(zasady) 162 § 2

— — — zwrot kosztów i wydatków związa
nych ze sprawowaniem opieki 163

— — — — odpowiednie stosowanie prze
pisów o zleceniu 163

— — — — przedawnienie roszczeń 163
— — — złożenie do depozytu sądowego

kosztowności, papierów warto
ściowych i innych dokumentów 
podopiecznego 161 § 1

— — — złożenie gotówki pieniężnej pod
opiecznego do banku 161 § 2

— — — odpowiedzialność opiekuna 164
— — — — odszkodowawcza kontrakto

wa art. 471 i nast. k.c.
— — — — deliktowa art. 415 i nast. (427) k.c.
— — — — przedawnienie 164
— nadzór sadu opiekuńczego nad sprawo

waniem opieki 165-168
— — zaznajamianie się bieżąco z działal

nością opiekuna 165 § 1
— — udzielanie opiekunowi wskazówek

i poleceń 165 § 1
— — możliwość korzystania przy wyko

nywaniu nadzoru z pomocy społecz
nego organu pomocniczego w spra
wach opiekuńczych 165 § 1

— — możność żądania od opiekuna wyja
śnień we wszystkich sprawach nale
żących do opieki 165 § 2

— — przedstawianie dokumentów związa
nych ze sprawowaniem opieki 165 § 2

— — składanie sprawozdań przez opieku
na ze sprawowania opieki 166

— — składanie rachunków z zarządu ma
jątkiem podopiecznego przez opie
kuna 166

— — badanie przez sąd opiekuńczy spra
wozdań i rachunków opiekuna pod 

względem rzeczowym i rachunko
wym 167

— — sprostowanie i uzupełnienie spra
wozdań i rachunków 167

— — zatwierdzanie rachunków opiekuna
przez sąd opiekuńczy 167

— — wydawanie przez sąd opiekuńczy
odpowiednich zarządzeń, jeżeli opie
kun nie sprawuje należycie opieki 168

— — ustanowienie kuratora w razie prze
mijającej przeszkody w sprawowa
niu opieki przez opiekuna 157

— zwolnienie opiekuna 169, 171-174, 163
— — przesłanki 169 § 1, 2
-- — fakultatywne 169 § 1
— — obligatoryjne 169 § 2
— — tymczasowe sprawowanie opieki na

dal (pilne sprawy) 169 § 3,171
— — złożenie przez opiekuna rachunku

końcowego z zarządu majątkiem 
172, 173

— — — zwolnienie od tego obowiązku 173
— — zwrot majątku, oddanie majątku oso

by podopiecznej przez opiekuna 174
— — przedawnienie roszczeń 163
— ustanie opieki z mocy prawa (ex legę) 

170, 171-174, 177, 163
— — ustanie opieki nad małoletnim, gdy

małoletni osiągnie pełnoletność 170 
a I bo

— — gdy przywrócona zostanie nad nim
władza rodzicielska 170

— — opieka nad ubezwłasnowolnionym
całkowicie ustaje z mocy prawa w 
razie uchylenia ubezwłasnowolnie
nia lub zmiany ubezwłasnowolnie
nia całkowitego na częściowe 177

— — skutki ustania opieki 171-174
— — — sprawy pilne 171
— — — rachunek końcowy z zarządu ma

jątkiem podopiecznego 172, 173
— — — zwrot majątku 174
— — — przedawnienie roszczeń 163
— opieka nad ubezwłasnowolnionym cał

kowicie 175-177
— — odpowiednie stosowanie przepisów

o opiece nad małoletnim do opieki 
nad ubezwłasnowolnionym całkowi
cie z zachowaniem przepisów szcze
gólnych (odesłanie) 175

— — kolejność powołania na opiekuna
(wskazania preferencyjne) 176

— — ustanie z mocy prawa w razie uchyle-
nia ubezwłasnowolnienia lub zmiany 
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ubezwłasnowolnienia całkowitego na 
częściowe 177

— inne postanowienia 94,108,109,120,123 
§ 1, 178 § 2

— — rodzice, którzy wykonują władzę ro
dzicielską nad dzieckiem ubezwła
snowolnionym całkowicie, podlega
ją takim ograniczeniom, jakim 
podlega opiekun 108

— — poddanie rodziców w drodze zarzą
dzenia sądu opiekuńczego takim 
ograniczeniom, jakim podlega opie
kun (sposób ograniczenia władzy ro
dzicielskiej) 109

— — jeżeli dziecko pozostaje pod opieką,
do przysposobienia potrzebna jest 
zgoda opiekuna. Jednakże sąd opie
kuńczy może, ze względu na szcze
gólne okoliczności, orzec przysposo
bienie nawet mimo braku zgody 
opiekuna, jeżeli wymaga tego dobro 
dziecka 120

— — przez przysposobienie ustaje dotych
czasowa opieka nad przysposobio
nym 123 § 1

— — odpowiednie stosowanie do kurateli
przepisów o opiece (odesłanie) 178 § 2

— zob. też Kuratela, Władza rodzicielska
Opiekuńczy sąd 10, 70, 79, 82, 84, 89, 93, 97, 
99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 110, 111, 
112', 1122, 113, 115, 117, 118, 119, 119', 120, 
120', 121', 122, 124, 124', 125', 145, 147, 149, 
150,151,152,153,155,156,157,160,161,162, 
165, 166, 167, 168, 169, 171,173, 181, 183
Organ 98, 100, 109, 112-, 120', 149, 159, 165, 
179, 180

— administracji państwowej 1122

— gminy 149
— państwowy 98, 100, 159, 179, 180
— pomocniczy w sprawach opiekuńczych 

120', 165
— społeczny pomocniczy sądu 109 

Organizacja społeczna 149 § 3, 150 
Osoba trzecia 38
Osoba ułomna 183

— kurator 183; zob. Kuratela
Osoby bliskie 149

— pozostającego pod opieką (wskazania 
preferencyjne opiekuna) 149

Osoby trzecie 29, 30, 47
Ośrodek adopcyjno-wychowawczy 120' § 4

Oświadczenie 1, 5, 6, 7, 8, 16, 25, 59, 68, 80, 
88, 89, 90, 119'

— męża matki, że nie jest ojcem dziecka 68 § 1
— odwołujące zgodę na przysposobienie 119'
— o powrocie do nazwiska, które nosił 

przed zawarciem małżeństwa (po roz
wodzie) 59

— o wstąpieniu w związek małżeński 1, 5, 
6 § 1, 7, 8,16

— o wyrażeniu zgody na uznanie dziecka 80
— w sprawie nazwiska małżonków i dzie

ci 7 § 2, 25, 88, 89 § 1, 90 § 1
— zob. też Uznanie dziecka, Zawarcie mał

żeństwa

P
Państwo 98,100,11221142,120', 159,179, 180

— inne państwo 1142, 120' § 3
— organ administracji państwowej 1122

— organ państwowy 98 § 2, 100, 159 § 2, 
179, 180

— zakres i formy pomocy Państwa na rzecz 
dzieci umieszczonych w rodzinach za
stępczych 1122

Papiery wartościowe 161 § I
— należące do pozostającego pod opieką 

161 §1
Pełnoletność 7 § 1, 70 § 1, 77 § 3, 81, 84 § 1, 
92, 170

— niemożność wystąpienia przez matkę z 
żądaniem sądowego ustalenia ojcostwa 
po uzyskaniu przez dziecko pelnoletno- 
ści 84 § 1

— pozostawanie dziecka pod władzą ro
dzicielską aż do pełnoletności 92

— świadków małżeństwa 7 § 1
— ustanie z mocy prawa opieki, gdy ma

łoletni osiągnie pełnoletność 170
— uznanie dziecka pełnoletniego (jego 

zgoda) 77 § 3
— wytoczenie powództwa przez dziecko 

o zaprzeczenie ojcostwa męża swojej 
matki 70 § 1

— żądanie unieważnienia uznania przez 
dziecko, które uzyskało pełnoletność 81

Pełnomocnictwo — pełnomocnik 6,16,29,184
— do zawarcia małżeństwa 6, 16; zob. Za

warcie małżeństwa
— pełnomocnik nieobecnego (ustanowie

nie kuratora) 184; zob. Kuratela
— pobieranie przez małżonka bez pełnomoc

nictwa przypadających należności 29 
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Piecza 95, 109, 112', 117, 120*, 149, 155; zob. 
Opieka, Przysposobienie, Władza rodzicielska 
Pismo z podpisem urzędowo poświadczo
nym 6, 78

— pełnomocnictwo do zawarcia małżeń
stwa 6 § 2

— zgoda osób na uznanie dziecka 77, 78 
Placówka opiekuńczo-wychowawcza 109, 
1121, 113
POCHODZENIE DZIECKA 62-86

— pochodzenie dziecka od męża matki 62- 
-71, 86

— uznanie dziecka 72-83, 86
— sądowe ustalenie ojcostwa 84-85, 86
— trzy sposoby ustalenia ojcostwa wzajem

nie wyłączające się 72
— — domniemanie pochodzenia dziecka

od męża matki (dziecko małżeńskie) 
62 albo

— — uznanie dziecka przez ojca (dziecko
pozamałżeńskie), albo

— — sądowe ustalenie ojcostwa (dziecko
pozamałżeńskie)

— zob. Macierzyństwo, Pochodzenie dziec
ka od męża matki, Sądowe ustalenie oj
costwa, Uznanie dziecka

POCHODZENIE DZIECKA OD MĘŻA 
MATKI 62-71, 86

— domniemanie pochodzenia dziecka od 
męża matki 62

— — jeżeli dziecko urodziło się w czasie
trwania małżeństwa albo przed upły
wem trzystu dni od jego ustania lub 
unieważnienia, domniemywa się, że 
pochodzi ono od męża matki 62 § 1 
zd. 1 (domniemania tego nie stosuje 
się, jeżeli dziecko urodziło się po 
upływie trzystu dni od orzeczenići se
paracji, art. 62 § 1 zd. 2)

— — jeżeli dziecko urodziło się przed
upływem trzystu dni od ustania lub 
unieważnienia małżeństwa, lecz po 
zawarciu przez matkę drugiego mał
żeństwa, domniemywa się, że pocho
dzi ono od drugiego męża 62 § 2

— — domniemania powyższe (z art. 62 §
1, 2) mogą być obalone tylko na sku
tek powództwa o zaprzeczenie ojco
stwa (domniemanie prawne wzru- 
szalne tylko w ten sposób) 62 § 3

— zaprzeczenie ojcostwa 63-71, 86
— legitymacja czynna do wytoczenia po

wództwa o zaprzeczenie ojcostwa 63 
§ 2, 64 § 1, 2, 65, 69 § 1, 70 § 1, 86

— — mąż matki 63, 64 § 2, 65
— — przedstawiciel ustawowy męża mat

ki 64 § 1

— — matka dziecka 69 § 1
— — dziecko 70 § 1
— — prokurator 86
— — zaprzeczenie ojcostwa w przypadku

całkowitego ubezwłasnowolnienia (z 
powodu choroby psychicznej lub in
nego rodzaju zaburzeń psychicz
nych) męża matki 64

— — — przedstawiciel ustawowy 64 § 2
— — — mąż matki 64 § 2
— — wytoczenie powództwa przez męża

matki, który nie został ubezwłasnowol
niony (choroba psychiczna lub innego 
rodzaju zaburzenia psychiczne) 65

— legitymacja bierna 66, 69 § 2, 70 § 2
— terminy 63, 64, 65, 69 § 1, 70 § 1
— — 6-miesięczny dla męża matki 63,64,65
— — 6-miesięczny dla matki 69 § 1
— — 3-letni od osiągnięcia pełnoletności

dla dziecka 70 § 1
— — terminy prekluzyjne (zawite) 63, 64,

65, 69 § 1, 70 § I
— — początek biegu terminu 63, 64, 65, 69

§ 1, 70 § 1
— — brak terminu dla prokuratora 86
— — niedopuszczalność zaprzeczenia oj

costwa po śmierci dziecka 71
— sposób obalenia domniemania (prze

słanki zaprzeczenia ojcostwa) 67, 68, 69 
§ 3, 70 § 3

— — niepodobieństwo, aby mąż matki
mógł być ojcem dziecka 67, 68 § 2, 69 
§ 3, 70 § 3

— — oświadczenie męża matki, że nie jest
ojcem dziecka 68 § 1

— — dowody niepodobieństwa, aby mąż
matki był ojcem dziecka

— — — nieobcowanie z matką dziecka w
okresie koncepcyjnym (300-181 
dni przed urodzeniem dziecka)

— — — dowód z grupowego badania krwi
wyłączający ojcostwo

— — — dowód z badań antropologicznych
— — — niezdolność płciowa (niezdolność

obcowania — impotentia coeundi 
lub niezdolność do zapłodnienia 
kobiety — impotentia generandi)

— — — wykazanie, że mimo obcowania
z matką dziecka była ona już w 
ciąży

— — — dowód z badania dojrzałości pło
du (zestawienie czasu, w którym 
mąż obcował z matką dziecka, ze 
stopniem rozwoju dziecka)

— — — dowód z badania DNA (kwasu
dezoksyrybonukleinowego)
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— — — dowód z przesłuchania świadków

oraz stron
— — — inne dowody
— skutki wyroku uwzględniającego po

wództwo o zaprzeczenie ojcostwa
— — sporne jest w literaturze, czy jest to wy

rok deklaratoryjny czy konstytutywny
— — wyrok ten działa z mocą wsteczną,

ex tunc (od chwili urodzenia się 
dziecka lub nawet jego poczęcia)

— — w wyniku zaprzeczenia ojcostwa
dziecko przestaje być prawnie dziec
kiem męża matki

— — ustaje władza rodzicielska męża mat
ki nad dzieckiem

— — ustaje obowiązek alimentacyjny
męża matki

— — ustaje prawo do dziedziczenia z ustawy
dziecka po mężu matki (i odwrotnie)

— — w przypadku oddalenia powództwa
o zaprzeczenie ojcostwa nie dochodzi 
do zaprzeczenia ojcostwa (domniema
nie z art. 62 nie zostaje obalone)

— — sentencja wyroku (żądanie pozwu)
— „sąd ustala, że mężczyzna A nie 
jest ojcem dziecka B"

— zob. też Macierzyństwo, Pochodzenie 
dziecka

Podział 35, 45, 46, 58
— majątku wspólnego małżonków 35,45,46, 

58; zob. Stosunki majątkowe między mał
żonkami (majątkowe ustroje małżeńskie)

— wspólnego mieszkania małżonków 58; 
zob. Rozwód

POJĘCIE RODZINY 10,14, 23, 24, 27, 28, 30, 
39, 45, 91, 103, 112', 1122, 128, 134, 144, 149

— pojęcie socjologiczne rodziny
— — mała grupa społeczna
— — grupa pierwotna
— — instytucja społeczna
— — „mała rodzina" (małżonkowie i dzieci)
— — „duża (wielka) rodzina" (kilka poko

leń krewnych w linii prostej i bocznej 
żyjących pod „wspólnym dachem")

— — małżonkowie, krewni w linii prostej
i bocznej dowolnego stopnia (obojęt
nie, czy żyją pod „wspólnym da
chem" czy nie), powinowaci, osoby 
przysposobione

— pojęcie prawne rodziny
— — rodzina nie ma osobowości prawnej

(nie jest ona jako całość podmiotem 
praw i obowiązków, tj. zdolność 
prawną mają poszczególni członko
wie rodziny, np. małżonek A, małżo
nek B, dziecko C)

— — nie ma definicji prawnej rodziny; po
jęcie prawne rodziny (jej zasięg) na
leży ustalać na tle konkretnego prze
pisu (in concretó)

— — w k.r.op. pojęcie rodziny zazwyczaj
występuje w znaczeniu tzw. małej ro
dziny (jw.) (małżonkowie i dzieci nie
samodzielne) 10,23, 24, 27, 28,30,39, 
45, 91, 103

— — w niektórych przepisach k.r.op. uży
wa pojęcia rodziny w szerokim zna
czeniu 14, 128, 134, 144

— — rodzina zastępcza 1121, 1122

— zob. też Kuratela, Małżeństwo, Opieka, 
Pokrewieństwo, Powinowactwo, Przy
sposobienie

POKREWIEŃSTWO 14 § 1, 2,18,19 § 2, 26, 
62-144, 76, 1142 § 2, 121, 121', 124 § 1, 128, 
129,130, 131, 144 § 3,149 § 2,159

— istota pokrewieństwa
— — pokrewieństwo to stosunek łączący

osoby pochodzące od wspólnego 
przodka

— — pokrewieństwo oblicza się w liniach
(prostej i bocznej) oraz w stopniach

— — pokrewieństwo to wspólne więzy
krwi

— — krewnymi w linii prostej są osoby, z
których jedna pochodzi od drugiej 
(istota)

— — — przy czym odróżnia się linię
wstępną, do której należą rodzi
ce, dziadkowie, pradziadkowie 
itd. (wstępni) oraz

— — — linię zstępną, do której należą
dzieci (syn, córka), wnuki, pra
wnuki itd. (zstępni)

— — krewnymi w linii bocznej są osoby,
które pochodzą od wspólnego przod
ka, nie będąc ze sobą spokrewnione 
w linii prostej (istota)

— — pokrewieństwo w linii prostej opar
te jest na pochodzeniu jednej osoby 
od drugiej. Pokrewieństwo w linii 
bocznej nie jest oparte na pochodze
niu jednej osoby od drugiej, lecz na 
posiadaniu co najmniej jednego 
wspólnego przodka

— — stopień pokrewieństwa oznacza się
według liczby urodzeń, wskutek któ
rych powstało pokrewieństwo (istota), 
tj. stopień pokrewieństwa oblicza się 
według liczby urodzeń od wspólnego 
przodka (tot gradus qiiot generationes — 
tyle stopni ile urodzeń)
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dana osoba I) jest spokrewniona ze 
swoim dzieckiem A (synem lub cór
ką) w linii prostej I stopnia (zstępny); 
ze swoim wnukiem B w linii prostej 
II stopnia (zstępny); ze swoim pra
wnukiem C w linii prostej III stopnia 
(zstępny) itd.
dana osoba A dziecko (syn, córka) jest 
spokrewniona ze swoim ojcem i mat
ką w linii prostej I stopnia (wstępny); 
ze swoim dziadkiem E jest spokrew

niona w linii prostej II stopnia (wstęp
ny); ze swoim pradziadkiem F jest 
spokrewniona w linii prostej III stop
nia (wstępny) itd.
linia prosta — linea recta 
zstępny — descendes 
wstępny (przodek) — ascendes 
linia boczna — linea transversa albo 
linea collateralis
tôt gradtis quot generationes — tyle 
stopni ile urodzeń

linia bocznei (przykład):

R (rodzice lub rodzic)

R

A <_________________________________> B
. . , rodzeństwo w linii bocznej ,rodzeństwo ' rodzeństwo

(syn, córka R) stopnia (syn, córka R)

dziecko kuzXni linia boczna IV st0Pnia dziecko 
rodzeństwa rodzeństwa
(A) (B)

— linia boczna nie ma I stopnia
— linia boczna rozpoczyna się od II stop

nia (rodzeństwa) (dwa urodzenia A, B 
do wspólnego przodka R, rodziców lub 
rodzica w przypadku rodzeństwa przy
rodniego)

— linia boczna III stopnia wujek (ciotka) 
(stryj, stryjenka) — bratanek (siostrze

niec, siostrzenica) (A<-------------->D lub
B<----->C) (trzy urodzenia (A, B, D lub
A, B, C) do wspólnego przodka R

— linia boczna IV stopnia tzw. kuzyni, tj. 
dzieci rodzeństwa (zwani też braćmi cio
tecznymi lub stryjecznymi) (C<-------- > D)
(cztery urodzenia A, B, C, D do wspól
nego przodka R)
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Rodzice lub rodzic (co najmniej jeden wspólny przodek)

R

linia prosta
I stopień (R-A)
(A syn lub córka R)

linia prosta
II stopień (R-C)
(C jest wnukiem R)

linia prosta
III stopień (R-E)
(E jest prawnukiem
R)

linia prosta
IV stopień (R-G)

linia prosta
V stopień (R-I)

linia prosta
VI stopień (R-K)

w nieskończoność

— skutki pokrewieństwa i powinowactwa 
— z pokrewieństwem i powinowac
twem przepisy często wiążą oznaczone 
skutki prawne. Zazwyczaj chodzi tu o 
oznaczoną linię (prostą lub boczną) i sto
pień pokrewieństwa i powinowactwa. Z 
pokrewieństwem zazwyczaj ustawa 
wiąże skutki prawne silniejsze niż z po
winowactwem. Ustawy różnych gałęzi 
(np. prawo cywilne, karne, administra
cyjne) wiąże oznaczone skutki prawne 
z pokrewieństwem lub powinowac
twem

— — przykładowo przepisy prawa spad
kowego (k.c.) dziedziczenie ustawo
we uzależniają od oznaczonego wę
zła pokrewieństwa. Podobnie jest w 
przepisach o zachowku

— — oznaczony w ustawie węzet pokre
wieństwa (art. 14 § 1,2, art. 18 k.r.op.) 
lub powinowactwa (art. 14 § 1,3) jest 
przeszkodą w zawarciu związku 
małżeńskiego i daje podstawę do 
unieważnienia małżeństwa

— — oznaczona linia i stopień pokrewień
stwa (art. 128, 129, 133, 134 k.r.op.), 
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a także w ograniczonym zakresie po
winowactwa (art. 144 k.r.op. — pa
sierb — ojczym lub macocha) daje 
podstawę do alimentacji w prawie 
rodzinnym

— — oznaczona linia i stopień pokrewień
stwa i powinowactwa daje w zasa
dzie prawo odmowy zeznań lub jest 
podstawą do wyłączenia sędziego w 
postępowaniu cywilnym, karnym, 
administracyjnym

— — podobnie oznaczona linia i stopień
pokrewieństwa lub powinowactwie 
ma znaczenie w prawie podatko
wym, np. w podatku od spadków i 
darowizn

— — są to tylko niektóre wskazane skutki
pokrewieństwa lub powinowactwa

— k.r.op. używa słowa „pokrewieństwo", 
„krewni", „zstępni", „wstępni"

— — pokrewieństwo 14 § l, 2,18, oznacze
nie tytułu II k.r.op., 62-144, 1142 § 2, 
121 § 2, 3

------krewni 14 § 1, 2, 26, 61,121,121', 128, 
129, 130, 131, 144 § 3, 149 § 2

------zstępni 19 § 2, 76,121,124 § 1,129,159 
------wstępni 129, 131, 159
— por. też Powinowactwo, Przysposobienie 

Pomieszczenie zastępcze 58 § 2
Pomoc 23, 614, 91,100,109,1122,120’,165,183

— do prowadzenia spraw osoby ułomnej 
(ustanowienie kuratora) 183

— dziecka rodzicom we wspólnym gospo
darstwie domowym 91

— małżonków 23; zob. też Prawa i obo
wiązki małżonków

— małżonków pozostających w separacji, jeżeli 
wymagają tego względy słuszności 614

— organ pomocniczy sądu 109
— ośrodka adopcyjno-opiekuńczego lub 

organu pomocniczego w sprawach opie
kuńczych 120’ § 4

— Państwa na rzecz dzieci umieszczonych 
w rodzinach zastępczych 1122

— rodzicom, jeżeli jest ona potrzebna do 
należytego wykonywania władzy rodzi
cielskiej, sądu opiekuńczego i innych or
ganów państwowych 100

— społecznego organu pomocniczego w 
sprawach opiekuńczych 165 § 1

Porozumienie 24, 39, 77, 97, 116, 119, 119'
— małżonków o istotnych sprawach rodzi

ny 24
— przysposobienie 119’

— przysposobienie bez zgody rodziców 
przysposabianego, gdy porozumienie 
się z nimi napotyka na trudne do prze
zwyciężenia przeszkody 119

— przysposobienie przez jednego z mał
żonków bez zgody drugiego małżonka, 
gdy porozumienie się z nim napotyka trud
ne do przezwyciężenia przeszkody 116

— rodziców o istotnych sprawach dziecka 
97 §2

— z małżonkiem napotyka trudne do prze
zwyciężenia przeszkody (zezwolenie 
sądu na dokonanie czynności) 39

— z matką w sprawie jej zgody na uznanie 
dziecka napotyka na trudne do prze
zwyciężenia przeszkody 77

Poród 141-143; zob. Alimentacja 
Posłuszeństwo 95

— dziecka pozostającego pod władzą ro
dzicielską wobec rodziców 95 § 2

Postanowienie 30, 34, 40, 89, 112’, 119'; 121’, 
122, 126, 169, 171, 181 .

— opieka
— — prowadzenie nadal pilnych spraw

związanych z zarządem majątkiem 
(ustanie opieki) (odmienne postano
wienie sądu opiekuńczego) 171

— — sądu opiekuńczego o powołaniu ku
ratora osoby ubezwłasnowolnionej 
częściowo do jej reprezentowania i 
do zarządu jej majątkiem 181 § 1

— — ustanowienie opiekuna 145, 175
— — zwolnienie opiekuna 152, 169
— przysposobienie 117,119’, 121’, 122,126
— sądu opiekuńczego nadające dziecku na

zwisko ojca (sądowe ustalenie ojcostwa) 
lub nadające nazwisko dziecku (rodzi
ce nieznani) 89 § 3

— sądu opiekuńczego określające inaczej 
obowiązki i prawa rodziny zastępczej 
albo placówki opiekuńczo-wychowaw
czej wobec małoletniego niż to wynika 
z ustawy 112’

— sądu pozbawiające drugiego małżonka sa
modzielnego zarządu majątkiem wspól
nym; sąd może również postanowić, że 
na dokonywanie czynności przekracza
jących zakres zwykłego zarządu tym 
majątkiem wymagane będzie zamiast 
zgody drugiego małżonka zezwolenie 
sądu 40

— sądu, że za zobowiązania zaciągnięte 
przez jednego z małżonków w sprawach 
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wynikających z zaspokajania zwykłych 
potrzeb rodziny odpowiedzialny jest tyl
ko ten małżonek, który je zaciągnął 30

— spadkodawcy lub darczyńcy 33 pkt 2,34
— sprawy małżeńskie
— — nakaz sądu, aby wynagrodzenie za

pracę albo inne należności przypada
jące jednemu z małżonków były w 
całości lub w części wypłacane do rąk 
drugiego małżonka art. 28 k.r.op., art. 
565 § 2 k.p.c.

— — o seperacje na zgodny wniosek mał
żonków, a także o zniesienie separa
cji 567'-5675 k.p.c.; zob. też Wyrok

— — podział majątku wspólnego po usta
niu wspólności majątkowej art. 43- 
-46 k.r.op., art. 566, 567 k.p.c.

— — postanowienie rozstrzygające o tym,
czy okoliczność przedstawiona przez 
kierownika urzędu stanu cywilnego 
wyłącza zawarcie małżeństwa, a tak
że o tym, czy okoliczności przedsta
wione przez kierownika urzędu sta
nu cywilnego uzasadniają odmowę:
1) przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu 
w związek małżeński,
2) wydania zaświadczenia o braku 
okoliczności wyłączających zawarcie 
małżeństwa, o których mowa w art. 4' 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
3) wydania zezwolenia na zawarcie 
małżeństwa przed upływem terminu, 
o którym mowa w art. 4 Kodeksu ro
dzinnego i opiekuńczego,
4) sporządzenia aktu małżeństwa za
wartego zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu 
rodzinnego i opiekuńczego,
5) wydania zaświadczenia, że oby
watel polski lub zamieszkały w Pol
sce cudzoziemiec nie mający żadne
go obywatelstwa zgodnie z prawem 
polskim może zawrzeć małżeństwo 
za granicą art. 564 k.p.c., art. 5, 4, 4' 
k.r.op.

— — rozstrzygnięcie przez sąd o istotnych
sprawach rodziny w braku porozu
mienia małżonków art. 24 k.r.op., art. 
565 § 1 k.p.c.

— — rozstrzygnięcie sądu o wyłączeniu od
powiedzialności za zobowiązania za
ciągnięte przez drugiego z małżonków 
w sprawach wynikających z zaspoka
jania zwykłych potrzeb rodziny, jak 
również uchylenie postanowienia w 
tym przedmiocie art. 30 § 2 k.r.op., 
art. 565 § 3 k.p.c.

-- — zezwolenie na zawarcie małżeństwa 
kobiecie, która ukończyła lat 16 art. 
10 § 1 k.r.op., art. 561 § 1, 3 k.p.c.

— — zezwolenie na zawarcie małżeństwa
osobie dotkniętej chorobą psychicz
ną albo niedorozwojem umysłowym 
art. 12 § 1 k.r.op., art. 561 § 2, 3 k.p.c.

— — zezwolenie na zawarcie małżeństwa
osobom powinowatym w linii prostej 
art. 14 § 1 k.r.op., art. 561 § 2, 3 k.p.c.

— — zezwolenie na złożenie przez pełno
mocnika oświadczenia o wstąpieniu 
w związek małżeński art. 6 § 1 k.r.op., 
art. 563 k.p.c.

— — zezwolenie sądu na dokonanie czyn
ności przekraczających zakres zwy
kłego zarządu majątkiem art. 39 
k.r.op., art. 565 § 1 k.p.c.

— — zwolnienie od obowiązku złożenia
urzędowi stanu cywilnego dokumen
tu potrzebnego do zawarcia małżeń
stwa art. 3 § 2 k.r.op., art. 562 k.p.c.

— sprawy o przysposobienie 117.119'. 121'. 
122, 114-124' k.r.op., art. 585-589 k.p.c.

— sprawy z zakresu kurateli
— — kurator dla dochodzenia ojcostwa w

razie śmierci domniemanego ojca art. 
84 § 2 k.r.op., art. 602 k.p.c.

— — kurator dla dziecka poczętego, lecz
jeszcze nie urodzonego art. 182 
k.r.op., art. 599 k.p.c.

— — kurator dla osoby prawnej art. 42 k.c.,
art. 603 k.p.c.

— — kurator dla osoby nieobecnej art. 184
k.r.op., art. 601 k.p.c.

— — kurator dla osoby ułomnej art. 183
k.r.op., art. 600 k.p.c.

— sprawy ze stosunków miedzy rodzica
mi a dziećmi

— — nakaz, żeby jeden z rodziców, które
mu wyłącznie przysługuje władza 
rodzicielska, sporządził inwentarz 
majątku dziecka i przedstawił go są
dowi oraz żeby zawiadomił sąd o 
ważniejszych zmianach w stanie tego 
majątku art. 104 k.r.op.

— — postanowienie o nadaniu dziecku na
zwiska art. 89 § 2, 3 k.r.op., art. 584 
k.p.c.

— — postanowienie sądu o przyznaniu,
powierzeniu wykonywania, ograni
czeniu, zawieszeniu, pozbawieniu i 
przywróceniu władzy rodzicielskiej, 
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zakazanie osobistej styczności z dziec
kiem, odebraniu dziecka art. 93 § 2, 
100, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
1121, 113 k.r.op., art. 579, 580 k.p.c.

— — rozstrzygnięcie o istotnych sprawach
dziecka, co do których brak porozu- 
mienia między rodzicami art. 97 § 2 
k.r.op., art. 582 k.p.c.

— — uznanie dziecka (oświadczenie przed
sądem opiekuńczym) art. 79 k.r.op., 
art. 581 k.p.c.

— — zezwolenie na dokonanie przez ro
dziców czynności przekraczającej 
zakres zwykłego zarządu majątkiem 
dziecka lub na wyrażenie przez ro
dziców zgody na dokonanie takiej 
czynności przez dziecko art. 101 § 3 
k.r.op., art. 583 k.p.c.

— sprawy z zakresu opieki
— — badanie rachunku końcowego z opie

ki przez sąd opiekuńczy art. 172,173 
k.r.op., art. 596 k.p.c.

— — postanowienie o przyznaniu opieku
nowi wynagrodzenia art. 162 k.r.op., 
art. 597 k.p.c.

— — składanie przez opiekuna gotówki w
instytucji bankowej art. 161 § 2 k.r.op., 
art. 594 k.p.c.

— — sprawozdanie opiekuna dotyczące
osoby pozostającej pod opieką art. 
166, 167 k.r.op., art. 595 k.p.c.

— — ustanowienie opiekuna (postanowie
nie sądu) art. 145, 175 k.r.op.

— — wymierzenie grzywny przez sąd
opiekuńczy art. 152, 168 k.r.op., art. 
598 k.p.c.

— — zezwolenie we wszelkich ważniej
szych sprawach, które dotyczą osoby 
lub majątku osoby pozostającej pod 
opieką art. 156 k.r.op., art. 593 k.p.c.

— — złożenie przyrzeczenia przez opieku
na przed sądem opiekuńczym art. 
153 k.r.op., art. 590, 591 k.p.c.

— — zwolnienie opiekuna z opieki art.
152, 169 k.r.op., art. 592 k.p.c.

Potomstwo 12
Potwierdzenie 37

— umowy zawartej przez jednego małżon
ka bez wymaganej zgody drugiego mał
żonka 37

Powierzenie 58, 107, 109, 146, 149, 150, 151
— opieki nad rodzeństwem jednej osobie 151

— opieki zakładom wychowawczym lub 
innym instytucjom i organizacjom spo
łecznym (delegacja dla Ministra Spra
wiedliwości) 150

— wspólnego sprawowania opieki nad 
dzieckiem małoletnim przez sąd 146

— wykonywania władzy rodzicielskiej jed
nemu z rodziców przez sąd 58 § 1,107

— zarządu majątkiem małoletniego (przez 
sąd) ustanowionemu w tym celu kura
torowi 109 § 2

— zwrócenie się przez sąd opiekuńczy o 
ustanowienie osoby, której opieka mo
głaby być powierzona 149 § 3

POWINOWACTWO 26,14 § 1, 3,1142 § 2,144
— — z małżeństwa wynika powinowactwo

między małżonkiem a krewnymi dru
giego małżonka; trwa ono mimo usta
nia małżeństwa 26

— powinowactwo to stosunek prawny łą
czący małżonki! z krewnymi współmał
żonka

— powinowactwo oblicza się — podobnie 
jak pokrewieństwo — w liniach i stop
niach (np. teściowa jako krewna współ
małżonka pierwszego stopnia jest powi
nowatą również w pierwszym stopniu 
w linii prostej)

— stosunek powinowactwa nie wygasa wraz 
z ustaniem małżeństwa (śmierć, rozwód) 
26 ani orzeczeniem separacji 614 § 1, 26

— stosunek powinowactwa wygasa w przy
padku unieważnienia małżeństwa 26

— linia i stopień pokrewieństwa wyznacza 
linię i stopień powinowactwa. Są dwie 
linie powinowactwa: prosta i boczna. 
Stopni powinowactwa w linii prostej lub 
bocznej może być wiele

— powinowactwo (por. art. 26) — jak po
wiedziano — istnieje między małżon
kiem a krewnymi drugiego małżonka

— małżeństwo jest samodzielnym węzłem 
prawnym niezależnym od pokrewień
stwa lub powinowactwa

— krewni jednego z małżonków są powi
nowatymi jego współmałżonka w linii i 
stopniu pokrewieństwa (art. 2 § 1 pra
wa rodzinnego z 22 I 1946 r. — Dz.U. z 
1946 r., nr 6, poz. 52). Pogląd ten w peł
ni jest aktualny na tle k.r.op. z 1964 r.

— nie ma powinowatych w linii bocznej 
pierwszego stopnia (ponieważ nie ma 
pokrewieństwa w linii bocznej I stopnia)
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— w linii bocznej drugiego stopnia jest po

winowactwo między mężem żony a jej 
bratem lub siostrą oraz między żoną 
męża a jego bratem lub siostrą (szwa
growie, szwagierki)

— ojciec lub matka jednego z małżonków 
są spowinowaceni z drugim z tych mał
żonków w linii prostej w pierwszym 
stopniu (teść, teściowa, zięć, synowa)

— także w linii prostej w pierwszym stop
niu są spowinowaceni ojczym, macocha 
oraz (z) pasierb, pasierbica 26, 144

— nie ma stosunku powinowactwa między:
— — jednym z małżonków a osobą, która

pozostaje w związku małżeńskim z 
krewnym drugiego z małżonków

— — jednym z małżonków a powinowa
tymi drugiego małżonka

— — powinowatymi jednego z małżon
ków a powinowatymi drugiego z 
małżonków

— — krewnymi jednego z małżonków a
krewnymi drugiego z małżonków 
[J. Winiarz. w: Kodeks rodzinny i opie
kuńczy z komentarzem (praca zbioro
wa pod redakcją J. Pietrzykowskie
go), Warszawa 1993, s. 148]

— w przypadku małżeństwa nie istnieją
cego (matrimonium non existons) nie po- 
wstaje stosunek powinowactwa.

— przysposobienie jest odrębnym węzłem 
(stosunkiem) prawnym. Z prawnego 
punktu widzenia przysposobiony nie 
jest krewnym przysposabiającego, lecz 
traktowany jest tak jak jego zstępny I 
stopnia (J. Winiarz, w: System prawa ro
dzinnego i opiekuńczego, Ossolineum 
1985, s. 48); zob. też Przysposobienie

— skutki prawne powinowactwa zob. pod- 
hasło „skutki prawne pokrewieństwa i 
powinowactwa" w haśle podstawowym 
„Pokrewieństwo"

— por. Małżeństwo, Pokrewieństwo, Przy
sposobienie

Powód (powody) (z powodu) 6, 10-18, 30, 
33, 40, 43, 52, 55, 615, 64, 80, 111, 1142, 125, 
126, 136, 140, 141, 145, 152, 169, 184
Powództwo 2, 19, 22, 43, 62, 63, 64, 65, 66, 
69, 70, 82, 84, 86, 127

— o alimenty 128-144, 60, 21
— o orzeczenie separacji nie na zgodny wnio

sek (żądanie) małżonków 61 § 1, 2 (jeśli 
jest zgodny wniosek małżonków o orze
czenie separacji, por. m.in. art. 611 § 3, to 
składa się wniosek o wszczęcie postępo
wania nieprocesowego, toczy się postępo
wanie nieprocesowe i sąd wydaje posta

nowienie merytoryczne — art. SóT^-óóT3 
k.p.c., art. 611 k.r.op.; sprawy o zniesienie se
paracji zawsze toczą się w postępowaniu nie
procesowym — wniosek o wszczęcie postę
powanie nieprocesowego, postępowanie 
nieprocesowe, postanowienie merytoryczne 
567l-567s k.p.c., art 616 k.r.op.)

— o rozwiązanie przysposobienia 127,125-127
— o rozwód 43 § 2, 56-61
— o sądowe ustalenie ojcostwa 84, 85, 86
— o unieważnienie małżeństwa 19, 22,10- 

-22, 43 § 2
— o unieważnienie uznania dziecka 82, 86, 

80-83, 86
— o ustalenie lub zaprzeczenie pochodze

nia dziecka 86
— o ustalenie nieistnienia (istnienia) mał

żeństwa art. 2 k.r.op., art. 189 k.p.c.
— o ustalenie nieistnienia lub istnienia ma

cierzyństwa art. 189 k.p.c.
— o zaprzeczenie ojcostwa 62-66, 69, 70, 

62-71, 86
Pozbawienie władzy rodzicielskiej 94, 111, 
112, 148; zob. Władza rodzicielska
Pożycie wspólne małżonków 16, 23, 28, 29
Praca 27, 28, 32, 33, 41, 43, 49, 91, 96,162,179

— dziecka 91, 96
— kuratora 179
— małżonków
— — we wspólnym gospodarstwie domo

wym 27, 43
— — wynagrodzenie za pracę (praca za

robkowa) 28, 32 § 2 pkt 1, 33 pkt 7, 
41 § 2, 3, 49 § 1 pkt 3

— opiekuna 162 § 2
Prawa 3, 23, 33, 49, 95, 1121, 121, 136, 148, 
182, 184

— autorskie 33 pkt 10
— majątkowe 136
— małżonków 3 § 3, 23
— niezbywalne 33 pkt 6, 49 § 1 pkt 1
— opiekuńcze 148 § 1
— osoby nieobecnej 184
— przyszłe dziecka poczętego (nasciturusa) 182
— publiczne 148
— rodziców (z władzy rodzicielskiej) 95, 

112', 148
— rodziny zastępczej albo placówki opie

kuńczo-wychowawczej i rodziców ma
łoletniego 112'

— twórcy wynalazku, wzoru lub projektu 
racjonalizatorskiego (prawa wynalaz
cze) 33 pkt10

— wynikające z pokrewieństwa (nabycie i 
utrata — przysposobienie) 121

— zob. też Prawa rodzinne podmiotowe, 
Wierzytelność
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PRAWA I OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW23-30

— niemajątkowe
— majątkowe zob. też Stosunki majątkowe 

między małżonkami (majątkowe ustro
je małżeńskie) 31-54

— równe prawa i obowiązki małżonków 23
— wspólne rozstrzyganie małżonków o 

istotnych sprawach rodziny 24
— obowiązek wspólnego pożycia 23
— — wspólne pożycie duchowe 23
— — wspólne pożycie fizyczne 23
— — wspólne pożycie gospodarcze 23
— obowiązek wierności — m.in. zakaz cu

dzołóstwa 23
— obowiązek wzajemnej pomocy 23
— obowiązek współdziałania dla dobra rodzi

ny, którą przez swój związek założyli 23
— obowiązek przyczyniania się do zaspo

kajania potrzeb rodziny 27
— nakaz wypłaty wynagrodzenia za pra

cę (wspólne pożycie) 28
— wzajemna reprezentacja małżonków 

(przedstawicielstwo ustawowe) 29
— odpowiedzialność solidarna małżon

ków za zobowiązania zaciągnięte przez 
jednego z nich w sprawach wynikają
cych z zaspokajania zwykłych potrzeb 
rodziny 30

— — w takim przypadku wierzyciel może
dochodzić zaspokojenia swej wierzy
telności z majątku odrębnego mał
żonka, który zaciągnął takie zobo
wiązanie, z majątku wspólnego 
małżonków oraz z majątku odrębne
go tego małżonka, który takiego zo
bowiązania nie zaciągnął 30

— nazwiska małżonków 25
— powinowactwo 26;, zob. też Powino

wactwo
PRAWA RODZINNE PODMIOTOWE

— względne
— bezwzględne
— pośrednie (bezwzględne i względne)
— — np. władza rodzicielska (jest to jed

nocześnie prawo względne w stosun
ku do dziecka podlegającego władzy 
rodzicielskiej oraz prawo bezwzględ
ne w stosunku do osób trzecich, któ
re mają obowiązek nienaruszania tej 
władzy (por. np. art. 100) (charakter 
prawny władzy rodzicielskiej jest 
dyskusyjny w literaturze)

— niemajątkowe
— — np. prawa niemajątkowe ze stosun

ku małżeństwa
— — prawo do ojcostwa
— — prawo do macierzyństwa

— — prawo do pochodzenia dziecka od
oznaczonych osób (ojca, matki)

— — inne
— majątkowe
— — np. prawo do alimentów (jego cha

rakter w literaturze jest dyskusyjny)
— — stosunki majątkowe między małżon

kami (prawa majątkowe małżonków)
Prawdopodobieństwo 85, 148, 166

— ojcostwo innego mężczyzny bardziej 
prawdopodobne (obalenie domniema
nia ojcostwa pozamałżeńskiego) (zarzut 
wielości związków — exceptio plurium 
concumbentium) 85 § 2

— prawdopodobne koszty utrzymania i 
wychowania pozostającego pod opieką 
166 § 2

— że nie wywiąże się z obowiązków opie
kuna 148 § 2

Prawo wewnętrzne kościoła albo innego 
związku wyznaniowego art. 1 § 2, 3, art. 41, 
5, 8, 9
Projekt racjonalizatorski 33 pkt 10, 41 
Prokurator 22, 86, 127

— wytoczenie powództwa o rozwiązanie 
przysposobienia 127

— wytoczenie powództwa o ustalenie lub 
zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz 
o unieważnienie uznania dziecka 86

— wytoczenie powództwa o unieważnie
nie małżeństwa oraz o ustalenie istnie
nia lub nieistnienia małżeństwa 22

— zob. też art. 7 k.p.c.
Prowadzenie 33, 169, 171, 183, 184

— gospodarstwa rolnego 33 pkt 5
— przedsiębiorstwa 33 pkt 5
— spraw osoby nieobecnej 184
— spraw osoby ułomnej 183
— spraw związanych z opieką 169 § 3
— spraw związanych z zarządem mająt

kiem pozostającego pod opieką 171
Przedawnienie roszczeń 137,140,141,163,164

— (majątkowych) matki dziecka pozamał
żeńskiego przeciwko ojcu nie będącemu 
mężem matki 141 § 2

— opiekuna o zwrot nakładów i wydatków 
związanych ze sprawowaniem opieki 
163 § 2

— osoby pozostającej pod opieką o napra
wienie szkody wyrządzonej nienależy
tym sprawowaniem opieki 164

— o świadczenia alimentacyjne 137
— regresowych 140
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Przedmioty 31-35, 41, 49, 50, 101, 102, 161

— dziecka oddane mu do swobodnego 
użytku 101 § 2

— majątkowe małżonków 31-35, 41, 49, 50
— należące do pozostającego pod opieki] 161
— przypadające dziecku z tytułu darowi

zny lub testamentu 102
— służące wyłącznie do zaspokajania oso

bistych potrzeb jednego z małżonków 33 
pkt 4, 49

— zwykłego urządzenia domowego mał
żonków 34

— zob. też Opieka, Stosunki majątkowe 
między małżonkami (majątkowe ustro
je małżeńskie), Władza rodzicielska

Przedmioty zwykłego urządzenia domowe- 
go 34
Przedsiębiorstwo 33 pkt 5 
Przedstawiciel ustawowy 64, 73, 74, 77, 89, 
98, 105, 171, 174

— kurator (czy kurator jest przedstawicie
lem ustawowym, to podlega to ocenie 
na tle konkretnych przepisów i przypad
ków); zob. Kuratela

— nazwisko dziecka 89
— niemożność uznania dziecka w imieniu 

ojca nie mającego pełnej zdolności do 
czynności prawnych 73

— oddanie majątku dziecka 105
— oddanie zarządzanego przez opiekuna 

majątku 174
— opiekun w stosunku do osoby pozosta

jącej pod opieką 155 § 2, 98 § 1,159; zob. 
Opieka

— powództwo o zaprzeczenie ojcostwa 64
— przeszkoda do natychmiastowego prze

jęcia zarządu majątkiem, prowadzenie 
przez opiekuna nadal pilnych spraw 
związanych z zarządem majątkiem 171

— rodzice w stosunku do dziecka pozosta
jącego pod władzą rodzicielską 98; zob. 
Władza rodzicielska

— zgoda na uznanie dziecka 73, 77 
Przepis (y) 1, 3, 17, 21, 38, 42, 45, 46, 48, 55, 
61, 80, 88, 98, 107, 1122, 1142, 119', 1201, 121', 
122,124, 144,155,159, 160,163, 172, 175,178 
Przesyłka polecona nadana w polskim urzę
dzie pocztowym 8
Przeszkoda (y) 3, 29, 77, 110, 111, 116, 119, 
1191, 157, 169, 171

— do natychmiastowego przejęcia zarządu 
majątkiem przez osobę, która pozostawa

ła pod opieką, albo przez jej przedstawi
ciela ustawowego lub spadkobierców 171

— faktyczne lub prawne w sprawowaniu 
opieki 169

— małżeńskie 10-17; zob. Unieważnienie 
małżeństwa

— przemijająca
— — dotycząca jednego z małżonków po

zostających we wspólnym pożyciu 29
— — w sprawowaniu opieki 157
— — w wykonywaniu władzy rodziciel

skiej 110
— trudna do przezwyciężenia
— — w porozumieniu się z drugim małżon

kiem w sprawie przysposobienia 116
— — w porozumieniu się z matką (uzna

nie dziecka) 77
— — w porozumieniu się z rodzicami

przysposabianego w sprawie przy
sposobienia 119

— — w sprawie przysposobienia 1191

— trwała w wykonywaniu władzy rodzi
cielskiej 111

— w otrzymaniu dokumentu, który osoba 
zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest 
obowiązana złożyć lub przedstawić kie
rownikowi urzędu stanu cywilnego

Przeszkody do zawarcia małżeństwa 10-17; 
zob. Unieważnienie małżeństwa, Zawarcie 
małżeństwa
Przyczyna 110, 111
Przyczynianie się 27, 28,41,43, 60, 91,141,144

— do pokrywania kosztów utrzymaniii ro
dziny (przez dziecko, które ma docho
dy z własnej pracy, jeżeli mieszka u ro
dziców) 91 § 1

— do pokrycia wydatków związanych z 
ciążą i porodem oraz kosztów trzymie
sięcznego utrzymania matki w okresie 
porodu (przez ojca nie będącego mężem 
matki) 141

— do powstania majątku wspólnego (sto
pień) 41 § 3, 43

— do wychowania i utrzymania dziecka (pa
sierba) przez ojczyma (macochę) 144 § 2

— do zaspokajania potrzeb rodziny 27, 28
— małżonka wyłącznie winnego rozkładu 

pożycia do zaspokajania usprawiedliwio
nych potrzeb małżonka niewinnego 60

Przygotowanie zawodowe dziecka 109 § 2 
pkt 4
Przyrzeczenie 153

— opiekuna (objęcie opieki) 153



Przedmioty — Przysposobienie 83
Przysporzenie 98 § 2 pkt 2, 159 § 1 pkt 2

— bezpłatne na rzecz dziecka 98 § 2 pkt 2
— bezpłatne na rzecz osoby pozostającej 

pod opieką 159 § 1 pkt 2
PRZYSPOSOBIENIE (adoptio) 114-127, 15, 
131

— charakter prawny
— — orzeczenie sądu opiekuńczego Tl7
— — nie czynność prawna (umowa)
— — orzeczenie konstytutywne
— — orzeczenie skuteczne erga omnes

(względem wszystkich)
— przesłanki przysposobienia
— przesłanki po stronie przysposobionego 

114, 117 § 2
— — — małoletniość 114 § 1
— — — dobro małoletniego 114 § 2
— — — przysposobiony żyje w chwili orze

czenia o przysposobieniu 117 § 2
— — — zgoda małoletniego dziecka 118
— — — wysłuchanie małoletniego 118 § 2,3
— — przesłanki po stronie przysposabia

jącego 1141, 116, 117 § 1
— — — zgoda (wola) przysposabiającego

117 § 1
— — — zgoda współmałżonka 116
— — — odpowiednia różnica wieku Tl 4' § 2
— — — pełna zdolność do czynności

prawnych 1141 § 1
— — — kwalifikacje osobiste 114‘ § 1
— — inne przesłanki
— — — zgoda rodziców dziecka przyspo

sabianego 119
— — — zgoda blankietowi! rodziców (na

przysposobienie całkowite, tj. peł
ne, nieodwołalne dziecka) 1191

— — — termin zgody rodziców 1192

— — — zgoda opiekuna 120
— — — przysposobienie zagraniczne 1142,

120* § 3
— — — przysposobienie wspólne 1151

— — — okres przedadopcyjny (osobista
styczność) 120'

— rodzaje przysposobienia (i ich skutki)
— — przysposobienie niepełne (adoptio mi

nus plena) 124
— — przysposobienie pełne, rozwiązywal

ne (adoptio plena) 121, 121', 122, 123
— — przysposobienie pełne, nierozwiązy

walne (zwane też przysposobieniem 
całkowitym) (adoptio plenissitna) 119', 
124', 125'

— przysposobienie pełne, rozwiązywalne 
121, 121', 122, 123

------ skutki 121
— — przysposobienie pasierba 1211

— — imię i nazwisko 122
— — władza rodzicielska 123
— przysposobienie pełne, nierozwiązywal

ne (przysposobienie całkowite) (przy
sposobienie anonimowe) 1191, 1241,1251

— — zgoda blankietowa (anonimowa) ro
dziców 119'

— — nierozwiązywalne 1251

— — niedopuszczalność uznania przyspo
sobionego, unieważnienia uznania, 
sądowego ustalenia lub zaprzeczenia 
jego pochodzenia (tj. niedopuszczal
ność ustalenia naturalnego pocho
dzenia) 1241

— — dopuszczalne jest ponowne przyspo
sobienie 125' § 2

— przysposobienie niepełne 124
— - skutki 124
— — może być orzeczone tylko na żąda

nie przysposabiającego i za zgodą 
osób, których zgoda jest do przyspo
sobienia potrzebna 124 § 1

— — niedopuszczalne w razie zgody blan
kietowej na przysposobienie 124 § 2,1191

— — możliwość zmiany przysposobienia
niepełnego na przysposobienie peł
ne 124 § 3

— dziedziczenie ustawowe w przypadku 
przysposobienia pełnego (oraz pełnego, 
nierozwiązalnego, tj. całkowitego) art. 
936 k.c.

— dziedziczenie ustawowe w przypadku 
przysposobienia niepełnego art. 937 k.c.

— rozwiązanie przysposobienia 125,1251,126
— — niepełnego (dopuszczalne) 125
— — pełnego (dopuszczalne) 125
— — niedopuszczalność (niemożność)

rozwiązania przysposobienia całko
witego (pełnego, nierozwiązywalne
go) 1251, 1191

— — przesłanki rozwiązania przysposo
bienia 125

— — — ważne powody 125 § 1
— — — dobro małoletniego dziecka (prze

słanka negatywna) 125 § 1
— — — niedopuszczalność rozwiązania

po śmierci przysposobionego lub 
przysposabiającego (reguła i wy
jątek od niej) 1251 § 3

— — skutki rozwiązania przysposobienia
126
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— — — orzeczenie sądu konstytutywne
— — — orzeczenie skuteczne erga omnes

(względem wszystkich)
— — — orzeczenie działa ex nunc, z chwi

lą uprawomocnienia się
— — — z chwilą rozwiązania stosunku

przysposobienia ustają jego skut
ki 126 § 1

— — — nazwisko i imię przysposobione
go 126 § 2

— — — orzekając rozwiązanie stosunku
przysposobienia, sąd może, sto
sownie do okoliczności, utrzymać 
w mocy wynikające z niego obo
wiązki alimentacyjne 125 § 1 zd. 3

— — — osoby uprawnione do żądania
rozwiązania przysposobienia (le
gitymacja)

— — — — przysposobiony 125
— — — — przysposabiający 125
— — — — prokurator 126
— — — — proces ( powództwo, wyrok) 

Przyszłe 12, 182
— prawa dziecka 182
— potomstwo 12

Przyszłość 33 pkt 7, 119'
— zgodii rodziców przed sądem opiekuń

czym na przysposobienie swego dziec
ka w przyszłości bez wskazania osoby 
przysposabiającego 1191

— zmniejszenie widoków powodzenia na 
przyszłość 33 pkt 7

R
Rachunek z zarządu majątkiem 105, 166, 
167, 172, 173

— dziecka składany przez rodziców 105; 
zob. Władza rodzicielska

— pozostającego pod opieką składany 
przez opiekuna 166, 167, 172, 173; zob. 
Opieka

Renta 33 pkt 7
Reprezentacja 98, 99, 1121, 159, 181

— dziecka 98, 99,112’; zob. też Władza ro
dzicielska

— osoby pozostającej pod opieką 155 § 2, 
98 § 1, 99, 159; zob. też Opieka

— osoby ubezwłasnowolnionej częściowo 
181; zob. też Kuratela

Rodzeństwo 14, 98, 99,103,128,129,131,134, 
151, 159

— niemożność zawarcia małżeństwa 14; 
zob. Unieważnienie małżeństwa

— obowiązek alimentacyjny 128, 129, 131, 
134; zob. Alimentacja

— opieka nad rodzeństwem 151; zob. też 
Opieka

— reprezentacja dziecka 98 § 2 pkt 1, § 3, 
99; zob. też Władza rodzicielska

— reprezentacja osoby pozostającej pod 
opieką 159, 155 § 2, 99; zob. też Opieka

Rodzice 62-113
— rodzice i dzieci 62-113
— — pochodzenie dziecka 62-86
— — stosunki między rodzicami a dzieć

mi 87-113
— — — przepisy ogólne 87-91
— — — władza rodzicielska 92-113
— zob. też Pochodzenie dziecka, Pocho

dzenie dziecka od męża matki, Przyspo
sobienie, Sądowe ustalenie ojcostwa, 
Stosunki między rodzicami a dziećmi 
(przepisy ogólne), Uznanie dziecka, 
Władza rodzicielska

Rodzice (słowo) 58, 62, 79, 87, 88, 89, 91, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 
107, 108, 109, 111, 112', 113, 119', 1192, 124, 
124’, 1251, 133, 149; zob. Opieka, Przysposo
bienie, Władza rodzicielska
Rodzina zob. Funkcje rodziny, Pojęcie rodziny 
Rodzina zastępcza 109, 112', 1122,113,1201,149 
Rozdzielność majątkowa 51, 54, 615; zob. 
Separacja, Stosunki majątkowe między mał
żonkami (majątkowe ustroje małżeńskie) 
Rozkład pożyci.a małżeńskiego 21,56,57,60, 
611—616; zob. Alimentacja, Rozwód, Separa
cja, Unieważnienie małżeństwa 
Rozporządzenie 35, 38
Rozstrój zdrowia 33 pkt 7, 49 
Rozstrzyganie (rozstrzygnięcie) 5, 24, 58, 616, 
97, 122

— o istotnych sprawach dziecka przez ro
dziców; w braku porozumienia między 
nimi przez sąd opiekuńczy 97

— o władzy rodzicielskiej (w wyroku roz
wodowym) 58 § 1

— o władzy rodzicielskiej (w orzeczeniu — 
postanowieniu znoszącym seperację) 616 
§3

— przez małżonków wspólnie o istotnych 
sprawach rodziny; w braku porozumie
nia między nimi możność zwrócenia się 
przez małżonki! o rozstrzygnięcie do 
sądu 24

— przez sąd opiekuńczy, który człon na
zwiska wejdzie w skład nazwiska przy
sposobionego 122

— sądu, czy małżeństwo może być zawar
te (zwrócenie się o to kierownika urzę
du stanu cywilnego) 5



Przysposobienie — Rozwód 85
Rozszerzenie wspólności ustawowej 47-50

— przedmioty majątkowe, na które nie 
można rozszerzyć wspólności majątko
wej 49

— wspólności ustawowej 47-50
— zob. Stosunki majątkowe między małżon

kami (majątkowe ustroje małżeńskie)
Rozwiązanie 56, 125-127, 130

— małżeństwa 56, 130; zob. Rozwód
— orzeczenie separacji ma skutki takie jak 

rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, 
chyba że ustawa stanowi inaczej 611 § 1; 
zob. jednak art. 614 § 2

— przysposobienia 125-127; zob. Przyspo
sobienie

ROZWÓD 56-61, 61'-616, 21, 43,106, 112 k.r.op.;
Mk10,2-12;Łk16,l8; Mt5,32;19,9; 1 Kor7,10,15

— chrześcijańskie moralne i prawne zasa
dy trwałości małżeństwa — Ewangelia 
wg św. Marka (rozdz.) 10, w. 2-12; Ewan
gelia wg św. Łukasza (rozdz.) 16, w. 18; 
Ewangelia wg św. Mateusza (rozdz.) 5, 
w. 32; (rozdz.) 19, w. 9; 1 List św. Pawła 
do Koryntian (rozdz.) 7, w. 10, 15

— zasada trwałości małżeństwa w k.r.op.
— przesłanki rozwodu cywilnego 56
— — tzw. pozytywne przesłanki rozwodu

56 §1
— — — zupełny rozkład pożycia między

małżonkami 56 § 1 i
— — — trwały rozkład pożycia między

małżonkami (koniunkcja) 56 § 1
— — tzw. negatywne przesłanki rozwodo

we (tj. wyłączające rozwód — niedo
puszczalność rozwodu) 56 § 2, 3

— — — dobro wspólnych małoletnich
dzieci 56 § 2

— — — jeżeli orzeczenie rozwodu byłoby
sprzeczne z zasadami współżycia 
społecznego 56 § 2

— — — wystąpienie z żądaniem rozwodu
przez małżonka wyłącznie win
nego rozkładu pożycia 56 § 3

— — — — chyba że drugi małżonek wy
razi zgodę na rozwód 56 § 3 
(pierwszy wyjątek od zasady 
art. 56 § 3) albo

— — — — odmowa zgody drugiego mał
żonka na rozwód jest w da
nych okolicznościach sprzecz
na z zasadami współżycia 
społecznego 56 § 3 (drugi wy
jątek od zasady art. 56 § 3)

— wina w rozwodzie (wina rozkładu po
życia) 57

— — znaczenie prawne winy 43 § 2, 56, w
tym 56 § 3, 57, 58, 60

— wyrok rozwodowy 56, 57, 58, 60
— — rozwiązanie małżeństwa 56
— — orzeczenie konstytutywne
— — orzeczenie działa erga omnes (wzglę

dem wszystkich)
— — orzeczenie rozwodowe działa ex nunc

(od teraz, na przyszłość) (nie działa 
ono ex tunc, tj. z mocą wsteczną, od 
chwili zawarcia małżeństwa)

— — orzeczenie o winie 57
-r — władza rodzicielska (nad wspólnym 

małoletnim dzieckiem obojga mał
żonków) 58 § 1

— — — może pozostawić pełną władzę
rodzicielską obojgu rozwiedzio
nym małżonkom 58, 95 § 3

— — — może powierzyć wykonywanie
władzy rodzicielskiej jednemu z 
rodziców ograniczając władzę ro
dzicielską drugiego do określo
nych obowiązków i uprawnień w 
stosunku do osoby dziecka 58 § 1

— — — może pozbawić władzy rodziciel
skiej jedno lub oboje rodziców 58 
§ 1, 111, 112

— — — może zawiesić władzę rodziciel
ską jednego lub obojga rodziców 
58 § 1, 112

— — — może ograniczyć władzę rodzi
cielską obojga rodziców i zastoso
wać środki przewidziane w art. 
109, 58 § 1

— — alimenty względem dziecka 58 § 1
— — alimenty względem małżonka 60
— — orzeczenie o wspólnym mieszkaniu

małżonków 58 § 2, 4
— — podział majątku wspólnego 58 § 3
— — legitymacja procesowa 56
— — — każdy z małżonków 56
— — — nie ma jej prokurator
— — posiedzenie pojednawcze art. 436,

437 k.p.c.
— — zarządzenia tymczasowe dotyczące

zaspokajania potrzeb rodziny i pie
czy nad dziećmi przez czas trwania 
procesu o rozwód oraz w niektórych 
sprawach majątkowych art. 443, 730 
i nast. k.p.c.

— — niedopuszczalność rozwodu (roz
wiązania małżeństwa) w drodze 
umowy małżonków lub jednostron
nego oświadczenia woli jednego z 
nich 56
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— obowiązek alimentacyjny między roz

wiedzionymi małżonkami 60
— — zwykły obowiązek alimentacyjny

między rozwiedzionymi małżonka
mi 60 § 1

— — obowiązek alimentacyjny małżonka
wyłącznie winnego (szerszy obowią
zek alimentacyjny) 60 § 2

— — wygaśnięcie obowiązku alimentacyj
nego 60 § 3

— — odesłanie (odpowiednie stosowanie
przepisów o obowiązku alimentacyj
nym między krewnymi) 61, 128-140, 
136-140

— — odpowiednie stosowanie przepisów
o obowiązkach alimentacyjnych mię
dzy rozwiedzionymi małżonkami do 
unieważnienia małżeństwa 21, 60, 61

— — dochodzenie roszczeń alimentacyj
nych między rozwiedzionymi mał
żonkami

— — — w procesie rozwodowym (wyrok) 60
— — — w procesie o unieważnienie mał

żeństwa (wyrok) 21, 60
— — — w odrębnym procesie (wyrok)
— por. Separacja, Unieważnienie małżeń

stwa (odrębne instytucje)
Rozwój 96, 158

— fizyczny i duchowy dziecka pozostają
cego pod władzą rodzicielską 96

— umysłowy i stan zdrowia pozostające
go pod opieką (wysłuchanie przez opie
kuna) 158

Równe 23, 43, 50
— prawa i obowiązki małżonków 23
— udziały małżonków w majątku wspól

nym 43, 50
Rygor nieważności 17; zob. Unieważnienie 
małżeństwa
Rzeczpospolita Polska 1142, 1201 § 3

s
Sąd opiekuńczy zob. Opiekuńczy sąd
Sąd (sądowe) 3, 5, 6,10,12,14, 16,19, 20, 24, 
28, 30, 39, 40, 41, 45, 52, 56, 57, 58, 60, 61', 
612, 613, 616, 70, 72, 79, 82, 84, 89, 90, 93, 94, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 106, 107, 109, 110, 
111,1121,1122,113, 115,117,118, 119,119', 120, 
120', 121,1211,122,124,124',125, 126,136,142, 
145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 
157, 159,160,161, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 
171, 173,181,183

— opiekuńczy 10, 70, 79, 82, 84, 89, 93, 97, 
99, 100, 101, 102, 104, 106, 107, 109, 110, 
111, 1121, 1122, 113, 115, 117, 118, 119, 
119’, 120', 1211, 122, 124, 1241, 125’, 145, 
147,149,150,151,152,153,155,156,157, 
160,161,162,165,166,167,168,169,171, 
173, 181, 183

SĄDOWE USTALENIE OJCOSTWA 84-85, 
86, 72, 89 § 2, 90 § 2, 93 § 2, 141-143

— brak ustalenia ojcostwa innego mężczy
zny 72

— legitymacja czynna (osoby uprawnione) 
84 §1

— — dziecko 84 § 1
— — matka 84 § l
— — prokurator 86
— termin 84 § 1
— — dziecko bez ograniczenia czasowego

84 § 1,
— — prokurator bez ograniczenia czaso

wego 86
— — matka tylko w stosunku do dziecka

małoletniego (do czasu uzyskania 
przez dziecko pełnoletności) 84 § 1

— legitymacja bierna 84 § 2
— domniemanie ojcostwii pozamałżeń- 

skiego [domniemywa się, że ojcem 
dziecka jest ten, kto obcował z matką 
dziecka (w okresie koncepcyjnym) nie 
dawniej niż w trzechsetnym, a nie póź
niej niż w sto osiemdziesiątym pierw
szym dniu przed urodzeniem dziecka 
(między 300 — 181 dniem przed urodze
niem dziecka)! 85 § 1

— zarzut wielości związków (obcowania) 
(exceptio plurium concubentium) 85 § 2

— podstawę domniemania (obcowanie po
zwanego z matką dziecka w okresie kon
cepcyjnym) musi udowodnić strona po
wodowa (a nie pozwany)

— obalenie domniemania
-- — domniemanie wzruszalne (obalalne)
— — nieobcowanie pozwanego z matką

dziecka w ogóle lub w okresie kon
cepcyjnym

— — zarzut wielości obcowania (ojcostwo
innego mężczyzny jest bardziej 
prawdopodobne) 85 § 2

— — dowód z grupowego badania krwi
wyłączający ojcostwo

— — dowód z badania DNA (kwasu dezo
ksyrybonukleinowego)
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— niezdolność płciowa (niezdolność 

obcowania płciowego — impotentia 
coeundi; niezdolność zapłodnienia — 
impotentia generandi)

— dowód z badań antropologicznych
— dowód z zestawienia daty (czasu) ob

cowania pozwanego z matką dziec
ka ze stopniem rozwoju dziecka w 
chwili jego urodzenia

— dowód z przesłuchania świadków 
oraz stron

— inne dowody
ustalenie macierzyństwa jako przesłan
ka sądowego ustalenia ojcostwa 
wyrok ustalający ojcostwo
— deklaratoryjny
— skuteczny erga omties (względem 

wszystkich)
— działa ex tunc (z mocą wsteczną od 

chwili urodzenia dziecka lub nawet 
jego poczęcia)

— w przypadku ustalenia ojcostwa po
zwany mężczyzna jest ojcem dziec
ka, to znaczy między dzieckiem a po
zwanym mężczyzną i jego krewnymi 
istnieje stosunek prawnorodzinny (w 
tym pokrewieństwa) taki jak między 
dzieckiem i ojcem oraz jego krewnymi

— prawo do dziedziczenia z ustawy (od 
chwili poczęcia art. 927 § 2 k.c.)

— istnieje obowiązek alimentacyjny 
zob. Alimentacja

— władza rodzicielska 93 § 2
— — nie przysługuje ona z mocy pra

wa (ex legę) ojcu, sąd może mu 
przyznać władzę rodzicielską (e.r 
actu) 93 § 2

— nazwisko dziecka 89 § 2
— — na wniosek dziecka lub jego

przedstawiciela ustawowego na
zwisko ojca 89 § 2

roszczenia majątkowe matki dziecka po- 
zamałżeńskiego przeciwko ojcu nie bę
dącym mężem matki 141-143
— roszczenie o pokrycie wydatków 

matki związanych z ciążą i porodem 
(nie ma ono charakteru alimentacyj
nego — jest podobne do roszczeń ali
mentacyjnych) 141 § 1

— roszczenie o pokrycie kosztów trzy
miesięcznego utrzymania matki w 
okresie porodu (z ważnych powo
dów przez czas dłuższy) (ma ono 
charakter alimentacyjny — jego prze

słanką jest niedostatek matki, 133 § 
2) 141 § 1

— — roszczenie o pokrycie odpowiedniej
części (innych) koniecznych wydat
ków lub strat majątkowych, które 
poniosła matka wskutek ciąży lub 
porodu (nie jest to roszczenie alimen
tacyjne — jest podobne do roszczeń 
alimentacyjnych) 141 § 1

— — przedawnienie powyższych roszczeń
(z 141 § 1) 142 § 2

— — dochodzenie roszczeń przez matkę
lub dziecko przeciwko ojcu pozamał- 
żeńskiemu 142, 143

— — — przed urodzeniem się dziecka 142
— — — dochodzenie z ustaleniem ojco

stwa 143
— zob. też Alimentacja, Macierzyństwo, 

Pochodzenie dziecka od męża matki, 
Uznanie dziecka

SEPARACJA 61', 612, 613, 614, 615, 616, 62 § 2 
zd. 2, 130

— przesłanki orzeczenia separacji 61'
— — pozytywna 66' § 1
— — — zupełny rozkład pożycia między

małżonkami 61' § 1
— — negatywne (tj. wyłączające orzecze

nie separacji — niedopuszczalność 
separacji) 611 § 2

— — — dobro wspólnych małoletnich
dzieci małżonków 611 § 2

— — — orzeczenie separacji byłoby
sprzeczne z zasadami współżycia 
społecznego 611 § 2

— — jeżeli małżonkowie nie mają wspól
nych małoletnich dzieci, sąd może 
orzec separację na podstawie zgod
nego żądania małżonków 611 § 3

— — orzeczenie separacji następuje na
podstawie orzeczenia sądowego 611

— jeżeli jeden z małżonków żąda orzecze
nia separacji, a drugi orzeczenia rozwo
du i żądanie to jest uzasadnione, sąd 
orzeka rozwód 612 § 1

— jeżeli jednak orzeczenie rozwodu nie jest 
dopuszczalne, a żądanie orzeczenia se
paracji jest uzasadnione, sąd orzeka se
parację 612 § 2

— przy orzekaniu separacji stosuje się prze
pisy art. 57 i art. 58 — art. 613 § 1

— — orzeczenie o winie 57, 613 §1,2
— — władza rodzicielska (nad wspólnym

małoletnim dzieckiem obojga mał
żonków) 58 § 1, 613
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— alimenty względem dziecka 58 § 1, 

613

— orzeczenie o wspólnym mieszkaniu 
małżonków 58 § 2, 4, 613

— podział majątku wspólnego (dysku
syjne) 58 § 3, 613

skutki orzeczenia separacji 614

— orzeczenie separacji ma skutki jak 
rozwiązanie małżeństwa przez roz
wód, chyba że ustawa stanowi ina
czej 644 § 1

— małżonek pozostający w separacji nie 
może zawrzeć małżeństwa 614 § 2

— jeżeli wymagają tego względy słusz
ności, małżonkowie pozostający w 
separacji obowiązani są do wzajem
nej pomocy 614 § 3

— do obowiązku dostarczania środków 
utrzymania przez jednego z małżon
ków pozostających w separacji dru
giemu stosuje się odpowiednio prze
pisy art. 60, z wyjątkiem § 3 — art. 
614§4

— przepisu art. 59 nie stosuje się — art. 
614 § 5

— domniemania tego (z art. 62 § 1 zd. 1, 
że dziecko pochodzi od męża matki) 
nie stosuje się, jeżeli dziecko urodzi
ło się po upływie trzystu dni od orze
czenia separacji 62 § 1 zd. 2

— obowiązek jednego małżonka do 
dostarczania środków utrzymania 
drugiemu małżonkowi po orzecze
niu separacji wyprzedza obowiązek 
alimentacyjny krewnych tego mał
żonka 130

— zob. też art. 9351, 940 k.c.
— zob. też art. 613, 615

orzeczenie separacji powoduje powsta
nie między małżonkami rozdzielności 
majątkowej 615

zniesienie separacji 616

— na zgodne żądanie małżonków sąd 
orzeka o zniesieniu separacji 61(> § 1

— z chwilą zniesienia separacji ustają jej 
skutki 616 § 2

— znosząc separację, sąd rozstrzyga o 
władzy rodzicielskiej nad wspólnym 
małoletnim dzieckiem obojga mał
żonków. Na zgodny wniosek mał
żonków sąd orzeka o utrzymaniu 
między małżonkami rozdzielności 
majątkowej 616 § 3

— sprawy o orzeczenie separacji
— — powództwo sądowe (proces, wyrok

sądowy) (z wyjątkiem separacji na 
zgodny wniosek lub o zniesienie 
separacji — wniosek o wszczęcie po
stępowania nieprocesowego, postę
powanie nieprocesowe, postanowie
nie sądu) zob. też Postanowienie, 
Powództwo, Wyrok

— por. Rozwód, Unieważnienie małżeń
stwa (odrębne instytucje)

Siła wyższa 8
Siostra 1142

— przysposobienie 1142

— zob. też Brat, Rodzeństwo
Skierowanie 109 § 2 pkt 4

— małoletniego do organizacji lub instytu
cji powołanej do przygotowania zawo
dowego albo do innej placówki sprawu
jącej częściową pieczę nad dziećmi 109 
§2 pkt 4

Słuszność 614 § 3
— obowiązek wzajemnej pomocy małżon

ków pozostających w separacji, jeżeli 
wymagają tego względy słuszności 614 
§3

— por. też Zasady współżycia społeczne
go

Solidarna odpowiedzialność małżonków 30
— za zobowiązania zaciągnięte przez jed

nego z nich w sprawach wynikających 
z zaspokajania zwykłych potrzeb rodzi
ny 30

Spadek 46
— — odpowiednie stosowanie przepisów

o dziale spadku do podziału mająt
ku wspólnego małżonków 46

— zob. też Dziedziczenie, Spadkobierca, 
Spadkodawca, Testament, Zapis

Spadkobierca 43, 139, 171, 174
— nieprzechodzenie obowiązku alimenta

cyjnego na spadkobierców zobowiąza
nego 139

— obowiązek oddania zarządzanego przez 
opiekuna majątku osoby pozostającej 
pod opieką spadkobiercom (zwolnienie 
opiekuna lub ustanie opieki) 174

— przeszkoda do natychmiastowego prze
jęcia zarządu majątkiem (ustanie opie
ki) 171

— żądanie ustaleniii nierównych udziałów 
w majątku wspólnym małżonków z
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uwzględnieniem stopnia, w którym każ
dy z nich przyczynił się do powstania 
tego majątku 43

— zob. też Dziedziczenie, Spadkodawca, 
Testament, Zapis

Spadkodawca 33 pkt 2, 34, 43, 49 § 3, 102
— nie wyznaczył zarządcy przedmiotów 

przypadających dziecku z tytułu testa
mentu (postanowienie testamentu, że 
przedmioty przypadające dziecku z ty
tułu testamentu nie będą objęte zarzą
dem sprawowanym przez rodziców) 102

— postanowienie spadkodawcy, że przed
mioty nabyte przez dziedziczenie lub 
zapis wchodzą do majątku wspólnego 
małżonków 33 pkt 2

— postanowienie spadkodawcy, że przed
mioty zwykłego urządzenia domowego 
służące do użytku obojga małżonków 
objęte są majątkiem odrębnym rnałżon- 
ka-spadkobiercy (zapisobiercy) 34

— zastrzeżenie spadkodawcy, że przedmio
ty przypadające jednemu z małżonków z 
tytułu dziedziczenia lub zapisu nie wej
dą do wspólności majątkowej 49 § 3

— zob. też Dziedziczenie, Spadkobierca, 
Testament, Zapis

Społeczny (e, a) 41, 56, 95, 96, 144, 149, 154, 
165, 179

— dobro społeczeństwa 96
— interes społeczny 95 § 3, 154; zob. Inte

res społeczny
— organ pomocniczy sądu 109, 165
— organizacji! społeczna 149 § 3, 150
— zasady współżycia społecznego 41, 56, 

144, 179; zob. Zasady współżycia spo
łecznego

Sprawa 24, 29, 30, 46, 97, 1122, T191, 125, 165 
Sprawozdanie opiekuna 166,167; zob. Opieka 
Sprzeciw 29

— małżonka, którego dotyczy przeszkoda, 
co do działania za niego drugiego mał
żonka w sprawach zwykłego zarządu 29

Sprzeczność 41 § 3, 56, 118, 119 § 2, 151
— między interesami kilku osób, dla których 

ma być ustanowiony jeden opiekun 151
— z dobrem dziecka 119 § 2
— z dobrem przysposabianego 118 § 3
— z zasadami współżycia społecznego 41 

§ 3, 56
Stan 12, 104, 158, 184

— majątku dziecka 104

— spraw osoby nieobecnej 184
— zdrowia 12, 158
— — osoby pozostającej pod opieką (wy

słuchanie jej przez opiekuna przed 
podjęciem decyzji w ważniejszych 
sprawach) 158

— — przyszłego potomstwa osoby do
tkniętej chorobą psychiczną albo nie
dorozwojem umysłowym zamierza
jącej zawrzeć małżeństwo 12

Stan wyłączający świadome wyrażenie woli 
151; zob. Unieważnienie małżeństwa
Staranie 27, 43, 135, 184

— osobiste o wychowanie dzieci 27, 43 § 3
— osobiste starania o utrzymanie lub wy

chowanie dziecka (wykonanie obowiąz
ku alimentacyjnego) 135 § 2

— o ustalenie miejsca pobytu osoby nie
obecnej 184 § 2

Staranność 101, 154
— należyta rodziców sprawujących zarząd 

majątkiem dziecka pozostającego pod 
ich władzą rodzicielską 101

— należyta staranność opiekuna wykonu
jącego swe czynności 154

Stopień pokrewieństwa lub powinowactwa 
129; zob. Pokrewieństwo, Powinowactwo
Stopień przyczynienia się małżonka do po
wstania majątku wspólnego 41, 43; zob. Sto
sunki majątkowe między małżonkami (ma
jątkowe ustroje małżeńskie)
STOSUNEK PRAWA RODZINNEGO DO 
PRAWA CYWILNEGO (STOSUNEK 
K.R.OP. DO K.C.)

— dwie koncepcje prawne
— 1) prawo rodzinne jest działem prawa 

cywilnego (jest częścią prawa cywilne
go), nie jest ono odrębną gałęzią prawa

— — przepisy k.c. stosuje się wtedy do sto
sunków rodzinnych wprost (bezpo
średnio) (a nie posiłkowo), jeżeli co 
innego nie wynika ze szczególnych 
przepisów k.r.op. lub z charakteru 
danej instytucji prawa rodzinnego

— — niektóre przepisy k.r.op. wyraźnie na
kazują odpowiednie stosowanie prze
pisów k.c. art. 38,42,46,163 § 1 k.r.op.

— — przepisy k.r.op. są przepisami szcze
gólnymi w stosunku do przepisów 
k.c. (/ex specialis - lex generalis)

— — stosunki rodzinnoprawne są stosun
kami cywilnoprawnymi (metoda cy
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wilnoprawna — stosunek równo- 
rzędności)

— 2) prawo rodzinne jest odrębną gałęzią 
prawa (nie jest ono częścią, działem pra
wa cywilnego)

— — przepisy k.c. stosuje się wtedy do sto
sunków rodzinnych posiłkowo (po
mocniczo) (a nie wprost), jeżeli pra
wo rodzinne nie zawiera w danej 
kwestii przepisów szczególnych oraz 
jeżeli posiłkowe stosowanie tych 
przepisów da się pogodzić z zasada
mi prawa rodzinnego (charakterem 
prawa rodzinnego)

STOSUNEK RODZINNOPRAWNY
— typ (rodzaj) stosunku cywilnoprawnego
— metoda cywilnoprawna regulacji sto

sunków rodzinnoprawnych (zasada 
równorzędności podmiotów stosunku 
rodzinnoprawnego)

— na przykład małżeństwo; pokrewień
stwo, w szczególności pochodzenie 
dziecka, stosunki między rodzicami a 
dziećmi (władza rodzicielska), przyspo
sobienie, stosunek alimentacyjny (prawo 
i obowiązek alimentacyjny); powino
wactwo, opieka, kuratela

— według niektórych autorów (np. B. Do
brzańskiego) niektóre stosunki rodzin- 

noprawne, np. między rodzicami a dzie
ćmi z tytułu władzy rodzicielskiej, opie
ki (opiekun — podopieczny), kurateli 
nie są stosunkami cywilnoprawnymi 
(nierównorzędność podmiotów tych 
stosunków, podporządkowanie) (nie do
tyczy to małżeństwa, stosunek równo
rzędności) (zagadnienie to jest dyskusyj
ne w literaturze)

— zob. też Alimentacja, Kuratela, Małżeń
stwo, Opieka, Pochodzenie dziecka, Po
krewieństwo, Powinowactwo, Przyspo
sobienie, Władza rodzicielska

STOSUNKI MAJĄTKOWE MIĘDZY MAŁ
ŻONKAMI (MAJĄTKOWE USTROJE 
MAŁŻEŃSKIE) 31-54

— modele teoretyczne (małżeńskich ustro
jów małżeńskich)

— — a) system rozdzielności majątkowej
(RM)

— — b) system wspólności majątkowej
(WM) zupełnej (pełnej)

— — c) (pośredni) system wspólności ma
jątkowej (WM) niezupełnej (niepeł
nej), np. w k.r.op. wspólności mająt
kowej dorobku (majątek wspólny) 
lub mieszkania lub system podziału 
dorobku

— — można to przedstawić na poniższym
wykresie :

system rozdzielności system wspólności system wspólności
majątkowej (RM) majątkowej zupełnej (pełnej) majątkowej niezupełnej (niepełnej)

wspólność wspólność system 
majątkowa mieszkania podziału 

dorobku dorobku
(k.r.op.)

inne
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— 1) ustawowy ustrój majątkowy (ustrój 

wspólności ustawowej) 31-46
- — majątek wspólny (MW) małżonków

31, 32

— — majątek odrębny męża 33
— — majątek odrębny żony 33
— — można to przedstawić na poniższym

wykresie:

ustawowy ustrój majątkowy 
(ustrój wspólności ustawowej)

majątek odrębny 
męża 33

majątek wspólny (MW) 
małżonków (wspólność 

ustawowa) 31, 32

majątek odrębny 
żonv 33

majątek odrębny 
męża 33

majątek wspólny (MW) 
małżonków (wspólność 

ustawowa) 31, 32

majątek odrębny 
żony 33

— 2) umowne ustroje małżeńskie 47-51
— — rozszerzenie wspólności ustawowej

47-51)
— — ograniczenie wspólności ustawowej

(47)

— — wyłączenie wspólności ustawowej
(wspólności majątkowej z ustawy) 
47, 51

— — można to przedstawić na poniższym
wykresie :

umowne ustroje majątkowe małżonków

rozszerzona wspólność 
ustawowa (wspólność 
majątkowa umowna 
rozszerzona) 47-50

ograniczona wspólność rozdzielność majątkowa 47, 51, 615 
ustawowa (wspólność
majątkowa umowna

ograniczona) 47
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3) wspólność majątkowa (MW)
— ustawowa (MW) 31, 32
— umowna 47-50
— — rozszerzona wspólność ustawowa

47-50

— — — ograniczona wspólność ustawo
wa 47

— — można to przedstawić na poniższym
wykresie :

rozszerzona wspólność 
ustawowa 47-50

ograniczona wspólność 
ustawowi! 47

— rozdzielność majątkowa (RM) 47, 51,52-54 — — z mocy ustawy (ex lege) (przymuso-
— — z umowy 47, 51 wa) 53,54,61"
— — z orzeczenia sądowego (przymuso- — — można to przedstawić na poniższym

wa) 52, 54 wykresie :

ro zd z i e 1 n ość majątkowa

z umowy (umowna)
47, 51

z orzeczenia sądowego
52, 54

z mocy ustawy 
(ex lege) 53, 54, 615

1_________I
(rozdzielność majątkowa) przymusowa

— 4) streszczając (1-3)
— ustrój ustawowy — wspólność ustawo

wa 31-46
— umowne ustroje małżeńskie 47-51
— ustrój przymusowy 52, 53, 54, 615

— wspólność ustawowa 31-46
— majątek wspólny małżonków 31, 32
— — z chwilą zawarcia małżeństwa po-

wstaje między małżonkami z mocy 
ustawy wspólność majątkowa obej
mująca ich dorobek (wspólność usta
wowa). Przedmioty majątkowe nie 
objęte wspólnością stanowią majątek 
odrębny każdego z małżonków 31

— — dorobkiem małżonków są przedmio
ty majątkowe nabyte w czasie trwa
nia wspólności ustawowej przez obo
je małżonków lub przez jednego z 
nich 32

— — w szczególności stanowią dorobek
małżonków:

— — — pobrane wynagrodzenie za pracę
oraz inne usługi świadczone oso
biście przez któregokolwiek z 
małżonków 32

— — — dochody z majątku wspólnego,
jak również z odrębnego majątku 
każdego z małżonków 32

— majątki odrębne małżonków 31, 33
— — majątek odrębny męża 31, 33
— — majątek odrębny żony 31, 33
— — przedmioty majątkowe nie objęte

wspólnością stanowią majątek od
rębny każdego z małżonków 31

— — majątek odrębny każdego z małżonków
stanowią prawa majątkowe enumera
tywnie wyliczone w art. 33 pkt 1-10
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— — prawa majątkowe, które nie wchodzą

do majątków odrębnych wchodzą do 
majątku wspólnego 31, 33

— — surogacja 33 pkt 3, 5
— cechy wspólności łącznej (współwłasno

ści łącznej) 31, 32, 35
— — obejmuje ona majątek wspólny mał

żonków (nie obejmuje ona majątków 
odrębnych małżonków) 31

— — jej przedmiotem są prawa majątko
we, np. własność, inne prawa rzeczo
we, wierzytelności (prawa obligacyj
ne) 31, 32

— — u podstaw wspólności łącznej tkwi
tzw. stosunek podstawowy, w tym 
przypadku małżeństwa 31

— — jest ona bezudziałowa (nie ma udzia
łu w majątku wspólnym ani w po
szczególnych przedmiotach, prawach 
majątkowych objętych wspólnością) 
31, 35

— — żaden z małżonków nie może rozpo
rządzać ani zobowiązywać się do 
rozporządzania udziałem (przy
szłym), który w razie ustania wspól
ności przypadnie mu w majątku 
wspólnym lub w poszczególnych 
przedmiotach należących do tego 
majątku 35

— — w czasie trwania wspólności ustawo
wej (umownej) żaden z małżonków 
nie może żądać podziału majątku 
wspólnego 35

— — wspólność łączna może powstać tyl
ko w przypadkach w ustawie wska
zanych (np. art. 31, 32, 35 k.r.op., art. 
860, 863 k.c. - spółka) 196 k.c.

— — wspólność łączna (współwłasność
łączna) nie jest współwłasnością w 
częściach ułamkowych ( por. art. 195— 
-221 k.c.)

— — w kwestiach nie uregulowanych w
przepisach o wspólności łącznej 
(współwłasności łącznej) można w 
drodze analogii stosować niektóre 
przepisy o współwłasności w czę
ściach ułamkowych

— zarząd majątkiem wspólnym małżon
ków 36-40

— — czynności zwykłego zarządu (samo
dzielnie) 36

— — czynności przekraczające zakres
zwykłego zarządu (zgoda drugiego 
małżonka) 36, 37

— — czynność prawna niezupełna, „kuleją
ca" (negotium claudicans) (umowa) 37

— — ochrona osób trzecich działających
w dobrej wierze 38 (w zw. np. z art. 
169 k.c., art. 5, 6, 7, 8, 9 ustawy z 6 
VII 1982 r. o księgach wieczystych i 
hipotece)

— — zastępcze zezwolenie sądu na doko
nanie czynności (konkretnej) 39

— — pozbawienie zarządu przez sąd jed
nego z małżonków 40

— — — zezwolenie sądu na dokonywanie
czynności przekraczających zwy
kły zarząd (generalne) 40

— — czynności zarządu (rodzaje)
— — — czynności prawne
— — — czynności procesowe
— — — czynności faktyczne
— umowne ustroje majątkowe 47-51
— — wspólność rozszerzona (rozszerzenie

wspólności ustawowej) 47-50
— — wspólność ograniczona (ogranicze

nie wspólności ustawowej) 47
— — rozdzielność majątkowa (wyłączenie

wspólności ustawowej, umownej) 47,51
— — majątkowe umowy małżeńskie (in-

tercyzy) 47, 47-51
— — forma aktu notarialnego (pod rygorem

nieważności — ad solemnitatem) 47
— — skuteczność majątkowych umów mał

żeńskich względem osób trzecich 47
— — odesłanie (odpowiednie stosowanie

do wspólności umownej przepisów 
o wspólności ustawowej) 48

— ustrój przymusowy 52-54, 615

— — rozdzielność majątkowa 54, 52-54, 615

— — z mocy ustawy (ex /ege) 53, 54, 613

— — z mocy orzeczenia sądowego 52, 54
— — — wprowadzenie umowne wspól

ności (ustawowej lub umownej) w 
miejsce rozdzielności majątkowej 
powstałej w wyniku orzeczenia 
sądu (52) 47 k.r.op., art. 58,353* k.c.

— ustanie wspólności majątkowej (ustawo
wej lub umownej) 42, 47, 51, 52-54, 615

— — w czasie trwania małżeństwa 52-54, 615

— — — majątkowa umowa małżeńska wy
łączająca wspólność majątkową 
(ustawową lub umowną) 47, 51

— — — z mocy orzeczenia sądowego (ex
actu) 52, 54

— — — z mocy prawa (ex lege) 53, 54, 615

— — po ustaniu (rozwód, śmierć) małżeń
stwa, po orzeczeniu separacji lub 
unieważnieniu małżeństwa (zawsze)
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— — przekształcenie się wspólności łącz

nej (współwłasności łącznej) we 
współwłasność ułamkową (od chwi
li ustania wspólności ustawowej sto
suje się odpowiednio do majątku, 
który był nią objęty, przepisy o współ
własności w częściach ułamkowych 
z zachowaniem przepisów poniż
szych 43-46) 42

— — udziały małżonków w majątku
wspólnym (po jego ustaniu) 43

— — — równe udziały małżonków 43
— — — dopuszczalność (przesłanki) usta

lenia nierównych udziałów 43
— — — — legitymacja każdego z małżon

ków 43
— — — — legitymacja spadkobiercy mał

żonka (ograniczona) 43
— podział majątku wspólnego 45, 46
— — odesłanie — odpowiednie stosowa

nie przepisów o dziale spadku — w 
sprawach nie unormowanych w ar
tykułach poprzedzających (k.r.op.) — 
do podziału majątku wspólnego, któ
ry był objęty wspólnością ustawowi} 
(lub umowną) 46

— — rozliczenia między małżonkami 45
— — — zwrot wydatków i nakładów po

czynionych z majątku wspólnego 
na majątek odrębny 45

— — — zwrot wydatków i nakładów po
czynionych z majątku odrębnego 
na majątek wspólny 45

— — — zaspokojenie długu jednego z
małżonków z majątku wspólnego 
(rozliczenia) 45

— — tryby podziału majątku wspólnego
— — — umowny
— — — — forma aktu notarialnego pod

rygorem nieważności (ad so
le m ni ta tein) (nieruchomość) 
1037 k.c. (art. 46 k.r.op.)

— — — — forma pisemna zwykła dla ce
lów dowodowych (ad probatio- 
nern) 75

— — — — inna forma (dowolna) 60 k.c.
(46 k.r.op.)

— — — sądowy
— — sposoby podziału majątku wspólnego
— — — podział fizyczny (w naturze)
— — — przejęcie rzeczy (majątku) w za

mian za spłatę
— — — podział cywilny ( sprzedaż i po

dział ceny)

— odpowiedzialność małżonków za długi 
cywilnoprawne 30, 41, 50

— — odpowiedzialność w czasie trwania
wspólności majątkowej 41, 50

— — jeżeli oboje małżonkowie są dłużni
kami (tj. współdłużnikami), to odpo
wiadają oni majątkami odrębnymi 
(żony, męża) oraz majątkiem wspól
nym (wynika to z ogólnych zasad 
prawa cywilnego)

— — odpowiedzialność majątkiem wspól
nym i odrębnym (dłużnika, gdy dłuż
nikiem jest tylko jeden z małżonków) 
— zasada ogólna 41 § 1

— — odpowiedzialność majątkiem odręb
nym i oznaczonymi składnikami ma
jątku wspólnego (jeżeli wierzytelność 
powstała przed powstaniem wspól
ności ustawowej albo jeżeli dotyczy
ła ona odrębnego majątku jednego z 
małżonków wierzyciel może żądać 
zaspokojenia się z pobranego wyna
grodzenia za pracę dłużnika lub uzy
skanych przez dłużnika korzyści z 
jego praw autorskich i wynalaz
czych) 41 § 2 — pierwszy wyjątek od 
zasady ogólnej z art. 41 § 1

— — ograniczenie lub wyłączenie odpo
wiedzialności majątkiem wspólnym 
(przez sąd, gdy dłużnikiem wierzy
ciela jest tylko jeden z małżonków, 
jeżeli ze względu na charakter wierzy
telności albo stopień przyczynienia się 
małżonka będącego dłużnikiem do 
powstania majątku wspólnego — za
spokojenie z majątku wspólnego 
byłoby sprzeczne z zasadami współ
życia społecznego) 41 § 3 — drugi wy
jątek od zasady ogólnej z art. 41 § 1

— — sposób powołania się na ogranicze
nie odpowiedzialności małżonka 41

— — — w procesie (wyrok) art. 317 k.p.c.
— — — w postępowaniu o nadanie klau

zuli wykonalności art. 787 k.p.c.
— — — powództwo przeciwegzekucyjne

art. 840 § 1 pkt 3 k.p.c.
— — — powództwo ekscydencyjne art.

841 k.p.c.
— — — skarga na czynności komornika

art. 7671 k.p.c.
— — — wniosek o umorzenie postępowa

nia egzekucyjnego art. 825 pkt 3 
k.p.c.

— — — kwestie te są dyskusyjne w litera
turze
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— odpowiedzialność osobista ograni

czona do tego, czym dłużnik odpo
wiada (cum viribus patrinioiiii) 41

— małżonek, który nie jest dłużnikiem 
odpowiada zatem za cudzy dług (za 
dług drugiego małżonka) — odpo
wiedzialność bez długu 41

— odpowiedzialność za długi małżon
ka a rozszerzenie wspólności ustawo
wej (modyfikacja) 50

— odpowiedzialność solidarna małżon
ków za zobowiązania zaciągnięte 
przez jednego z nich w sprawach wy
nikających z zaspokajania zwykłych 
potrzeb rodziny 30

— — w takim przypadku wierzyciel
może dochodzić zaspokojenia 
swej wierzytelności z majątku 
odrębnego małżonka, który zacią
gnął takie zobowiązanie, z mająt
ku wspólnego małżonków oraz z 
majątku odrębnego tego małżon
ka, który takiego zobowiązania 
nie zaciągnął 30

— art. 41 dotyczy odpowiedzialności za 
długi cywilnoprawne

— odpowiedzialność za grzywny, na
wiązki i należności sądowe (karno
prawne) art. 28 kodeksu karnego wy
konawczego z 1997 r.

— przepadek przedmiotów majątko
wych wobec jednego z małżonków 
pozostających we wspólności mająt
kowej art. 29 kodeksu karnego wy
konawczego z 1997 r.

— odpowiedzialność solidarna obojga 
małżonków za należności podatkowe 
w czasie trwania małżeństwa art. 41 
ustawy z 19 XII 1980 r. o zobowiąza
niach podatkowych (Dz.U. z 1993 r., 
nr 108, poz. 485 ze zm.)

— odpowiedzialność małżonków za 
długi po ustaniu wspólności — każ
dy z małżonków po ustaniu wspól
ności majątkowej odpowiada za dłu
gi zaciągnięte przez siebie swoim 
majątkiem odrębnym oraz udziałem 
w majątku wspólnym, jaki mu przy- 
padł po ustaniu wspólności majątko
wej (tj. odpowiada osobiście całym 
swoim majątkiem) (powrót do zasad 
ogólnych prawa cywilnego)

zob. też Testament

STOSUNKI MIĘDZY RODZICAMI A
DZIEĆMI (PRZEPISY OGÓLNE) 87,91,88-90

— obowiązek wzajemnego wspierania się 
rodziców i dzieci 87

— pomoc dziecka rodzicom 91
— — przyczynianie się do kosztów utrzy

mania rodziny 91
— — we wspólnym gospodarstwie domo

wym 91
— zob. też Nazwisko dziecka

Straty majątkowe 141
— matki wskutek ciąży lub porodu (rosz

czenia majątkowe matki przeciwko ojcu 
nie będącym mężem matki) 141

Styczność osobista 113, 1201

— przysposabiającego z przysposabianym 
1201

— rodziców z dzieckiem 113
Surogacja 33 pkt 3, pkt 5
Sytuacja materialna 60; zob. też Alimentacja 
Szkoda 164

— roszczenie osoby pozostającej pod opie
ką o naprawienie szkody wyrządzonej 
nienależytym sprawowaniem opieki 
(przedawnienie) 164

ś
Śmierć 13, 19, 55, 69, 70, 71, 76, 83, 115, 117, 
125, 126

— dziecka 71, 76, 83
—. małżonka 13, 19, 55, 115
— przysposabiającego 117, 125, 126
— przysposobionego 125
— rodziców przysposabianego 119’, 121’ 

Środki utrzymania 60, 61, 98, 128, 132, 140; 
zob. Alimentacja
Środowisko rodzinne 114’
Świadkowie 7

— pełnoletni obecni przy zawarciu małżeń
stwa 7 § 1

T
Termin 4, 4', 8, 37 § 2, 60, 6T, 63-65, 69 § 1, 
70 § 1, 78 § 2, 80 § 1, 81 § 2,105,137,140,141, 
142, 164, 166

— do potwierdzenia umowy przez drugie
go małżonka 37

— do wyrażenia zgody na uznanie dziec
ka 78 § 2

— do wytoczenia powództwa o zaprzecze
nie ojcostwa (terminy prekluzyjne)

— — przez dziecko 70 § 1
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— — przez matkę 69 § 1
— — przez męża matki 63-65
— do zgłoszenia przez dziecko lub jego 

przedstawiciela ustawowego żądania 
złożenia rachunku z zarządu majątkiem 
dziecka przez rodziców 105

— do obowiązku dostarczania środków 
utrzymania przez jednego z małżonków 
pozostających w separacji drugiemu sto
suje się odpowiednio przepisy art. 60, z 
wyjątkiem § 3 — 614

— obowiązek dostarczania środków utrzy
mania małżonkowi rozwiedzionemu 60

— przedawnienia 137, 140, 141, 163, 164; 
zob. Przedawnienie roszczeń

— składania sprawozdań przez opiekuna 
sądowi opiekuńczemu 166

— zapłaty sumy na utrzymanie matki i 
dziecka w okresie porodu i po urodze
niu dziecka 142

— zawarcie małżeństwa 4, 4', 8
— żądania unieważnienia uznania dziec

ka (terminy prekluzyjne)
— — przez dziecko 81 § 2
— — przez mężczyznę 80 § 1

Testament 33 pkt 2, 34, 49 § 3, 102
— dyspozycje co do wyłączenia przedmio

tów majątkowych nabytych przez dzie
dziczenie lub zapis z majątku odrębne
go małżonków 33 pkt 2

— postanowienia co do wyłączenia przed
miotów zwykłego urządzenia domowe
go służących do użytku obojga małżon
ków nabytych przez dziedziczenie lub 
zapis z majątku wspólnego 34

— dyspozycje co do zarządu majątkiem 
dziecka nabytym z testamentu 102

— zastrzeżenie spadkodawcy, że przed
mioty przypadające jednemu z małżon
ków z tytułu dziedziczenia lub zapisu 
nie wejdą do wspólności majątkowej 
(majątku wspólnego) 49 § 3

— zob. też Stosunki majątkowe między 
małżonkami (majątkowe ustroje mał
żeńskie), Władza rodzicielska

U
Ubezwłasnowolnienie 11,12, 53, 64, 65,108, 
175-177, 181

— kurator osoby ubezwłasnowolnionej 
częściowo 181; zob. Kuratela

— niemożność zawarcia małżeństwa (unie
ważnienie małżeństwa) 11,12; zob. Unie

ważnienie małżeństwa, Zawarcie mał
żeństwa

— opieka nad ubezwłasnowolnionym cał
kowicie 175-177; zob. Opieka

— podleganie rodziców, którzy wykony
wają władzę rodzicielską nad dzieckiem 
ubezwłasnowolnionym całkowicie, ta
kim ograniczeniom, jakim podlega opie
kun 108

— ustanie z mocy prawa (ex /cge) wspól
ności ustawowej, i umownej, w razie 
ubezwłasnowolnienia jednego z mał
żonków 53

— wytoczenie powództwa o zaprzeczenie 
ojcostwa przez męża matki dziecka 64, 
65; zob. Pochodzenie dziecka od męża 
matki

Uchylenie 11, 28, 30,40, 64,110,134,177,180, 
181, 183

— kurateli 180, 183
— nakazu wypłacani^) wynagrodzenia za 

pracę albo inne należności jednego z 
małżonków drugiemu 28

— postanowienia sądu pozbawiającego 
drugiego małżonka samodzielnego za
rządu majątkiem wspólnym; jak rów
nież postanowienia sądu, że na dokony
wanie czynności przekraczających 
zakres zwykłego zarządu majątkiem 
wspólnym wymagane będzie zamiast 
zgody drugiego małżonka zezwolenie 
sądu 40

— ubezwłasnowolnienia 11, 64, 177, 181
— — konwalidacja małżeństwa 11
— — powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

przez męża matki dziecka 64
— — ustanie z mocy prawa kurateli nad

ubezwłasnowolnionym częściowo 181
— — ustanie z mocy prawa opieki 178
— zawieszenia władzy rodzicielskiej 110
— zobowiązanego od świadczeń alimenta

cyjnych w stosunku do rodzeństwa 134
Udziały małżonków w majątku wspólnym 
w chwili ustania wspólności majątkowej 35, 
41, 43, 50

— niemożność w czasie trwania wspólno
ści ustawowej rozporządzania ani zobo
wiązywania się do rozporządzania 
udziałem, który w razie ustania wspól
ności przypadnie małżonkom w mająt
ku wspólnym 35

— niemożność zaspokojenia się wierzycie
la w czasie trwania wspólności ustawo
wej z udziału, który w razie ustania
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wspólności przypadnie temu małżonko
wi w majątku wspólnym 41 § 4

— równe udziały małżonków w majątku 
wspólnym (byłym) (43 § 1); żądanie 
ustalenia (nierównych) udziałów w ma
jątku wspólnym z uwzględnieniem 
stopnia, w którym każdy z małżonków 
przyczynił się do powstania tego mająt
ku (43 § 2) 43

— równe udziały w majątku wspólnym w 
chwili ustania wspólności majątkowej 
umownej rozszerzonej, chyba że umó
wiono się inaczej 50 pkt 2

Ułomna osoba 183
— kurator 183;
— zob. Kuratela

Umowa 33 pkt 2, 34, 37, 47-51, 102, 138
— alimentacyjna (dotycząca obowiązku 

alimentacyjnego) 138
— darowizny 33 pkt 2, 34, 49 § 3,102
— majątkowe umowy małżeńskie (rozsze

rzenie, ograniczenie lub wyłączenie 
wspólności ustawowej) (intercyza) 47- 
-51; zob. Stosunki majątkowe między 
małżonkami (majątkowe ustroje mał
żeńskie)

— zawarta przez jednego małżonka bez 
wymaganej zgody drugiego małżonka 
(negotium claudicatis — czynność praw
na „kulejąca", niezupełna) 37

Umowa międzynarodowa ratyfikowana lub 
ustawa regulująca stosunki między pań
stwem a kościołem albo innym związkiem 
wyznaniowym 1, 4’, 5, 8, 9
Umowna wspólność majątkowa małżon
ków 47-50, 52-54; zob. Stosunki majątkowe 
między małżonkami (majątkowe ustroje mał
żeńskie)
UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA 10-22, 
43, 55, 62, 67, 112

— podstawy unieważnienia małżeństwa 
zob. Zawarcie małżeństwa — przesłan
ki wyłączające zawarcie małżeństwa 
(tzw. przeszkody małżeńskie) (tzw. prze
słanki negatywne) 10-16

— małżeństwo może być unieważnione 
tylko z przyczyn podanych w przepi
sach k.r.op. 17

— konwalidacja małżeństwa (wyłączenie 
możliwości unieważnienia małżeństwa) 
10-16

— — wiek 10
— — — nie można unieważnić małżeń

stwa z powodu braku przepisane
go wieku, jeżeli małżonek przed 

wytoczeniem powództwa ten 
wiek osiągnął 10 § 3

— — — udzielenie przez sąd zgody na za
warcie małżeństwa ex post (po za
warciu małżeństwa)

— — — jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej
mąż nie może żądać unieważnie
nia małżeństwa z powodu braku 
przepisanego wieku 10 § 4

— — ubezwłasnowolnienie całkowite 11
— — — nie można unieważnić małżeń

stwa z powodu ubezwłasnowol
nienia, jeżeli ubezwłasnowolnie
nie zostało uchylone 11 § 3

— — choroba psychiczna albo niedoro
zwój umysłowy 12

— — — nie można unieważnić małżeń
stwa z powodu choroby psychicz
nej po ustaniu tej choroby 12 § 2

— — — udzielenie przez sąd zezwolenia
ex post (po zawarciu małżeństwa)

— — zakaz bigamii 13
— — — nie można unieważnić małżeń

stwa z powodu pozostawania 
przez jednego z małżonków w 
poprzednio zawartym związku 
małżeńskim, jeżeli poprzednie 
małżeństwo ustało lub zostało 
unieważnione, chyba że ustanie 
tego małżeństwa nastąpiło po 
śmierci osoby, która zawarła po
nownie małżeństwo pozostając w 
poprzednio zawartym związku 
małżeńskim 13 § 3

— — pokrewieństwo 14
— — — niedopuszczalność konwalidacji 14
— — powinowactwo 14
— — — zgoda sądu ex post (po zawarciu

małżeństwa)
— — — unieważnienie małżeństwa, w

wyniku którego powstał stosunek 
powinowactwa. Dlatego też nie 
podlega unieważnieniu małżeń
stwo osób, które zawierając zwią
zek małżeński były powinowaty
mi w linii prostej, lecz następnie 
na skutek unieważnienia małżeń
stwa, które stało się źródłem po
winowactwa, być nimi przestały 
(J. Winiarz, Prawo rodzinne, War
szawa 1977, s. 76)

— — przysposobienie 15
— — — nie możmi unieważnić małżeń

stwa z powodu stosunku przy
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sposobienia między małżonkami, 
jeżeli stosunek ten ustał 15 § 3

— wadliwe pełnomocnictwo 16
— — jednakże nie można z tego powo

du żądać unieważnienia małżeń
stwa, jeżeli małżonkowie podjęli 
wspólne pożycie 16

— wady oświadczenia woli 15'
— — nie można żądać unieważnienia

małżeństwa po upływie sześciu 
miesięcy od ustania stanu wyłą
czającego świadome wyrażenie 
woli, od wykrycia błędu lub usta
nia obawy wywołanej groźbą — 
a w każdym razie po upływie lat 
trzech od zawarcia małżeństwa 
(konwalidacja małżeństwa) 15 § 3 

unieważnienie małżeństwa po jego usta
niu 18
— nie można unieważnić małżeństwa 

po jego ustaniu 18
— nie dotyczy to jednak unieważnienia 

z powodu pokrewieństwa między 
małżonkami oraz z powodu pozosta
wania przez jednego z małżonków w 
chwili zawarcia małżeństwa w zawar
tym poprzednio związku małżeńskim 
(bigamii) 18

śmierć małżonka po wytoczeniu powódz
twa o unieważnienie małżeństwa 19 
legitymacja materialnoprawna czynna 
w sprawach o unieważnienie małżeń
stwa 10-16, 22
— każdy z małżonków 10 § 2,11 § 2,12 

§ 2, 15 § 2
— małżonek, który złożył oświadczenie 

dotknięte wadą 15 § 2
— jeżeli kobieta zaszła w ciążę, jej mąż 

nie może żądać unieważnienia mał
żeństwa z powodu braku przepisa
nego wieku 10 § 2 zd. 2

— (małżonek) mocodawca 16
— każda osoba zainteresowana (biga

mia, pokrewieństwo) 13 § 2, 14 § 2
— prokurator 10-16, 22
skutki prawne unieważnienia małżeń
stwa 21
— wyrok konstytutywny
— skutek erga omnes (względem wszyst

kich)
— ex tunc ( wsteczne rozwiązanie mał

żeństwa, od chwili jego zawarcia) — 
zasada

— — ex mmc — na przyszłość (dwa wyjąt
ki) 21

— — — do skutków unieważnienia mał
żeństwa w zakresie stosunku mał
żonków do wspólnych dzieci (1) 
oraz w zakresie stosunków mająt
kowych między małżonkami (2) 
stosuje się odpowiednio przepisy 
o rozwodzie, przy czym małżo
nek, który zawarł małżeństwo w 
złej wierze, traktowany jest tak, 
jak małżonek winny rozkładu po
życia małżeńskiego 21

— — zła wiara małżonka 21
— zob. też Zawarcie małżeństwa
— por. Rozwód (odrębne instytucje) 

Unieważnienie uznania dziecka 80-83, 86, 
124'; zob. Uznanie dziecka
Upływ 4, 37, 62, 67, 68, 105, 119;, 120', 137, 
140, 141, 163, 164
Uprawnienie [uprawniony (a, e)[ (słowo) 38, 
58, 60, 97, 100, 107, 132, 133, 135, 140, 144, 
183; zob. też Prawa rodzinne podmiotowe 
Urodzenie się dziecka 62-65, 67-69, 75, 85, 
88, 1192, 122, 141-143, 182; zob. Alimentacja, 
Kuratela, Pochodzenie dziecka, Pochodzenie 
dziecka od męża matki, Przysposobienie, 
Sądowe ustalenie ojcostwa, Uznanie dziecka 
Urząd stanu cywilnego 1, 3-5, 7-9, 59, 79, 90 
Usługi świadczone osobiście przez małżon
ka 32 § 2 pkt 1, 33 pkt 8, 41, 49 § 1 pkt 3 
Usprawiedliwione potrzeby 60, 135

— rozwiedzionego małżonka dochodzące
go środków utrzymania 60

— uprawnionego do świadczeń alimenta
cyjnych 135

— zob. Alimentacja
Ustalenie 1, 2, 22, 43, 72, 84, 86, 89, 90, 93, 
94, 119, 124', 136, 143

— istnienia lub nieistnienia małżeństwa 1, 
2, 22; zob. Małżeństwo nie istniejące (nie 
zawarte) {inatrimoniuin non existens), Za
warcie małżeństwa

— pochodzenie dziecka lub zaprzeczenie 
pochodzenia dziecka 86, 124'

— udział w majątku wspólnym 43
— ustalenie ojcostwa 72, 84, 86, 89, 90, 93, 

94, 119, 143; zob. Pochodzenie dziecka, 
Pochodzenie dziecka od męża matki, Są
dowe ustalenie ojcostwa, Uznanie dziecka

— zakresu świadczeń alimentacyjnych 136



Unieważnienie małżeństwa — Uznanie dziecka 99
Ustanie 12, 13, 15, 18, 26, 28, 35, 41, 42, 47, 
50, 51, 52-54, 55, 55-61, 616, 62, 65, 67, 105, 
111,115, 121,121',123,126,162,163, 164,169- 
-174, 177, 180, 181, 182

— choroby psychicznej 12, 65
— dotychczasowej władzy rodzicielskiej 

lub opieki nad przysposobionym 123
— kurateli 180, 181, 182
— — z chwilą ukończenia tej sprawy (ku

rator ustanowiony do załatwienia 
poszczególnej sprawy) 180 § 2

— — z chwilą urodzenia się dziecka 182
— — z mocy prawa w razie uchylenia

ubezwłasnowolnienia 181 § 2
— — zob. Kuratela
— małżeństwa 13 § 3, 18, 26, 55, 55-61, 62, 

67, 115 § 3, 121'; zob. Rozwód, Ustanie 
małżeństwa przez śmierć małżonka

— opieki 162 § 2, 163, 164, 170-174, 177
— — z mocy prawa 170, 177
— — zob. Opieka
— przyczyny, która była podstawą pozba

wienia władzy rodzicielskiej (możność 
przywrócenia władzy rodzicielskiej) 111

— przysposobienie 15, 121, 121', 126
— skutków separacji (zniesienie separacji) 

616

— wspólnego pożycia małżonków 28
— wspólności majątkowej małżonków 35, 

42, 47, 50, 51, 52-54, 615

— — w czasie trwania małżeństwie 47, 50,
51, 52-54, 615

— — wskutek ustania małżeństwa lub unie
ważnienia małżeństwa albo separacji

— — — rozwodu zob. Rozwód
— — — separacji 615; zob. Separacja
— — — unieważnienia małżeństwa 21;

zob. Unieważnienie małżeństwa
— — — ustania małżeństwa przez śmierć

małżonka 55; zob. Ustanie mał
żeństwa przez śmierć małżonka

— — zob. Stosunki majątkowe między
małżonkami (majątkowe ustroje mał
żeńskie)

USTANIE MAŁŻEŃSTWA PRZEZ ŚMIERĆ 
MAŁŻONKA 55

— ustanie małżeństwa 55-61
— — ustanie małżeństwa przez śmierć

małżonka
— — uznanie za zmarłego małżonka 55
— — rozwód 56-61; zob. Rozwód

Ustanowienie
— kuratora zob. Kuratela

— opieki zob. Opieka
Ustawowa wspólność zob. Stosunki mająt
kowe między małżonkami (majątkowe ustro
je małżeńskie)
Uszkodzenie ciała 33 pkt 7, 49
Utrata całkowita lub częściowa zdolności do 
pracy zarobkowej 33 pkt 7
Uwiarygodnienie 142
Uzdolnienia 96
UZNANIE DZIECKA 72-83, 86, 1241

— uznanie dziecka 72-79, 72-83, 86, 124'
— brak ustalenia ojcostwa innego mężczy

zny 72
— charakter prawny uznania
— jednostronna czynność prawna o
— — podwójnym (mieszanym) charakte

rze: oświadczenie woli oraz oświad
czenie wiedzy (przyznanie faktu oj- 
costwii — naturalny ojciec) (pogląd 
dominujący)

— — według niektórych jest to czysta
czynność prawna (tylko oświadcze
nie woli, a nie wiedzy) (może zatem 
uznać według tego poglądu także 
osoba, która nie jest naturalnym oj
cem dziecka)

— — zasadne jest stanowisko przeważają
ce w literaturze; osoba, która nie jest 
naturalnym ojcem dziecka, może je 
przysposobić

— pojęcie
— — jednostronna czynność prawna
— — dokonana przez ojca dziecka
— — przed odpowiednim organem pań

stwowym
— — za zgodą osób wymienionych w

przepisach k.r.op.
— osobisty charakter uznania 73
— zgoda przedstawiciela ustawowego 

dziecka (zgoda osoby trzeciej) 74
— można uznać dziecko poczęte (nascitu- 

rusa) 75
— niemożność uznania dziecka po jego 

śmierci 76
— — wyjątek: dziecko pozostawiło zstęp

nych 76
— zgoda matki (zgoda osoby trzeciej) 77
— — na uznanie dziecka poczętego 77 § 2
— — na uznanie dziecka małoletniego 77 § 1
— — na uznanie dziecka pełnoletniego 77 § 3
— — zgoda dziecka i matki na uznanie

dziecka pełnoletniego 77 § 3
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— — forma zgody 78
— — termin do wyrażenia zgody 78 § 2
— — — zgoda przed uznaniem dziecka 78

§2
— — — zgoda jednocześnie z uznaniem

dziecka 78 § 2
— — — zgoda w ciągu 3 miesięcy od daty

uznania (potwierdzenie) (bezsku
teczność zawieszona — negotium 
claudicans) 78 § 2

— odpowiedni organ 79
— skutki uznania
— — jest ono deklaratoryjne (a nie konsty

tutywne)
— — działa ono ex tunc (od chwili urodze

nia dziecka lub nawet poczęcia)
— — władza rodzicielska ojca nad dziec

kiem
— — wzajemne prawo do dziedziczenia z

ustawy (dziecko — ojciec)
— — działa erga omnes (względem wszyst

kich) (jest skuteczne nie tylko między 
stronami, lecz także względem osób 
trzecich)

— unieważnienie uznania dziecka 80-83, 
86, 124'

— — osoby uprawnione (legitymacja czyn
na) 80, 81

— — — mężczyzna, który dziecko uznał
80 §1

— — — osoba, której zgoda jest potrzeb
na do ważności uznania 80 § 2 

---------- dziecko 80 § 2 (77 § 3), 81
— — — prokurator 86
— — legitymacja bierna 82
— - terminy 80, 81
— — — terminy prekluzyjne 80, 81
— — — termin roczny 80
— — — termin trzyletni od uzyskania peł-

noletności 81 § 2
— — — brak terminu dla prokuratora 86
— — przesłanki unieważnienia uznania

80, 81 § 1
— — — wady oświadczenia woli 80
— — — — błąd, groźba (nieważność

względna) 80
— — — — brak świadomości albo swobo

dy (art. 82 k.c.) — nieważność 
bezwzględna lub względna 
(dyskusyjne w literaturze) 80

— — — — nie występuje tu pozorność
(art. 83 k.c.), gdyż uznanie 
dziecka jest jednostronnym 
oświadczeniem woli nie skie
rowanym do oznaczonego ad
resata (adresatem nie jest or

gan państwowy, przed którym 
składa się oświadczenie woli o 
uznaniu dziecka)

— — — dziecko, które zostało uznane
przed osiągnięciem pełnoletności, 
może żądać unieważnienia uzna
nia, jeżeli mężczyzna, który je 
uznał, nie jest jego ojcem 81 § 1

— — niedopuszczalność unieważnienia
uznania po śmierci dziecka 83

— — skutki unieważnienia uznania
— — — wyrok konstytutywny
— — — skuteczność orzeczenia erga omnes

(względem wszystkich)
— — — nie istnieje władza rodzicielska

mężczyzny, który uznał dziecko
— — — ustaje (ex tunc) wzajemne prawo

dziedziczenia z ustawy (dziecka 
i mężczyzny, który uznał dziecko)

— — — ustaje obowiązek alimentacyjny
(wzajemny tych osób)

— bezskuteczność uznania dziecka w wy
niku zaprzeczenia macierzyństwa

— zob. też Macierzyństwo, Pochodzenie 
dziecka od męża matki, Sądowe ustale
nie ojcostwa

Uznanie jednego z małżonków za zmarłe- 
go 55

W
Wada oświadczenia woli 15’, 80

— oznaczone w ustawie wady oświadcze
nia woli o wstąpieniu w związek mał
żeński jako podstawa do unieważnienia 
małżeństwa 151

— unieważnienie uznania dziecka 80
Ważne powody 6,10, 30, 40, 43, 52, 125,126, 
136, 141, 152, 169
Ważne względy 4

— uzasadniające zawarcie małżeństwa 
przed upływem przepisanego terminu 4

Wiedza 4, 9, 20, 55, 63
— o istnieniu okoliczności wyłączających 

zawarcie małżeństwa 4, 9
— o okoliczności stanowiącej podstawę 

unieważnienia małżeństwa 20
— o urodzeniu się dziecka przez żonę 63
— o tym, że małżonek uznany za zmarłe

go pozostaje przy życiu 55
Wiek 10, 114 § 2

— odpowiednia różnica wieku między 
przysposabiającym a przysposobionym 
144 § 2



Uznanie dziecka — Władza rodzicielska 101
— niezbędny do zawarcia małżeństwa 10; 

zob. Unieważnienie małżeństwa, Za
warcie małżeństwa

Wierność 23
— obowiązek wierności małżonków 23 

Wierzyciel 41, 50
Wierzytelność 33, 41, 49, 50
Wina 21, 56, 57, 60, 61’, 61"

— rozkładu pożycia małżeńskiego 21, 56, 
57, 60, 61’, 61“

WŁADZA RODZICIELSKA 92-113
58, 61’, 616, 77, 119, 123, 149, 155, 170

— powstanie władzy rodzicielskiej 92, 93, 94
— — z chwilą urodzenia dziecka z mocy

prawa (ex lege) 92
— — czas trwania — do czasu osiągnięcia

pełnoletności 92
— — rodziców w stosunku do dziecka

małżeńskiego (co do którego przema
wia domniemanie pochodzenia z 
małżeństwa, art. 62) 93 § 1

— — ojca w stosunku do dziecka uznane
go (matka ma władzę rodzicielską z 
mocy prawa od chwili urodzenia 
dziecka) 93 § 2, 94 § 2

— — nieprzysługiwanie władzy rodziciel
skiej z mocy prawa ojcu w razie są
dowego ustalenia ojcostwa, chyba że 
sąd przyznał mu władzę rodzicielską 
(ex actu) 93 § 2

— — jeżeli ojcostwo dziecka nie zostało
ustalone, władza rodzicielska przy
sługuje matce 94 § 2

— — jeżeli żadnemu z rodziców nie przy
sługuje władza rodzicielska albo je
żeli rodzice są nieznani, ustanawia 
się dla dziecka opiekę 94 § 3

— ustanie władzy rodzicielskiej rodziców 
(obojga lub jednego z nich) 94, 110, 111, 
112, 123

— — śmierć lub uznanie za zmarłego 94 § 1
— — utrata (brak) pełnej zdolności do

czynności prawnych 94 § 1
— — pozbawienie władzy rodzicielskiej 94

§ 1, 111, 112
— — zawieszenie władzy rodzicielskiej 94

§ 1, 110, 112
— — przysposobienie dziecka 123
— treść władzy rodzicielskiej 95, 96, 97, 98, 

99-105
— — piecza nad osobą dziecka 95, 96
— — — wychowanie i kierowanie dziec

kiem 95, 96

— — — troszczenie się o fizyczny i ducho
wy rozwój dziecka 95, 96

— — — przygotowanie dziecka do pracy
odpowiednio do jego zdolności 
95, 96

— — — odebranie dziecka od osoby nie
uprawnionej 100

— — piecza nad majątkiem dziecka 95, 97,
101-105

— — reprezentacja dziecka (przedstawi
cielstwo ustawowe) 98

— — dziecko winno rodzicom posłuszeń
stwo 95 § 2

— — sposób wykonywania władzy rodzi
cielskiej 95 § 3, 97

— — każdy z rodziców samodzielnie wy
konuje władzę rodzicielską 97 § 1

— — o istotnych sprawach dziecka rodzi
ce rozstrzygają wspólnie; w braku 
porozumienia między nim! rozstrzy
ga sąd opiekuńczy 97 § 2

— — równe prawa i obowiązki każdego z
rodziców w wykonywaniu władzy 
rodzicielskiej 97

— reprezentacja dziecka 98, 99, 101
— — rodzice są przedstawicielami usta

wowymi dziecka (pozostającego pod 
władzą rodzicielską) (dwóch przedsta
wicieli ustawowych dziecka) 98 § 1, 3

— — każdy z rodziców może działać sa
modzielnie jako przedstawiciel usta
wowy dziecka 98 § 1

— — wyłączenie reprezentacji dziecka
przez rodziców (wyłączenie przed
stawicielstwa ustawowego) 98 § 2, 3

— — ustanowienie kuratora (do reprezen
tacji dziecka) 99 (w zw. z art. 178 § 2, 
145 § 2,180 § 2)

— — zob. też art. 101 § 3
— — reprezentacja dziecka w zależności

od jego wieku
— — — do chwili ukończenia lat 13 repre

zentują je rodzice (przedstawicie
le ustawowi) (dziecko nie ma wte
dy zdolności do czynności 
prawnych) art. 12 k.c., art. 92, 98 
k.r.op.

— — — — wyjątek: umowy powszechnie
zawierane w drobnych bieżą
cych sprawach życia codzienne
go (np. kupno ołówka, zeszytu) 
(konwalidacja) (czynności tych 
dokonać może dziecko samo
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dzielnie — ale mogą dokonać 
ich także rodzice, przedstawi
ciele ustawowi) art. 14 § 2 k.c., 
art. 98 k.r.op.

— — — po ukończeniu przez dziecko 13
lat, a przed ukończeniem 18 lat 
(osiągnięciem pełnoletności) 
dziecko może samo dokonywać 
czynności prawnych za zgodą 
przedstawiciela ustawowego (ro
dziców) art. 17, 18, 19 k.c., bo ma 
ono ograniczoną zdolność do 
czynności prawnych (art. 15 k.c.) 
— przyjmuje się w literaturze, że 
rodzice i wtedy (13-18) lat mogą 
bezpośrednio dokonywać czyn
ności prawnych w imieniu dziec
ka (reprezentować je) i to we 
wszystkich sprawach, zarówno co 
do czynności prawnych co do któ
rych potrzebna jest zgoda przed
stawiciela ustawowego (art. 17, 
18, 19 k.c.) (co jest zasadą), jak i 
co do czynności prawnych, które 
może dokonywać dziecko samo
dzielnie bez zgody przedstawicie
la ustawowego (art. 20-22 k.c.)

— — — dziecko po uzyskaniu pełnoletno
ści (ukończeniu 18 lat) ma pełną 
zdolność do czynności prawnych 
i samo dokonuje czynności praw
nych bez zgody przedstawiciela 
ustawowego, wygasa bowiem 
prawo reprezentacji dziecka przez 
rodziców (przedstawicielstwo 
ustawowe) (ustanie władzy rodzi
cielskiej) art. 10,11 k.c., art. 92, 98 
k.r.op.

— piecza nad majątkiem dziecka i zarząd 
jego majątkiem 95, 97, 101-105

— — (uprzednie) zezwolenie sądu opie
kuńczego na dokonanie czynności 
przekraczającej zakres zwykłego za
rządu przez rodziców (nie może być 
ono udzielone ex post, po dokonaniu 
czynności) 101 § 3 k.r.op., art. 58 k.c.

— — każdy z rodziców może sprawować
zarząd majątkiem dziecka działając 
jako jego przedstawiciel ustawowy 97

— — należyta staranność w sprawowaniu
zarządu majątkiem dziecka 101 § 1

— — składniki majątku dziecka nie podle
gające zarządowi rodziców 101 § 2,102

— — — zarząd sprawowany przez rodzi
ców nic obejmuje zarobku dziecka 
ani przedmiotów oddanych mu do 
swobodnego użytku 101 § 2

— — — w umowie darowizny albo w te
stamencie można zastrzec, że 
przedmioty przypadające dziecku 
z tytułu darowizny lub testamen
tu nie będą objęte zarządem spra
wowanym przez rodziców. W 
wypadku takim, gdy darczyńca 
lub spadkodawca nie wyznaczył 
zarządcy, sprawuje zarząd kura
tor ustanowiony przez sąd opie
kuńczy 102

— — przeznaczenie dochodu z majątku
dziecka 103

— — inwentarz majątku dziecka 104
— — ustanie zarządu majątkiem dziecka 105
— pomoc organów państwowych 100
— — odebranie dziecka od osoby nie

uprawnionej 100
— ograniczenie władzy rodzicielskiej ze 

względu na zagrożenie dobra dziecka 
(zarządzenia sądu opiekuńczego) 109, 
112, 113

— rodziny zastępcze lub placówki opiekuń
czo- wychowawcze (umieszczenie w nich 
dziecka małoletniego) 112', 1122, 113

— ograniczenie władzy rodzicielskiej jed
nego z rodziców nie pozostających ze 
sobą w związku małżeńskim 107 § 1

— — lub w razie separacji małżonków 107
§2

— ograniczenie władzy rodzicielskiej ro
dziców nad dzieckiem ubezwłasnowol
nionym całkowicie 108

— zawieszenie władzy rodzicielskiej 110, 
112

— — przemijająca przeszkoda 110
— — uchylenie zawieszenia 110
— — także w wyroku rozwodowym lub

unieważniającym małżeństwo 112
— pozbawienie władzy rodzicielskiej 111, 

112, 113
— — trwała przeszkoda 111
— — rażące nadużycie 111
— — rażące zaniedbania 111
— — także w wyroku rozwodowym lub w

wyroku unieważniającym małżeń
stwo 112

— — zakazanie osobistej styczności rodzi
ców z dzieckiem 113
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— zmiana orzeczenia o władzy rodziciel

skiej zawartego w wyroku rozwodo
wym 106

— osobista styczność rodziców z dzieckiem 
113

Wspieranie się wzajemne rodziców i dzieci 87 
Wspólne 16, 21, 23, 24, 28, 29, 31-54, 56, 58, 
91, 115, 122, 123, 146

— dzieci małżonków 21, 56, 58
— gospodarstwo domowe 27, 43, 91
— majątek małżonków 31-54,58; zob. Roz

wód, Stosunki majątkowe między mał
żonkami (majątkowe ustroje małżeń
skie)

— mieszkanie rozwiedzionych małżonków 58
— pożycie małżonków 16, 23, 28, 29
— przysługiwanie władzy rodzicielskiej 123
— przysposobienie 115, 122
— rozstrzyganie o istotnych sprawach 

dziecka przez rodziców 97
— rozstrzyganie o istotnych sprawach ro

dziny przez małżonków 24
— sprawowanie opieki nad dzieckiem 146 

Wspólność majątkowa małżeńska (ustawowa, 
umowna); zob. Stosunki majątkowe między 
małżonkami (majątkowe ustroje małżeńskie) 
Wspólność umowna (majątkowa małżon
ków) 47-50, 52-54; zob. Stosunki majątkowe 
między małżonkami (majątkowe ustroje mał
żeńskie)
Wspólność ustawowa 31 -46,52-54; zob. Sto
sunki majątkowe między małżonkami (ma
jątkowe ustroje małżeńskie)
Współdziałanie 23, 36, 1122

— dla dobra rodziny przez małżonków 23
— sądów opiekuńczych z organami admi

nistracji państwowej w sprawach dobo
ru rodzin zastępczych 1122

— w zarządzie majątkiem wspólnym przez 
małżonków 36

Współwłasność 42; zob. Stosunki majątko
we między małżonkami (majątkowe ustroje 
małżeńskie)
Wstępni 129, 131, 159; zob. Pokrewieństwo 
Wychowanie 27, 43, 58, 95, 96, 98, 103, 1121, 
128, 133, 135, 140, 144, 166; zob. Alimenta
cja, Opieka, Prawa i obowiązki małżonków, 
Rozwód, Stosunki majątkowe między mał
żonkami (majątkowe ustroje małżeńskie), 
Władza rodzicielska
Wydatki 45, 141, 163

Wykonywanie zawodu
— możność żądania zwrotu wydatków i 

nakładów, które poczynił małżonek ze 
swego majątku odrębnego na majątek 
wspólny małżonków 45

— związane z ciążą i porodem 141
— zwrot nakładów i wydatków związa

nych ze sprawowaniem opieki 163
— zwrot wydatków i nakładów poczynio

nych z majątku wspólnego małżonków 
na majątki odrębne małżonków 45

Wyjaśnienia 165
— opiekuna we wszelkich ważniejszych 

sprawach należących do zakresu opieki 
na żądanie sądu opiekuńczego 165 § 2; 
zob. Opieka

Wykonywanie 33, 36, 58, 79, 95, 96, 97, 100, 
105-111, 112', 120', 135, 150, 154, 165, 184

— bieżącej pieczy nad osobą małoletniego 
umieszczonego w rodzinie zastępczej 
albo w placówce opiekuńczo-wycho
wawczej 1121

— nadzoru nad przebiegiem styczności 
przysposabiającego z przysposabianym 
120’ § 4

— niemożność wykonywania czynności 
przez pełnomocnika nieobecnego albo 
ich wykonywanie przez pełnomocnika 
nienależycie 184

— obowiązku alimentacyjnego względem 
dziecka (może polegać także na osobi
stych staraniach o jego utrzymanie lub 
wychowanie) 135 § 2

— opieki przez opiekuna 154
— osoba wyznaczona do wykonywania 

funkcji konsula (uznanie dziecka za gra
nicą) 79 § 1

— powierzenie wykonywania władzy ro
dzicielskie jednemu z rodziców 58 § 1

— przedmioty majątkowe służące do wy
konywania zawodu 33 pkt 5

— sposób wykonywania opieki przez za
kłady wychowawcze lub inne instytu
cje i organizacje społeczne (delegacja 
ustawowa dla Ministra Sprawiedliwo
ści) 150

— władzy rodzicielskiej 95, 96, 97, 98,100, 
105-111; zob. Władza rodzicielska

— zarządu majątkiem wspólnym małżon
ków 36

Wykonywanie zawodu 33 pkt 5
— przedmioty majątkowe służące do wy

konywania zawodu (a majątek odrębny 
małżonka) 33 pkt 5
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Wyłączenie 4, 41, 5, 8, 9, 30, 41, 47, 51,150,167

— możliwości zaspokojenia się z majątku 
wspólnego przez wierzyciela, którego 
dłużnikiem jest tylko jeden z małżon
ków 41

— niewyłączanie odpowiedzialności opie
kuna za szkodę wyrządzoną nienależy
tym sprawowaniem zarządu majątkiem 
(mimo zatwierdzenia rachunku przez 
sąd opiekuńczy) 167

— odpowiedzialności solidarnej za zobo
wiązania zaciągnięte przez jednego z 
nich w sprawach wynikających z zaspo
kajania zwykłych potrzeb rodziny 30

— okoliczności wyłączające zawarcie mał
żeństwa 4, 4', 5, 8, 9

— wspólności ustawowej 47, 51
— z zakresu obowiązków opiekuna zarzą

du majątkiem wspólnym pozostającego 
pod opieką 150

Wynagrodzenie 28, 32, 33 pkt 8, 41, 49,162,179
— kuratora 179
— małżonków za pracę
— — jako składnik majątku wspólnego 32
— — nakazanie przez sąd, ażeby wynagro

dzenie za pracę przypadające jedne
mu małżonkowi było wypłacane do 
rąk drugiego małżonka 28

— — wierzytelności o wynagrodzenie za
pracę jako składnik majątku odręb
nego 33 pkt 8, 49 § 1 pkt 3

— — — niewymagalne jeszcze wierzytel
ności o wynagrodzenie za pracę 
(niemożność rozszerzenia wspól
ności ustawowej) 49 § 1 pkt 3

— opiekuna 162
Wynalazek 33 pkt 10, 41

— możność zaspokojenia się przez wierzy
ciela 41

— odrębny majątek każdego z małżonków 
33 pkt 10

Wyrok 52, 58, 59, 89, 93, 106, 112
— rozwodowy 58, 59, 106, 112; zob. Roz

wód
— orzekający separację (nie na zgodny

wniosek małżonków) (nie o zniesienie 
separacji) 611 § 1, 2; zob. też Postanowie
nie, Separacja

— unieważniający małżeństwo 112; zob. 
Unieważnienie małżeństwa

— ustalający ojcostwo 89 § 2, 93 § 2; zob. 
Sądowe ustalenie ojcostwa

— znoszący wspólność majątkową małżeń
ską 52; zob. Stosunki majątkowe między 
małżonkami (majątkowe ustroje mał
żeńskie)

Wysłuchanie 118 § 2, 158
— pozostającego pod opieką przez opieku

ni! 158
— przysposabianego, który nie ukończył lat 

trzynastu, przez sąd opiekuńczy 118 § 2
Wzajemna pomoc 23

— małżonków (obowiązek) 23
Wzór 33 pkt 10, 41

— możność zaspokojenia się przez wierzy
ciela 41

— odrębny majątek każdego z małżonków 
33 pkt 10

— użytkowy, zdobniczy (prawo wynalazcze)

Z
Zaburzenia psychiczne 64, 65

— męża matki dziecka a powództwo o za
przeczenie ojcostwa 64, 65

Zadośćuczynienie za krzywdę 33, 49
— przedmioty uzyskane z tytułu zadość

uczynienia za doznaną krzywdę (mająt
ki odrębne małżonków)

— wierzytelności z tytułu zadośćuczynie
nia za doznaną krzywdę (niemożność 
rozszerzenia zakresu wspólności usta
wowej) 49 pkt 2

Zakład wychowawczy 149 § 3, 150 
Zamieszkiwanie (zamieszkanie) 58, 91,1142, 
120*

— przyczynianie się dziecka do pokrywa
nia kosztów utrzymania rodziny, jeżeli 
mieszka ono u rodziców 91

— przysposobienie 1142, 120'
— wspólne rozwiedzionych małżonków 58 

Zaniedbanie 111, 169
— rażące obowiązków względem dziecka 

(pozbawienie władzy rodzicielskiej) 111
— opieki (zwolnienie opiekuna) 169 

Zapewnienie 4, 9, 1142

— osób, które zamierzają zawrzeć małżeń
stwo, że nie wiedzą o istnieniu okolicz
ności wyłączających zawarcie tego mał
żeństwa 4, 9

— przysposobienie 1142

Zapis 33 pkt 2, 34, 49 § 3,102
— dyspozycje co do zarządu majątkiem 

dziecka nabytym z testamentu 102
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— przedmioty majątkowe nabyte przez za

pis stanowią odrębny majątek każdego 
z małżonków, chyba że spadkodawca 
inaczej postanowił 33 pkt 2

— przedmioty zwykłego urządzenia do
mowego służące do użytku obojga mał
żonków są objęte wspólnością ustawo
wą także w wypadku, gdy zostały 
nabyte przez zapis, chyba że spadko
dawca inaczej postanowił 34

— zastrzeżenie spadkodawcy, że przed
mioty przypadające jednemu z małżon
ków z tytułu zapisu nie wejdą do wspól
ności majątkowej małżonków 49 § 3

— por. też Darowizna, Dziedziczenie, Te
stament

Zaprzeczenie 62-71, 86, 1241

— ojcostwo 62-71; zob. Pochodzenie dziec
ka, Pochodzenie dziecka od męża mat
ki, Sądowe ustalenie ojcostwa, Uznanie 
dziecka

— pochodzenie dziecka 86, 124'
ZARĘCZYNY

— zaręczyny nie są regulowane przepisa
mi polskiego prawa rodzinnego (brak 
postanowień prawnych)

— zaręczyny to przyrzeczenie (narzeczone
go lub narzeczonych zawarcia w przy
szłości) małżeństwa, bądź jednostronne, 
bądź dwustronne

— zaręczyny (przyrzeczenie małżeństwa) 
nie stanowi podstawy do wniesienia po
wództwa o zawarcie małżeństwa

— teoria umowna
— teoria stanu faktycznego
— według niektórych zapatrywań zaręczy

ny nie wywołują skutków prawnych (nie 
są umową), mają znaczenie czysto mo
ralne, etyczne, a nie prawne

— kwestia wynagrodzenia szkód, jeśli ta
kie powstały, jest dyskusyjna w litera
turze (deliktowa lub kontraktowa odpo
wiedzialność odszkodowawcza)

— można żądać zwrotu podarków, które 
strony ofiarowały sobie na poczet przy
szłego małżeństwa, stosownie do prze
pisów o nienależnym świadczeniu, pod
stawa świadczenia odpadła (condictio 
causa finita) lub zamierzony cel świad
czenia nie został osiągnięty (condictio 
causa data causa non secuta) (jest to dys
kusyjne)

— skutki prawne zaręczyn są dyskusyjne 
w literaturze

— zaręczyny mają za sobą długą tradycję, 
są pożyteczne społecznie i etycznie 
wskazane

— zob. też Zawarcie małżeństwa
Zarobek dziecka 91, 101
Zarząd 29, 36-40,101-105,109,150,155,156, 
160-164, 171-174, 175, 181

— majątkiem dziecka 101-105, 109; zob. 
Władza rodzicielska

— majątkiem osoby pozostającej pod opie
ką 150, 155, 156,160-164, 165-168,171- 
-174, 175; zob. Opieka

— majątkiem osoby ubezwłasnowolnionej 
częściowo 181; zob. Kuratela

— majątkiem wspólnym małżonków 36- 
-40; zob. Stosunki majątkowe między 
małżonkami (majątkowe ustroje mał
żeńskie)

Zarządca 102
— majątku (przedmiotów) przypadających 

dziecku z tytułu darowizny lub testa
mentu 102

Zarządzenia sądu opiekuńczego 109,147,168
— gdy dobro dziecka jest zagrożone (ogra

niczenie władzy rodzicielskiej) 109
— gdy dobro dziecka pozostającego pod 

opieką tego wymaga (niezbędne zarzą
dzenia dla ochrony jego osoby lub ma
jątku aż do czasu objęcia opieki przez 
opiekuna) 147

— jeżeli opiekun nie sprawuje należycie 
opieki 168

ZASADY POLSKIEGO PRAWA RODZIN
NEGO

— małżeństwo kościelne (kanoniczne) ze 
skutkami cywilnymi 1 § 2, 3 (niezależ
ność i autonomiczność skutków kościel
nych i cywilnych zawarcia małżeństwa)

— zasada monogamii małżeństwa (jedna 
żona — jeden mąż) 1, 13

— zasada trwałości małżeństwa
— zasada równouprawnienia małżonków 

np. 23
— zasada wierności małżonków (w tym za

kaz cudzołóstwa) np. 23
— zasada dobra dziecka
— zasada ochrony życia od chwili poczę

cia aż do naturalnej śmierci
— zasada równouprawnienia dzieci poza- 

małżeńskich z dziećmi małżeńskimi
— zasada szczególnej ochrony rodziny 

przez państwo
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— zasada opieki
— zob. też Kodeks rodzinny i opiekuńczy

— systematyka ustawowa
Zasady współżycia społecznego 41 § 3, 56 § 
2, 3, 611 § 2, 144 § 1, 2,179 § 2

— negatywna przesłanka rozwodowa (orze
czenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasa
dami współżycia społecznego) 56 § 2

— negatywna przesłanka separacji (orzecze
nie separacji byłoby sprzeczne z zasada
mi współżycia społecznego) 611 § 2

— nieprzyznanie wynagrodzenia kuratoro
wi, jeżeli nakład pracy kuratora jest nie
znaczny, a sprawowanie kurateli odpo
wiada zasadom współżycia społecznego 
179 §2

— odmowa zgody małżonka na rozwód 
jest w danych okolicznościach sprzecz
na z zasadami współżycia społecznego 
(a rozwodu żąda małżonek wyłącznie 
winny rozkładu pożycia) 56 § 3

— przesłanka roszczeń alimentacyjnych 
między pasierbem i ojczymem (maco
chą) i odwrotnie (żądanie alimentów od
powiada zasadom współżycia społecz
nego) 144 §1,2

— zaspokojenie z majątku wspólnego by
łoby sprzeczne z zasadami współżycia 
społecznego (sądowe ograniczenie lub 
wyłączenie możliwości zaspokojenia się 
z majątku wspólnego przez wierzycie
la, którego dłużnikiem jest tylko jeden z 
małżonków) 41 § 3

Zaspokojenie 27, 28, 41, 45, 50
— potrzeb rodziny 27, 28
— wierzyciela z majątku małżonków 41,45 

§2, 50
Zastępcza rodzina zob. Rodzina zastępcza
Zastępcze środowisko rodzinne 1142 
Zaświadczenie 4‘, 8, 9

— duchownego stwierdzające, że oświadcze
nia zostały złożone w jego obecności przy 
zawarciu związku małżeńskiego podle
gającego prawu wewnętrznemu kościo
ła albo innego związku wyznaniowego 
8, 9

— kierownika urzędu stanu cywilnego 
stwierdzające brak okoliczności wyłą
czających zawarcie związku małżeń
skiego 41, 8, 9

Zatrudnienie 136
— zrzeczenie się zatrudnienia lub jego 

zmiana na mniej zyskowne przez osobę 

zobowiązaną do świadczeń alimentacyj
nych 136

Zatwierdzenie rachunku 167
ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA 1-22

— przesłanki zawarcia małżeństwa 1
— małżeństwo cywilne 1
— małżeństwo kościelne (kanoniczne) ze 

skutkami cywilnymi 1 § 2, 3
— małżeństwo nie istniejące (nie zawarte) 

(matrimonium non existens) 1
— przesłanki zawarcia małżeństwa cywil

nego 1 § 1
— — kobieta i mężczyzna 1 § 1
— — jednocześnie obecni 1 § 1
— — złożą przed kierownikiem urzędu

stanu cywilnego 1 § 1
— — oświadczenia, że wstępują ze sobą w

związek małżeński 1 § 1
— powództwo o ustalenie (istnienia lub) 

nieistnienia małżeństwa 1, 2, 22 k.r.op., 
art. 189 k.p.c.

— zawarcie małżeństwa przez pełnomoc
nika 6

— — ważne powody (przesłanka) 6
— — zezwolenie sądu 6
— — pełnomocnictwo powinno być na pi

śmie z podpisem urzędowo poświad
czonym i wymieniać osobę, z którą 
małżeństwo ma być zawarte (forma 
pod rygorem nieważności — ad so- 
lemnitateni) 6

— — zob. też Unieważnienie małżeństwa
(konwalidacja)

— przesłanki formalno-porządkowe 3-5, 7-9
— — dokumenty przedślubne 3
— — okres wyczekiwania 4
— — odmowa kierownika urzędu stanu

cywilnego przyjęcia oświadczeń o 
wstąpieniu w związek małżeński lub 
wydania stosownego zaświadczenia 5

— — przebieg uroczystości ślubnej przed
kierownikiem urzędu stanu cywilne- 
go 7

— — — świadkowie (dwóch) 7
— — — sposób złożenia oświadczeń woli 7
— — — ogłoszenie przez kierowmika urzę

du stanu cywilnego, że wskutek 
zgodnych oświadczeń woli stron 
małżeństwo zostało zawarte 7

— — obowiązki duchownego 8
— — niezwłoczne zawarcie małżeństwa 9
— — zaświadczenie kierownika urzędu

stanu cywilnego 41
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— przesłanki formalno-porządkowe nie 

są przesłankami zawarcia małżeństwa
— niezachowanie przesłanek forma lno- 

-porządkowych nie jest podstawą do 
unieważnienia małżeństwa

przesłanki wyłączające zawarcie mał
żeństwa (tzw. przeszkody małżeńskie) 
(tzw. przesłanki negatywne) 10—15
— małżeństwo zawarte mimo ich istnie

nia jest ważne, a tylko może być unie
ważnione, jeżeli nie uległo w tym 
czasie konwalidacji

— wiek 10
— — 18 lat (ukończone)
— — z ważnych powodów sąd opie

kuńczy może zezwolić na zawar
cie małżeństwa kobiecie, która 
ukończyła 16 lat, gdy z okolicz
ności wynika, że będzie to zgod
ne z dobrem założonej rodziny 10

— ubezwłasnowolnienie całkowite 11
— choroba psychiczna albo niedoro

zwój umysłowy 12
— — jeżeli jednak stan zdrowia lub

umysłu takiej osoby nie zagraża 
małżeństwu ani zdrowiu przy
szłego potomstwa i jeżeli osoba ta 
nie została ubezwłasnowolniona 
całkowicie, sąd może jej zezwolić 
na zawarcie małżeństwa 12

— pozostawanie w związku małżeń
skim (zakaz bigamii) 13

— pokrewieństwo 14
— — w linii prostej, rodzeństwo 14
— — zakaz konwalidacji 14
— powinowactwo 14
— — w linii prostej 14
— — jednakże z ważnych powodów

sąd może zezwolić na zawarcie 
małżeństwa między powinowaty
mi 14

— przysposobienie 15
— — nie mogą zawrzeć ze sobą mał

żeństwa przysposabiający i przy
sposobiony 15

— wady oświadczenia woli 15*
— — złożenie oświadczenia o wstąpie

niu w związek małżeński lub 
oświadczenia przewidzianego w 
art. 1 § 2

— — — przez osobę, która z jakichkol
wiek powodów znajdowała się 
w stanic wyłączającym świa
dome wyrażenie woli 15'

— — — — pod wpływem błędu co do toż
samości drugiej strony 15*

— — — — pod wpływem groźby 151

— — wadliwe pełnomocnictwo 16
— — zasada zamkniętej liczby (numerus

clausus) przeszkód małżeńskich 
(unieważnienia małżeństwa) 17

— zob. też Unieważnienie małżeństwa
Zawieszenie władzy rodzicielskiej 94, 110, 
112; zob. Władza rodzicielska
Zdolność do czynności prawnych 73, 74, 94, 
114’, 116, 119, 148

— brak pełnej zdolności do czynności 
prawnych jednego z rodziców (władza 
rodzicielska przysługuje drugiemu z ro
dziców) 94 § 1

— brak zgody rodziców na przysposobie
nie, których zdolność do czynności 
prawnych jest ograniczona, jeżeli odmowa 
zgody na przysposobienie jest oczywiście 
sprzeczna z dobrem dziecka 119 § 2

— niemożność ustanowienia opiekunem 
tego, kto nie ma pełnej zdolności do 
czynności prawnych 148

— przedstawiciel ustawowy ojca nie ma
jącego pełnej zdolności do czynności 
prawnych nie może w jego imieniu 
dziecka uznać 73

— przysposobić może osoba mająca pełną 
zdolność do czynności prawnych 114* § 1

— przysposobienie przez jednego z mał
żonków bez zgody drugiego małżonka 
(ten ostatni nie ma zdolności do czyn
ności prawnych) 116

— uznanie dziecka przez ojca mającego 
ograniczoną zdolność do czynności 
prawnych (zgoda jego przedstawiciela 
ustawowego) 74

Zdolność do pracy zarobkowej 33 pkt 7 
Zezwolenie kierownika urzędu stanu cywil
nego 4

— na zawarcie małżeństwa przed upły
wem miesiąca od dnia, kiedy osoby, któ
re zamierzają je zawrzeć, złożyły kie
rownikowi urzędu stanu cywilnego 
pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o 
istnieniu okoliczności wyłączających za
warcie tego małżeństwa 4

Zezwolenie sądu 6, 10,12,14,16, 39, 40,101, 
109, 156, 161

— na dokonanie czynności przez małżon
ka 39, 40
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— na dokonywanie czynności przekracza

jących zakres zwykłego zarządu przez 
rodziców majątkiem dziecka oraz wy
rażanie zgody przez rodziców na doko
nywanie takich czynności przez dziec
ko 101 § 3

— na odebranie przedmiotów przez opie
kuna z depozytu sądowego 161 § 1

— na zawarcie małżeństwa
— kobiecie, która ukończyła lat 16 (brak 

wymaganego wieku) 10
— — między powinowatymi 14
— — przez osobę dotkniętą chorobą psy

chiczną albo niedorozwojem umysło
wym 12

— na złożenie oświadczenia o wstąpieniu 
w związek małżeński przez pełnomoc
nika 6, 16

— odpowiednie zarządzenia sądu opie
kuńczego w przypadku zagrożenia do
bra dziecka 109

— wymagane od opiekuna we wszelkich 
ważniejszych sprawach, które dotyczą 
osoby lub majątku małoletniego (pozo
stającego pod opieką) 156

Zgoda 36, 37, 38, 39, 40, 56, 58, 61’, 613, 616, 
74, 77, 78, 80, 88, 89, 90, 101, 116, 118, 119, 
1191, 1192, 120, 122, 124, 1241, 1251

— drugiego małżonka na przysposobienie 116
— dziecka na zmianę nazwiska 88-90
— dziecka pełnoletniego na jego uznanie 

77 §3
— forma i termin wyrażenia zgody na uzna

nie 78
— małżonka na dokonanie czynności prze

kraczającej zakres zwykłego zarządu 
majątkiem wspólnym 36-40

— małżonka na rozwód 56
— małżonka rozwiedzionego na opuszcze

nie wspólnego mieszkania 58
— małżonka pozostającego w separacji na 

opuszczenie wspólnego mieszkania 613 
§1, 58

— matki na uznanie dziecka (albo w ozna
czonych przypadkach przedstawiciela 
ustawowego dziecka) 77

— na ograniczenie skutków przysposobie
nia (przysposobienie niepełne) oraz na 
zmianę przysposobienia niepełnego na 
pełne 124

— niemożność wyrażenia zgody przez ro
dziców bez zezwolenia sądu opiekuń
czego na dokonywanie czynności prze

kraczających zakres zwykłego zarządu 
przez dziecko 101 § 3

— opiekuna na przysposobienie 120
— przedstawiciela ustawowego na uznanie 

dziecka przez ojca mającego ograniczo
ną zdolność do czynności prawnych 74

— przysposabiającego na nazwisko przy
sposobionego 122

— przysposabianego na przysposobienie 118
— przysposobionego na zmianę jego na

zwiska lub imienia 122
— rodziców przysposabianego na przyspo

sobienie 119, 1191, 1192, 124, 124', 1251

— wada oświadczenia woli osoby, która 
wyraziła zgodę na uznanie dziecka 80

— zgodne żądanie małżonków orzeczenia 
separacji 61' § 3, 613 § 2

— zgodne żądanie małżonków zniesienia 
separacji 616 § 1

— zgodny wniosek małżonków, aby sąd 
orzekł o utrzymaniu między małżonka
mi rozdzielności majątkowej, znosząc 
seperację 616 § 3

Zlecenie 163
— odpowiednie stosowanie przepisów o 

zleceniu do roszczeń opiekuna do po
zostającego pod opieką o zwrot nakła
dów i wydatków związanych ze spra
wowaniem opieki 163

Zła wiara 20, 21
— małżonka, który zawarł unieważnione 

małżeństwo 20, 21
Złożenie 1, 3, 4, 6, 8, 9, 16, 25, 59, 68, 89, 90, 
105, 114, 1191, 122, 153, 161, 172
Zmarły 33 pkt 3, 34, 42, 43, 49 § 3, 102; zob. 
Spadkobierca, Spadkodawca, Stosunki mająt
kowe między małżonkami (majątkowe ustro
je małżeńskie), Śmierć, Testament, Zapis
Zmiana 30, 40, 47-51, 59, 88, 104, 106, 1142, 
136, 138, 177

— dotychczasowego miejsca zamieszkania 
przysposabianego w Rzeczypospolitej 
Polskiej na miejsce zamieszkania w in
nym państwie 1142

— nazwiska dziecka 88
— nazwiska po rozwodzie 59
— okoliczności 30, 40, 106
— stosunków (możność zmiany orzeczenia 

lub umowy dotyczącej obowiązku ali
mentacyjnego) 138

— ubezwłasnowolnienia całkowitego na 
częściowe 177



Zezwolenie sądu — Żądanie 109
— wspólności ustawowej 47-51
— w stanie majątku dziecka 104
— zatrudnienia (prawa majątkowego) na 

mniej zyskowne 136
Zmniejszenie się widoków powodzenia na 
przyszłość poszkodowanego małżonka 
(renta należna) 33 pkt 7
Zniesienie wspólności majątkowej przez sąd 
52, 53, 615; zob. Stosunki majątkowe między 
małżonkami (majątkowe ustroje małżeńskie) 
Zobowiązanie (zobowiązany) (słowo) 30,35, 
60, 109, 132, 134, 135, 136, 139, 140, 161

— do świadczeń alimentacyjnych 60, 132, 
134, 135, 136, 139, 140, 161

— niemożność zobowiązywania przez 
żadnego z małżonków do rozporządza
nia udziałem, który w razie ustania 
wspólności przypadnie mu w majątku 
wspólnym lub w poszczególnych przed
miotach należących do tego majątku 35

— odpowiedzialność solidarna obojga mał
żonków za zobowiązania zaciągnięte 
przez jednego z nich w sprawach wyni
kających z zaspokajania zwykłych po
trzeb rodziny 30

— przez sąd opiekuńczy opiekuna do zło
żenia do depozytu sądowego kosztow
ności, papierów wartościowych i innych 
dokumentów należących do pozostają
cego pod opieką 161 § 1

— przez sąd opiekuńczy rodziców oraz 
małoletniego do określonego postępo
wania 109 § 2 pkt 1

Zstępni 19, 76, 121, 124, 129, 159; zob. Po
krewieństwo
Związek wyznaniowy art. 1 § 2,3; art. 4', 5,8,9 
Zwiększenie się potrzeb poszkodowanego 
małżonka (renta należna) 33 pkt 7
Zwolnienie 3, 152, 160, 162, 163, 164, 166, 
167, 169, 172, 173

— od obowiązku złożenia lub przedstawie
nia dokumentu, który osoba zamierza
jąca zawrzeć małżeństwo jest obowiąza
na złożyć lub przedstawić kierownikowi 
urzędu stanu cywilnego 3

— opiekuna
— — od obowiązku składania rachunku

końcowego 173
— — od obowiązku sporządzenia inwen

tarza 160
— — od przedstawiania szczegółowych

rachunków z zarządu 167

------z opieki 152,162,164,169,172,173,174
— — zob. Opieka

Zwrot nakładów i wydatków zob. Nakłady, 
Wydatki
Zwykłe potrzeby rodzinny 30 
Zwykły zarząd 29, 36, 101

— majątkiem dziecka 101; zob. Władza ro
dzicielska

— majątkiem wspólnym małżonków 36; zob. 
Stosunki majątkowe między małżonkami 
(majątkowe ustroje małżeńskie)

— w razie przemijającej przeszkody, która 
dotyczy jednego z małżonków, działa
nie drugiego małżonka za niego w spra
wach zwykłego zarządu 29

ź
Źródła prawa rodzinnego są zamieszczone 
na końcu skorowidza (s. 111-112)

ż
Żądanie 10-16, 30, 35, 40, 41, 43, 45, 50, 52, 
56, 57, 58, 60, 611, 612, 61’, 616, 80, 81, 82, 84, 
105,117,118,122,124,125, 138,140,141-143, 
144, 162, 163, 165, 169, 179,183

— alimentów między rozwiedzionymi ma
łżonkami 60

— eksmisji małżonka ze wspólnego miesz
kania (wyrok rozwodowy) 58

— jednego z małżonków pozbawienia dru
giego małżonka samodzielnego zarzą
du majątkiem wspólnym 40

— kuratora wynagrodzenia za sprawowa
nie kurateli 179

— małżonka, ażeby ustalenie udziałów w 
majątku wspólnym nastąpiło z uwzględ
nieniem stopnia, w którym każdy z nich 
przyczynił się do powstania tego mająt
ku (z żądaniem takim mogą wystąpić tak
że nieraz spadkobiercy małżonka) 43

— małżonka (małżonków) orzeczenia sepa
racji 61', 612, 613

— małżonków zgodne zniesienia separacji 
616

— niemożność żądania podziału majątku 
wspólnego przez żadnego z małżonków 
w czasie trwania wspólności ustawowej 35

— ograniczenia skutków przysposobienia 
(przysposobienie niepełne) oraz żądanie 
zmiany przysposobienia niepełnego na 
przysposobienie pełne 124

— opiekuna przyznania mu wynagrodze
nia z tytułu sprawowania opieki 162



opiekuna zwrotu nakładów i wydatków 
związanych ze sprawowaniem opieki 
163
osoby ułomnej ustanowienia dla niej ku
ratora 183
przez sąd opiekuńczy od opiekuna wy
jaśnień we wszelkich sprawach należą
cych do zakresu opieki oraz przedsta
wiania dokumentów związanych z jej 
sprawowaniem 165 
przysposabiającego orzeczenia przyspo
sobienia 117
przysposabianego, aby nosił on nazwisko 
złożone z jego dotychczasowego nazwi
ska i nazwiska przysposabiającego 122 
roszczeń majątkowych przez matkę 
dziecka względem ojca nie będącego 
mężem matki 141-143
rozwiązania małżeństwa przez rozwód 
(orzeczenie sądu) 56
rozwiązania stosunku przysposobienia 
przez sąd 125
sądowego ustalenia ojcostwa 84 
świadczeń alimentacyjnych przez pa
sierba od ojczyma (macochy) i odwrot
nie 144
unieważnienia małżeństwa 10-16 
unieważnienia uznania dziecka 80, 81, 82 
wierzyciela zaspokojenia z majątków 
małżonków 41

— wyłączenia solidarnej odpowiedzialno
ści małżonków za zobowiązania zacią
gnięte przez jednego z nich w sprawach 
wynikających z zaspokajania zwykłych 
potrzeb rodziny 30

— zaniechania orzekania o winie rozwie
dzionych małżonków 57

— zaspokojenie! z majątku wspólnego 
przez wierzyciela (rozszerzenie wspól
ności ustawowej) 50

— zgody przysposabianego na przysposo
bienie 118

— złożeniii rachunku z zarządu majątkiem 
dziecka przez rodziców 105

— zmiany orzeczenia lub umowy dotyczą
cej obowiązku alimentacyjnego 138

— zniesienia przez sąd wspólności mająt
kowej małżonków 52

— zwolnienia opiekuna z opieki 169
— zwrotu dostarczonych alimentów (rosz

czenie regresowe) 140
— zwrotu wydatków i nakładów z mająt

ku odrębnego małżonka na majątek 
wspólny małżonków oraz z majątku 
wspólnego na majątek odrębny małżon
ka 45

Żona 68, 144
— alimentacja między pasierbem a maco

chą i odwrotnie 144
— ciąża żony w chwili zawarcia małżeń

stwa a zaprzeczenie ojcostwa 68



ŹRÓDŁA PRAWA RODZINNEGO

— historyczne :
— przed rozbiorami Polski (1795 r.) dawne prawo polskie
— po rozbiorach Polski (w okresie do 1946 r.)
— ziemie centralne, na ziemiach Księstwa Warszawskiego i tzw. Królestwa Polskiego 

(Kongresowego)
— — kodeks cywilny francuski (kodeks Napoleona) z 1804 r.
— — tzw. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego z 1825 r. (prawo osobowe, prawo mał

żeńskie)
— — prawo małżeńskie z 1836 r. (Królestwa Polskie)
— ziemie wschodnie (zabór rosyjski) — tzw. Zwód Praw t. X cz. 1 (prawo cywilne)
— ziemie zachodnie (zabór pruski)
— — od 1797 r. obowiązywało prawo pruskie skodyfikowane w zbiorze zwanym: po

wszechne pruskie prawo krajowe (z 1794 r.)
— — od 1 1 1900 r. kodeks cywilny niemiecki (z 1896 r.)
— ziemie południowe (zabór austriacki) — kodeks cywilny austriacki z 1811 r.
— dekrety unifikacyjne polskiego prawa rodzinnego z lat 1945 i 1946
— — prawo małżeńskie — dekret z 25 IX 1945 r. (Dz. U. nr 48, poz. 270)
— — prawo rodzinne — dekret z 22 I 1946 r. (Dz. U. nr 6, poz. 52)
— — prawo opiekuńcze — dekret z 14 V 1946 r. (Dz. U. nr 20, poz. 135)
— — prawo małżeńskie majątkowe — dekret z 29 V 1946 r. (Dz. U. nr 31, poz. 196)
— kodeks rodzinny z 27 VI1950 r. (Dz. U. nr 34, poz. 308, zm.: Dz. U. z 1953 r., nr 31, poz. 124)
— konstytucje 1921, 1935, 1952, 1992, 1997
— aktualnie obowiązujące (podstawowe):
— Nowy Testament
— Kodeks Prawa Kanonicznego (Codex Iuris Canonici).z 1983 r.
— Konstytucja RP z 2 IV 1997 r. (Dz. U. z 1997 r„ nr 78, poz. 483)
— ustawa z 25 I11964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy [Dz. U. z 1964 r., nr 9, poz. 59; zm.: 

Dz. U. z 1975 r., nr 45, poz. 234; z 1986 r., nr 36, poz. 180; z 1990 r., nr 34, poz. 198 (art. 
3 pkt 5) (przejście kompetencji); z 1995 r., nr 83, poz. 417; z 1998 r., nr 117, poz. 757; z 
1999 r., nr 52, poz. 532 (art. 1)]

— ustawa z 25 II 1964 r. przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 
z 1964 r., nr 9, poz. 60)

— ustawa z 29 IX 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego [Dz. U. z 1986 r., nr 36, poz. 
180; zm.: z 1988 r„ nr 19, poz. 132; z 1989 r„ nr 29, poz. 154 (art. 74); z 1990 r„ nr 34, poz. 198 
(art. 3 pkt 19 i art. 39); z 1995 r„ nr 83, poz. 417 (art. 5); z 1998 r„ nr 117, poz. 757 (art. 3)|

— ustawa z 18 VII1974 r. o funduszu alimentacyjnym [tekst jedn. Dz. U. z 1991 r„ nr 45, poz. 
200; zm.: Dz. U. z 1997 r., nr 121, poz. 770 (art. 23); z 1998 r., nr 106, poz. 668 (art. 32)]

— Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w War
szawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r„ nr 51, poz. 318)

— — ustawa z 8 I 1998 r. o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczą
pospolitą Polską (Dz. U. z 1998 r„ nr. 12, poz. 42)

— ustawa z 7 I 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r., nr 17, poz. 78; zm.: Dz. U. 
z 1995 r., nr 66, poz. 334; z 1996 r., nr 139, poz. 646; z 1997 r., nr 141, poz. 943 (art. 64); 
z 1997 r„ nr 157, poz. 1040; z 1999 r„ nr 5, poz. 32)

— kodeks cywilny z 23 IV 1964 r. [Dz. U. z 1964 r„ nr 16, poz. 93; zm.: Dz. U. z 1971 r„ nr 
27, poz. 252; z 1976 r„ nr 19, poz. 122 (art. 15); z 1982 r„ nr 11, poz. 81 (art. 1); z 1982 r„ 
nr 19, poz. 147 (art. 113); z 1982 r„ nr 30, poz. 210 (art. 268); z 1984 r„ nr 45, poz. 242 
(art. 71); z 1985 r„ nr 22, poz. 99 (art. 99); z 1989 r„ nr 3, poz. 11; z 1990 r„ nr 34, poz. 198 
(art. 5 pkt 12 i art. 17); z 1990 r„ nr 55, poz. 321; z 1990 r„ nr 79, poz. 464 (art. 10); 
z 1991 r„ nr 107, poz. 464 (art. 59); z 1991 r„ nr 115, poz. 496 (art. 1); z 1993 r„ nr 17, poz. 
78 (art. 6); z 1994 r„ nr 27, poz. 96 (art. 129); z 1994 r„ nr 85, poz. 388 (art. 34); z 1994 r„ 
nr 105, poz. 509 (art. 47); z 1995 r., nr 83, poz. 417 (art. 2); z 1996 r„ nr 114, poz. 542; z 
1996 r„ nr 139, poz. 646 (art. 2); z 1996 r„ nr 149, poz. 703 (art. 46); z 1997 r„ nr 43, poz.
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272 (art. 2); z 1997 r., nr 115, poz. 741 (art. 234); z 1997 r., nr 117, poz. 751 (art. 2); z 1997 r., 
nr 157, poz. 1040; z 1998 r„ nr 106, poz. 668 (art. 24); z 1998 r., nr 117, poz. 758 (art. 1); 
z 1999 r„ nr 52, poz. 532 (art. 2)]

— kodeks postępowania cywilnego z 17 XI1964 r. [Dz. U. z 1964 r., nr 43, poz. 296; sprost.: 
1965 r., nr 15, poz. 113; zm.: Dz. U. z 1974 r., nr 27, poz. 157 (art. 18); z 1974 r„ nr 39, 
poz. 231 (art. 95); z 1975 r„ nr 45, poz. 234 (art. 2); z 1982 r„ nr 11, poz. 82; z 1982 r„ nr 
30, poz 210 (art. 269); z 1983 r„ nr 5, poz. 33 (art. 11); z 1984 r„ nr 45, poz. 241 (art. 77); 
z 1984 r„ nr 45, poz. 242 (art. 72); z 1985 r., nr 20, poz. 86 (art. 1); z 1987 r., nr 21, poz. 
123 (art. 22); z 1988 r„ nr 41, poz. 324 (art. 39); z 1989 r„ nr 4, poz. 21 (art. 116); z 1989 r„ 
nr 33, poz. 175 (art. 6); z 1990 r., nr 14, poz. 88 (art. 25); z 1990 r., nr 34, poz. 198 (art. 3 
pkt 6, art. 5 pkt 13 i art. 18); z 1990 r., nr 53, poz. 306 (art. 3); z 1990 r„ nr 55, poz. 318; 
z 1990 r., nr 79, poz. 464 (art. 11); z 1991 r., nr 7, poz. 24 (art. 92); z 1991 r„ nr 22, poz. 92 
(art. 23); z 1991 r„ nr 115, poz. 496 (art. 4); z 1993 r„ nr 12, poz. 53; z 1994 r„ nr 105, poz. 
509 (art. 48); z 1995 r„ nr 83, poz. 417 (art. 3); z 1996 r„ nr 24, poz. 110 (art. 29); z 1996 r„ 
nr 43, poz. 189 (art. 1); z 1996 r„ nr 73, poz. 350 (art. 48); z 1996 r., nr 149, poz. 703 (art. 
47); z 1997 r„ nr 43, poz. 270; z 1997 r„ nr 54, poz. 348 (art. 58); z 1997 r„ nr 75, poz. 471 
(art. 4); z 1997 r„ nr 102, poz. 643 (art. 83); z 1997 r„ nr 117, poz. 752 (art. 2); 1997 r„ nr 
121, poz. 769 (art. 63); z 1997 r., nr 121, poz. 770 (art. 16); z 1997 r., nr 133, poz. 882 (art. 
95); z 1997 r„ nr 139, poz. 934 (art. 223); z 1997 r„ nr 140, poz. 940 (art. 40); z 1997 r„ nr 
141, poz. 944 (art. 119); z 1998 r„ nr 106, poz. 668 (art. 25); z 1998 r„ nr 117, poz. 757 (art. 
2); z 1999 r„ nr 52, poz. 532 (art. 3)]

LITERATURA PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO 
(podręczniki, komentarze, bibliografie, czasopisma naukowe, 

zbiory orzeczeń, kodeksy)
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Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem (praca zbiorowa pod redakcją J. Pietrzykow
skiego), Warszawa 1990, 1993.
Smyczyński T„ Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 1997,1999.
System prawa rodzinnego i opiekuńczego (praca zbiorowa pod redakcją J. St. Piątowskiego), 
Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk — Łódź 1985.
Szer S., Prawo rodzinne, Warszawa 1966 (wydanie I), 1969 (wydanie II). 
Walaszek B., Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 1971.
Winiarz J., Prawo rodzinne (kilka wydań), Warszawa 1974, 1977, 1983, 1993, 1996,1999. 
Winiarz J„ Gajda J„ Prawo rodzinne, Warszawa 1999.

CZASOPISMA NAUKOWE :

Acta Universitatis Nicolai Copernici
Acta Universitatis Wratislaviensis, seria „Prawo" oraz czasopismo naukowe „Przegląd 
Prawa i Administracji"
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska w Lublinie, sectio G.
Krakowskie Studia Prawnicze
Kwartalnik Prawa Prywatnego
Monitor Prawniczy
Palestra
Państwo i Prawo
Przegląd Notarialny (do 1951 r.)



Kodeksy rodzinne i opiekuńcze 113
Przegląd Sądowy (do 1950 r. „Demokratyczny Przegląd Prawniczy", a do 1990 r. — „Nowe 
Prawo")
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego
Radca Prawny
Rejent
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Studia Cywilistyczne
Studia Iuridica Silesiana
Studia Prawnicze
Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria : Prace Prawnicze" oraz seria: „Prace 
z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej"
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego

BIBLIOGRAFIE:

Polska Bibliografia Prawnicza 1944-1959, Warszawa 1962/3, 1960-1964, Warszawa 1966, 
suplement za lata 1944-1959, Warszawa 1967, 1965-1969, Warszawa 1973/4, 1970-1971, 
Warszawa 1973
Trybulski Z., Bibliografia prawa i postępowania cywilnego, t. I, 1945-1960, Warszawa 1962, t. 
II, 1961-1964, Warszawa 1966, t. III, 1965-1969, Warszawa 1972, t. IV, 1970-1975, Warsza
wa 1978, t. V, 1976-1981, Warszawa 1987, t. VI, 1982-1986, Zakamycze 1998 (t. VI - A. 
Gola, T. Żyznowski, jest to kontynuacja bibliografii Z. Trybulskiego)

ZBIORY ORZECZNICTWA:

Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej (OSNC) — Zbiór Orzeczeń Sądu Naj
wyższego — Orzecznictwo Izby Cywilnej (1945-1952); Orzecznictwo Sądu Najwyższego 
Izby Cywilnej i Karnej (1953-1961); Orzecznictwo Izby Cywilnej Sądu Najwyższego (1962); 
Orzecznictwo Sądu Najwyższego — Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecz
nych (od 1963 do 1994 r.); Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izby Cywilnej (od 1995 r.) 
Orzecznictwo Sądów Polskich (OSP) (poprzednio OSPiKA — Orzecznictwo Sądów Pol
skich i Komisji Arbitrażowych) (zbiór orzeczeń, w tym z glosami)
Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych (od 1991 r.)

KODEKSY RODZINNE I OPIEKUŃCZE 
(WYDAWNICTWA ŹRÓDŁOWE):

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Bielsko-Biała 1998, Studio „STO".
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pra
wo prywatne międzynarodowe. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (kilka wy
dań), Bielsko-Biała 1999, Studio „STO" (wydanie III).
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (ze skorowidzem), Sopot 1998, Wydawnictwo Prawnicze 
„LEX".
Kodeks cywilny. Ustawa o księgach wieczystych. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (ze sko
rowidzem). Prawo prywatne międzynarodowe i inne teksty prawne, Warszawa 1999, Wy
dawnictwo C.H. Beck.

' 4<odeks rodzinny i opiekuńczy (ze skorowidzem i wprowadzeniem) (opracowanie 
/ M. Nazar), Kraków 1997, Kantor Wydawniczy „Zakamycze".

Kodeks rodzinny i opiekuńczy (ze skorowidzem), Warszawa 1997, 1998, Dom Wydawni
czy ABC.
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Pra
wo prywatne międzynarodowe, Warszawa 1998, Wydawnictwo Prawnicze.



Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Biel
sko-Biała 1999, Wydawnictwo „Park".
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kraków 1999, Wydawnictwo „Geo".
Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kraków 1991, Bibliotheca Iuridica nr 2.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Konwencja o prawach dziecka. Konwencja o dochodzeniu 
roszczeń alimentacyjnych za granicą, Kraków 1999, „Audytoriat" Oficyna Wydawnicza.
Por. też M. Niedośpiał ( autor „Skorowidza") — Kodeks cywilny ze skorowidzem rzeczo
wym teoretyczno-normatywnym, Bielsko-Biała 1999, Studio „STO".
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Skorowidz obejmuje na wstępie alfabetyczny spis haseł, 
potem skorowidz rzeczowy — omówione są poszcze
gólne hasła oraz na końcu są źródła prawa rodzinnego 
i literatura prawa rodzinnego i opiekuńczego (podręczni
ki, komentarze, bibliografie, czasopisma naukowe, zbiory 
orzeczeń, kodeksy).
Jest to skorowidz rzeczowy teoretyczno-normatywny do 
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. taki który uw
zględnia także pojęcia teoretyczne wypracowane na tle 
przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
W literaturze polskiej nie ma tego typu opracowania, 
skorowidza. Dotychczasowe skorowidze do kodeksu ro
dzinnego i opiekuńczego mają charakter czysto norma
tywny, a nie także teoretyczny.
Autor opracował także odrębny „Skorowidz rzeczowy 
teoretyczno-normatywny do kodeksu cywilnego", 
wydany w ramach kodeksu cywilnego nakładem Studia 
STO w Bielsku-Białej.

ISBN 83-87829-28-5


	KODEKS

	RODZINNY

	I OPIEKUŃCZY

	KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

	PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY

	A

	B

	c

	D

	E

	F

	G

	I

	J

	K

	L

	M

	N

	O

	p

	R


	s

	ś

	T


	u

	W

	Z


	ź

	ż

	A

	B


	c

	D

	E

	F

	G

	I

	J

	K

	L

	M

	N


	o

	P

	R


	s

	ś

	T

	U

	W

	Z


	ź

	ż



