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Rozdział I. Zawarcie i unieważnienie małżeństwa
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z. 1; ks. W. Góralski, Zawarcie małżeństwa konkordatowego w Polsce, Warszawa 1998; 
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litą Polską z 28 lipca 1993 r., Płock 1994; B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, (w:) System prawa 
cywilnego, t. I, Część ogólna, § 65–66; A. Mączyński, Polskie prawo małżeńskie a Konkor-
dat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., (w:) Czy potrzeb-
na jest w Polsce zmiana prawa rodzinnego i opiekuńczego?, pod. red. B. Czecha, Katowice 
1997; A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, War-
szawa 2007; M. Nazar, Zawarcie małżeństwa według prawa polskiego z uwzględnieniem po-
stanowień podpisanego 28 lipca 1993 r. konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpo-
spolitą Polską, KPP 1996, z. 3; M. Pietrzak, Zmiany w ustawodawstwie jako konsekwencja 
ratyfikacji konkordatu, PiP 1994, z. 7–8; K. Pietrzykowski, Wpływ wad oświadczenia wo-
li nupturientów na ważność małżeństwa, St. Pr. 1980, z. 3; J. Preussner-Zamorska, Wady 
oświadczenia woli na gruncie prawa rodzinnego (ocena aktualnego stanu prawnego i wnio-
ski de lege ferenda), (w:) Problemy kodyfikacji prawa cywilnego (studia i rozprawy), księga 
pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, pod red. S. Sołtysińskiego, Poznań 
1990; Z. Radwański, (w:) System prawa cywilnego, t. I, § 57–64; T. Smyczyński, Małżeń-
stwo „konkordatowe” a Konstytucja (O potrzebie i zakresie nowelizacji kodeksu rodzinne-
go i opiekuńczego), PiP 1997, z. 5; tenże, Odpowiedzialność odszkodowawcza duchownego 
z powodu naruszenia prawa przy zawieraniu małżeństwa, RPEiS 2002, z. 2, s. 165; P. Te-
lusiewicz, Zasada wspólnoty małżeńskiej w polskim prawie rodzinnym, Stalowa Wola 2008;  
A. Zielonacki, Zawarcie małżeństwa, Ossolineum 1982.

§ 3. Pojęcie małżeństwa

I. Definicja i funkcje

 Małżeństwo jest postacią współżycia pary ludzkiej; jest zatem zjawiskiem 
społecznym, którym interesują się socjologowie, psychologowie, teologowie, 
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a zwłaszcza etycy. Natomiast prawo nadaje małżeństwu kształt sformalizowany 
i zapewnia mu ochronę. Dla państwa i ustawodawcy instytucja małżeństwa jest 
niezmiernie doniosła, jako element (czynnik) stabilizujący ład prawny w społe-
czeństwie. Chodzi bowiem o to, że:
1) małżeństwo ułatwia ustalenie pochodzenia człowieka (domniemania) i tym 

samym porządkuje stan cywilny jednostki;
2) kształtuje stosunki rodzinne w szerszym zakresie, np. powoduje powstanie 

stosunku powinowactwa;
3) tworzy grupę rodzinną, będącą trwałym elementem struktury społecznej, 

względem której państwo prowadzi określoną politykę społeczno-gospo-
darczą.
Małżeństwo jako podstawa założenia rodziny spełnia więc doniosłe funkcje 

względem samych małżonków, względem dzieci, ale także względem szerszej 
społeczności i samego państwa1.

 Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji małżeństwa, jednakże 
z treści jego przepisów można ją zrekonstruować następująco: małżeństwo jest 
trwałym (ale nie nierozerwalnym) i legalnym związkiem mężczyzny i kobie-
ty, powstałym z ich woli, jako równoprawnych stron w celu wspólnego poży-
cia, realizacji dobra małżonków, dobra założonej rodziny i jej celów społecz-
nych. W małżeństwie jako postaci trwałego współżycia mężczyzny i kobiety 
jest wyraźnie widoczny element wspólnotowy tego zjawiska prawnego i insty-
tucji prawnej. Chodzi przecież o maksymalne zespolenie małżonków na obsza-
rze stosunków osobowych i majątkowych uwydatnione w wielu szczegółowych 
przepisach KRO2. 

II. Elementy modelu prawnego

Małżeństwo jako element ładu prawnego jest pod ochroną Konstytucji RP 
(art. 18). Przepis ten należy uznać za dyrektywę dla ustawodawcy przy normo-
waniu szczegółowych stosunków prawnych dotyczących zawarcia tego związ-
ku i jego funkcjonowania. Ustawodawca wprowadza więc do modelu prawnego 
małżeństwa elementy, z których jedne wynikają z zasad ustrojowych państwa, 
a inne mają swoje źródło i uzasadnienie w moralności i obyczajowości społe-
czeństwa.

1  Adamski, Socjologia, s. 16–17; Tyszka, Socjologia, s. 77.
2  J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2012, s. 103; A. Dzięga, Prawny 

wymiar małżeńskiej wspólnoty osób, (w:) Kościelne prawo procesowe Prawo rodzinne. Ma-
teriały i studia, t. 4 Lublin 2007, s. 26; P. Telusiewicz, Zasada wspólnoty małżeńskiej w pol-
skim prawie rodzinnym, Stalowa Wola 2008, s. 340 i 342.
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1. Małżeństwo monogamiczne

 Małżeństwo monogamiczne jest powszechnie akceptowane w kręgu kultu-
ry euro-amerykańskiej, ale i w świecie islamu rozszerza się jego zasięg, a wie-
lożeństwo jest zjawiskiem ograniczanym. Cywilizujące się stopniowo istniejące 
jeszcze społeczności pierwotne (np. w niektórych regionach Afryki i Oceanii) 
odrzucają zarówno poligamię (poślubienie kilku żon), jak i poliandrię (poślu-
bienie kilku mężów), ponieważ w nowoczesnym społeczeństwie tylko małżeń-
stwo monogamiczne pozwala należycie spełnić jego zadania w ramach samej 
rodziny i na rzecz społeczeństwa. Postulat małżeństwa monogamicznego wyra-
ża art. 13 KRO, według którego pozostawanie w związku małżeńskim jest prze-
szkodą dla zawarcia nowego małżeństwa. Poza tym zawarcie małżeństwa biga-
micznego jest przestępstwem; karze podlega ten, kto pozostaje już w związku 
małżeńskim (art. 206 KK).

2. Świeckość małżeństwa

 Świeckość małżeństwa dominuje we współczesnym świecie, zwłaszcza 
w Europie. Oznacza to, że za małżeństwo uważa się tylko związek zawarty we-
dług reguł prawa obowiązującego w danym państwie i podlegający państwowej 
jurysdykcji. Świeckość małżeństwa nie ogranicza swobody obywateli w zawie-
raniu również małżeństwa według wyznawanej religii, jednak takie małżeństwo 
nie wywołuje skutków prawnych.

Wprowadzona na mocy art. 10 Konkordatu zawartego przez Polskę ze Stolicą 
Apostolską możliwość zawarcia małżeństwa unormowanego w KRO jednocze-
śnie z zawarciem małżeństwa kanonicznego przed duchownym nie odbiera ani 
nawet nie osłabia cechy świeckości. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że dla 
zawarcia w tym trybie małżeństwa świeckiego konieczne jest spełnienie przesła-
nek określonych w KRO, które zapewniają organowi państwa kontrolę nad tym, 
czy zamierzone zawarcie małżeństwa jest zgodne z polskim prawem. Chodzi 
zwłaszcza o uprzednie stwierdzenie przez kierownika USC braku przeszkód do 
zawarcia małżeństwa oraz sporządzenie aktu małżeństwa (art. 1 § 2 KRO).

Jeżeli więc przy zawarciu małżeństwa kanonicznego dopełniono również 
przesłanki wskazane w KRO i kierownik USC sporządzi akt małżeństwa, pań-
stwo nie traci kontroli nad zgodnością zawieranych małżeństw z obowiązują-
cym prawem. Poza tym zachowanie jurysdykcji sądów powszechnych w spra-
wach małżeńskich, niezależnie od formy jego zawarcia, wspiera nadal zasadę 
świeckości małżeństwa1.

1  Ks. W. Góralski, ks. W. Adamczewski, Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzeczą-
pospolitą Polską z 28.7.1993 r., Płock 1994, s. 65.
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3. Trwałość małżeństwa

 Trwałość małżeństwa wynika z całokształtu norm dotyczących stosunków 
prawnorodzinnych. Chociaż w KRO wprost takiego postulatu nie sformułowa-
no, jednak z przepisów regulujących unieważnienie małżeństwa i rozwód wyraź-
nie można wyinterpretować dyrektywę ustawodawcy mającą na celu zachowa-
nie istniejącego małżeństwa (np. art. 10 § 3, art. 12 § 3, art. 56 § 2 i 3). Trwałość 
małżeństwa zależy przede wszystkim od postawy samych małżonków, jednak 
ustawodawstwo szczegółowe może osiągnięciu tego celu mniej lub bardziej po-
magać. Chodzi tu np. o uregulowanie przesłanek rozwodu, samego postępowania 
rozwodowego, które ma na uwadze, jeżeli to możliwe, zachowanie małżeństwa, 
a dopiero w ostateczności jego rozwiązanie. Z założenia małżeństwo zawiera się 
jednak na czas życia i tym samym jest niedopuszczalne zastrzeżenie z góry nie-
trwałości tego związku. Trwałość nie oznacza jednak nierozerwalności węzła 
małżeńskiego; KRO wymaga tutaj spełnienia określonych przesłanek, a o roz-
wiązaniu małżeństwa decydują nie małżonkowie, lecz sąd.

Zasadę trwałości małżeństwa, jako związku z założenia dozgonnego, wyrażono wprost 
w niemieckim prawie cywilnym: Die Ehe wird auf Lebenszeit geschlossen... – art. 1353 BGB.

Postulat trwałości małżeństwa jest fragmentem ochrony rodziny, zwłasz-
cza wychowującej małoletnie dzieci, ponieważ tylko stabilna rodzina zapew-
nia im należyty rozwój i poczucie bezpieczeństwa. Trwałość małżeństwa znaj-
duje oparcie także w Konstytucji RP, która w art. 18 głosi jego ochronę wraz 
z ochroną macierzyństwa i rodziny. Ochrona ta nie miałaby sensu, gdyby nie 
chodziło o ułatwienie trwania istniejącego małżeństwa będącego podstawą za-
łożenia rodziny. Należy zaznaczyć, że konstytucyjną dyrektywę ochrony mał-
żeństwa realizuje się przede wszystkim w KRO.

4. Równouprawnienie małżonków

 Równouprawnienie małżonków w prawie rodzinnym znajduje oparcie 
w międzynarodowych standardach praw człowieka oraz w konstytucyjnej za-
sadzie równości mężczyzny i kobiety. Polega ono zarówno na dobrowolności 
samego aktu zawarcia małżeństwa, jak i na nabyciu równego statusu prawnego 
przez męża i żonę. Chodzi tu o status osobowy, tj. wybór nazwiska, samodziel-
ność decydowania o osobistych sprawach każdego z małżonków (co nie wyklu-
cza potrzeby porozumienia się), równe prawa ojca i matki względem dziecka 
oraz równość pozycji w stosunkach majątkowych.

Odrzucono całkowicie istniejącą dawniej gorszą sytuację żony względem sytuacji męża, 
który sprawował nie tylko w większym lub mniejszym stopniu zarząd majątkiem wspólnym 
oraz majątkiem żony, ale także miał silniejszą pozycję względem dzieci.
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III. Standard międzynarodowy

 Można go zrekonstruować na podstawie kilku międzynarodowych aktów 
prawnych:
1) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 r. (art. 16);
2) Konwencji w sprawie zgody na zawarcie małżeństwa, najniższego wie-

ku małżeńskiego i rejestracji małżeństw, Nowy Jork 10.12.1962 r. (Dz.U. 
z 1965 r. Nr 9, poz. 53);

3) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. 
(Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167; art. 23);

4) Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kultural-
nych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169; art. 10);

5) Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wol-
ności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.; art. 12) i pro-
tokołu Nr 7 z 22.11.1984 r. do tej Konwencji oraz

6) Rezolucji Komitetu Ministrów Rady Europy Nr (78)37 z 1978 r. o równo-
uprawnieniu małżonków w prawie cywilnym.
Najpierw należy stwierdzić, że z wymienionych wyżej norm prawa mię-

dzynarodowego wynika prawo mężczyzny i kobiety do zawarcia małżeństwa 
i założenia rodziny. Uprawnienie to, jako należące do katalogu praw człowie-
ka, przysługuje mężczyźnie i kobiecie przy zachowaniu ich równych praw przy 
zawarciu małżeństwa, w czasie jego trwania i po jego ustaniu. Po drugie, mał-
żeństwo powinno być zawarte z zachowaniem pełnej i swobodnie wyrażonej 
zgody obu stron. Po trzecie, zgoda powinna być wyrażona osobiście w obec-
ności właściwej władzy i świadków zgodnie z przepisami prawa krajowego. 
Po czwarte, nie może zawrzeć małżeństwa osoba, która nie osiągnęła najniż-
szego wieku małżeńskiego. Konwencja Nowojorska z 10.12.1962 r. nakłada na 
państwa obowiązek ustalenia tego wieku. Nie jest on zawsze tożsamy z pełno-
letnością ani nie jest taki sam dla mężczyzny i dla kobiety. Ze względów bio-
logicznych wiek ten jest często niższy dla kobiet, zwłaszcza w państwach po-
łudniowej strefy klimatycznej. W każdym razie prawo do zawarcia małżeństwa 
nabywa się z osiągnięciem pełnoletności (art. 12 Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka). Po piąte, zawarcie małżeństwa powinno być ujawnione (wpisane) 
w odpowiednim rejestrze urzędowym.

Nowelizacja KRO z 1998 r. wprowadziła korektę przepisów prawa mał-
żeńskiego dostosowującą je do wymagań ratyfikowanych przez Polskę umów 
międzynarodowych. Chodzi w szczególności o obniżenie wieku małżeńskiego 
mężczyzny do 18 lat (por. Nb. 47, 51) oraz poszerzenie katalogu podstaw unie-
ważnienia małżeństwa (por. Nb. 57, 59).
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§ 4. Zawarcie małżeństwa

I. Uwagi wstępne

 Według art. 1 KRO, małżeństwo może być zawarte przed kierownikiem 
USC albo przed duchownym jednocześnie z zawarciem małżeństwa wyznanio-
wego, z dopełnieniem jednak dodatkowych przesłanek. Drugi ze wskazanych 
sposobów zawarcia małżeństwa pojawił się w KRO w rezultacie ratyfikowa-
nego w 1998 r. Konkordatu ze Stolicą Apostolską i dokonanej nowelizacji tego 
Kodeksu i niektórych innych ustaw1.

Zawarcie małżeństwa świeckiego jednocześnie z małżeństwem wyznanio-
wym dotyczy również obywateli innych wyznań, jeżeli taką możliwość przewi-
duje ustawa regulująca stosunki między państwem a Kościołem lub związkiem 
wyznaniowym (art. 1 § 3 KRO).

II. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu 
Cywilnego

1. Przesłanki konieczne

Według art. 1 § 1 KRO, małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i ko-
bieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem USC oświadczenia, że 
wstępują ze sobą w związek małżeński. Przepis ten wskazuje przesłanki, które 
powinny łącznie zaistnieć, aby skutecznie zawrzeć małżeństwo. Do nich nale-
żą:
1) odmienność płci nupturientów,
2) złożenie zgodnych oświadczeń,
3) jednoczesna obecność przy składaniu oświadczeń,
4) złożenie tych oświadczeń przed kierownikiem USC.

Jeżeli którakolwiek z tych przesłanek nie wystąpiła, małżeństwo nie istnieje 
(matrimonium non existens). 

 Ad 1) Odmienność płci jest przesłanką niewynikającą wyłącznie z funk-
cji prokreacyjnej małżeństwa, ponieważ małżonkowie nie są obowiązani do re-
alizacji tej funkcji. Pożycie mężczyzny i kobiety oraz inne funkcje powstałej 
na tym fundamencie rodziny są natomiast elementami odwiecznych praw bio-

1  Ustawa z 24.7.1998 r. o zmianie ustaw – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks po-
stępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o stosunku Państwa do Koś-
cioła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 117, 
poz. 757).
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logicznych i porządku społecznego akceptowanego nadal przez przeważają-
cą większość społeczeństwa. Poza tym związek homoseksualny jest sprzeczny 
z celem i funkcją społeczną małżeństwa oraz rodziny. Faktyczne pożycie pary 
płciowo jednorodnej może być przez prawo tolerowane, jako zjawisko życia in-
tymnego człowieka, ale nie może ono nadawać mu małżeńskiego statusu praw-
nego. Próby normatywnego zaspokojenia żądań homoseksualistów w zakresie 
praw rodzinnych, np. w niektórych państwach skandynawskich, zaliczyć moż-
na do przejawów nadużywania idei ochrony praw człowieka, godzących w po-
rządek prawny i społeczny.

Wątpliwość co do odmienności płci może pojawić się w razie tzw. obojnac-
twa, a kierownik USC może odmówić przyjęcia oświadczeń. W takim wypadku 
określenie płci danej osoby należy do biegłego; rozstrzygają cechy przeważa-
jące. Trudności z ustaleniem płci występują także w razie zaistnienia zjawiska 
transseksualizmu. W takim przypadku różnicę płci określa nie tylko wpis do 
aktu urodzenia (płeć metrykalna), ale faktyczny stan w chwili zawarcia mał-
żeństwa.

W sprawie zmiany płci w akcie urodzenia i sądowego ustalenia płci transseksualisty – 
zob.  uchw. SN (7) z 22.6.1989 r., III CZP 37/89, OSNCP 1989, Nr 12, poz. 188 i uchw. SN 
z 22.9.1995 r., III CZP 118/95, OSNC 1996, Nr 1, poz. 7.

 Ad 2) Konieczne jest złożenie zgodnych oświadczeń o wstąpieniu w zwią-
zek małżeński. Zgodność treści oświadczeń nupturientów przejawia się w tym, 
że odpowiadają one sobie pod względem treści; zgodność oświadczeń ocenia 
kierownik USC. Oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński wskazują na 
osobę, z którą zawiera się małżeństwo, i nie mogą zawierać żadnego zastrze-
żenia, zwłaszcza co do warunku i terminu. W razie wątpliwości przyjmuje się, 
że nie zawierają takich zastrzeżeń. Zgodność oświadczeń zapewnia sposób ich 
składania, a mianowicie każda ze stron powtarza treść oświadczenia za kierow-
nikiem USC (art. 7 § 3 KRO).

 Ad 3) Oświadczenia składają nupturienci osobiście i jednocześnie obecni 
w USC. Ta przesłanka zapewnia przede wszystkim kontrolę zgodności oświad-
czeń, a poza tym akcentuje doniosłość dla samych stron aktu zawarcia małżeń-
stwa i nadaje mu uroczysty charakter. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje 
jednak odstępstwo od tej przesłanki i z ważnych powodów dopuszcza zawarcie 
małżeństwa przez pełnomocnika (art. 6 KRO). O tym, czy istnieją ważne powo-
dy, decyduje sąd, który wydaje stosowne zezwolenie. Przyjmuje się na ogół, że 
niemożliwość stawienia się jednej ze stron w USC z powodu choroby, inwalidz-
twa albo znacznej odległości nie jest wystarczającą podstawą do odstąpienia od 
osobistego złożenia oświadczenia, ponieważ małżeństwo może być zawarte 
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w urzędzie stanu cywilnego wybranym przez nupturientów, a nawet poza jakim-
kolwiek urzędem stanu cywilnego (art. 12 ust. 1, art. 58 ust. 3 PrASC). Chodzi 
więc o taką przyczynę, która uniemożliwia jednoczesne stawienie się nupturien-
tów w jakimkolwiek USC lub gdziekolwiek poza tym urzędem1.

Legitymowana do żądania udzielenia zezwolenia na zawarcie małżeństwa 
przez pełnomocnika jest tylko osoba, która chce udzielić takiego pełnomoc-
nictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzę-
dowo poświadczonym (forma ad solemnitatem) i wymieniać osobę, z którą ma 
być zawarte małżeństwo.

W doktrynie istnieje rozbieżność poglądów, czy omawiane pełnomocnictwo ma charak-
ter cywilnoprawny względnie osoba upoważniona do złożenia oświadczenia o wstąpieniu 
w związek małżeński jest posłańcem2. Należy przyjąć, że KRO celowo używa właśnie ter-
minu „pełnomocnik” oraz normuje skutki jego odwołania lub nieważności (art. 16). Wydaje 
się więc, że chodzi tu o pełnomocnictwo w rozumieniu art. 95 i nast. KC, chociaż z pewny-
mi swoistymi cechami wynikającymi z prawnorodzinnego charakteru treści pełnomocnictwa.

 Ad 4) Zawarcie małżeństwa wymaga uczestnictwa organu państwowego, 
jakim jest kierownik USC. Oznacza to, że złożenie oświadczeń o wstąpieniu 
w związek małżeński przed inną osobą nie powoduje skutku zawarcia małżeń-
stwa. Udział kierownika USC przy samym akcie zawarcia małżeństwa polega na 
odebraniu od stron wspomnianych oświadczeń oraz na ogłoszeniu, że wskutek 
ich złożenia małżeństwo zostało zawarte (art. 7 § 1–4 KRO). W nauce pojawił się 
spór co do tego, czy owo ogłoszenie jest konieczne dla skutecznego zawarcia 
małżeństwa, czy też wystarczy złożenie samych oświadczeń. Dominuje drugi 
z wymienionych poglądów3, według którego trafnie akcentuje się, iż art. 1 § 1 
KRO wyczerpująco wymienia konieczne przesłanki zawarcia małżeństwa.

2. Przesłanki formalno-porządkowe

 Zawarcie małżeństwa regulują ponadto przepisy o charakterze procedu-
ralno-porządkowym, które nakładają jednak określone obowiązki na przed-
stawiciela władzy państwowej. Przepisy te zamieszczone w KRO i w Prawie 
o aktach stanu cywilnego formułują pewne wymagania przede wszystkim dla 
zapobieżenia powstaniu małżeństw wadliwych oraz w celu zapewnienia aktowi 
zawarcia małżeństwa należytej powagi. Kierownik USC (konsul) ma więc obo-
wiązek ustalenia pewnych faktów i żądania od nupturientów stosownych doku-
mentów, oświadczeń itd.

1  J. Winiarz, (w:) System prawa rodzinnego, s. 144.
2  J. Litwin, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961, s. 459; Wi-

niarz, Prawo, s. 47.
3  J. Winiarz, (w:) System prawa rodzinnego, s. 137.
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Małżeństwo zawiera się w USC wybranym przez osoby zamierzające za-
wrzeć związek małżeński (art. 15 ust. 1 PrASC).

Ustawodawca odstąpił od określenia właściwości miejscowej USC i pozo-
stawił nupturientom swobodę w tym zakresie. Ponadto, małżeństwo powinno 
być zawarte w lokalu USC, a poza nim tylko wyjątkowo, w razie zagrożenia 
życia nupturienta, albo gdy jest on pozbawiony wolności (art. 85 ust. 4 PrASC).

Nupturienci powinni wykazać swoją tożsamość i przedłożyć dokumenty 
pozwalające ustalić wiek, stan cywilny – tj. akt urodzenia, orzeczenie sądu roz-
wiązujące albo unieważniające małżeństwo, akt zgonu poprzedniego małżonka, 
orzeczenie o uznaniu go za zmarłego, zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa 
itd. Cudzoziemiec powinien przedstawić dokument stwierdzający zdolność do 
zawarcia małżeństwa według swojego prawa ojczystego.

Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma złożyć pełno-
mocnik, jest on obowiązany przedstawić kierownikowi USC stosowne pełno-
mocnictwo (art. 76 ust. 3 PrASC).

Ponadto nupturienci powinni złożyć pisemne zapewnienie, że nie wiedzą 
o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa. Chodzi tu 
zwłaszcza o tzw. przeszkody do zawarcia małżeństwa, jak pokrewieństwo, 
 bigamia itd.

Okres 1 miesiąca wyczekiwania na zawarcie małżeństwa (art. 4 KRO) ma 
zapobiegać decyzjom pochopnym i nieprzemyślanym. Czas 1 miesiąca od zło-
żenia wspomnianego wcześniej zapewnienia (tempus deliberandi) zastępuje 
w pewnym stopniu instytucję zaręczyn, którą KRO pominął.

Od przesłanki upływu 1 miesiąca od złożenia zapewnienia o braku prze-
szkód do zawarcia małżeństwa oraz od obowiązku przedstawienia niezbędnych 
dokumentów kierownik USC może odstąpić z ważnych względów (art. 4 zd. 2 
KRO). Praktyka wskazuje najczęściej na takie okoliczności, jak np. ciąża nup-
turientki, choroba jednej ze stron itd.1.

Wydaje się, że nowelizacja KRO z 1998 r. była okazją do skorygowania terminu „ważne 
względy” i zastąpienia go terminem „ważne powody”. W praktyce chodzi właśnie o ważne 
powody uzasadniające skrócenie terminu wyczekiwania, a termin „ważne powody” spełnia-
jący funkcję klauzuli generalnej stosuje ustawodawca w innych przepisach KRO. Mnożenie 
terminów mających taką samą albo bardzo podobną treść nie sprzyja jednolitości wykładni 
norm i narusza reguły tworzenia dobrego prawa.

Inne odstępstwo od obydwu wcześniej wspomnianych przesłanek porząd-
kowych umożliwia nadzwyczajny tryb zawarcia małżeństwa przed kie-
rownikiem USC. W razie bowiem zaistnienia niebezpieczeństwa grożące-
go bezpośrednio jednej ze stron, oświadczenia o wstąpieniu mogą one złożyć 

1  A. Zielonacki, Zawarcie małżeństwa, Ossolineum 1982, s. 41.
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niezwłocznie i bez przedstawienia wymaganych dokumentów. Jednak i w tym 
przypadku strony są obowiązane złożyć zapewnienie, że nie wiedzą o okolicz-
nościach wyłączających zawarcie małżeństwa (art. 9 § 1 KRO).

 Kierownik USC powinien odmówić odebrania oświadczeń, jeżeli dowie-
dział się o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa, a w przypad-
kach wątpliwych powinien zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie. Najczęściej 
chodzi o tzw. przeszkody do zawarcia małżeństwa, które uzasadniają jego 
unieważnienie. W razie więc istnienia wątpliwości, czy np. ustało poprzednie 
małżeństwo jednego z nupturientów, bądź w przypadku wątpliwości co do je-
go płci, istnienia choroby psychicznej itd., kierownik USC może zwrócić się do 
sądu bądź zażądać przedstawienia świadectwa lekarza psychiatry.

O odmowie przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński kie-
rownik USC powiadamia nupturientów na piśmie, w którym informuje o przy-
czynach odmowy. Każdy z nupturientów może w terminie 14 dni od doręcze-
nia pisma wystąpić do sądu z wnioskiem o rozstrzygnięcie, czy okoliczności 
przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę przyjęcia oświad-
czeń. Właściwy do rozstrzygnięcia tej sprawy jest sąd rejonowy ze względu na 
siedzibę USC (art. 89 ust.1 i 2 PrASC). Wykładnia tego przepisu wskazuje, że 
odmowa przyjęcia oświadczeń o zawarciu małżeństwa nie jest decyzją admi-
nistracyjną. Taki charakter ma bowiem tylko odmowa dokonania innych czyn-
ności niemających wpływu na stan cywilny osoby. Organem rozstrzygającym 
o dopuszczalności zawarcia małżeństwa jest sąd powszechny, a nie nadrzęd-
ny nad USC organ administracyjny. Chodzi bowiem o to, że w kwestii wątpli-
wości dotyczących stanu cywilnego rozstrzyga orzeczeniem sąd powszechny, 
a nie organ administracyjny.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymaga, aby małżeństwo było zawarte pu-
blicznie, w obecności dwóch pełnoletnich świadków (art. 7 § 1 KRO). Poza 
tym przepis ten precyzuje przebieg i kolejność czynności dotyczących złożenia 
oświadczeń przez strony i ich odebranie przez kierownika USC. Jeżeli zawar-
cie małżeństwa następuje poza lokalem USC, w miejscu ceremonii spisuje się 
protokół stwierdzający złożenie przez nupturientów oświadczeń o wstąpieniu 
w związek małżeński.

Niezwłocznie po zawarciu małżeństwa sporządza się akt małżeństwa, naj-
później w następnym dniu roboczym (art. 86 ust. 1 PrASC). Przedstawione wy-
magania formalne powinny być przestrzegane, a ich spełnienie obciąża właści-
wego przedstawiciela organu państwowego. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że przyjęcie zgodnych oświadczeń nupturien-
tów, mimo niedopełnienia tych wymagań, powoduje skuteczne zawarcie mał-
żeństwa. Nawet niesporządzenie aktu małżeństwa nie podważa ważności mał-
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żeństwa. Akt małżeństwa, jak każdy inny akt stanu cywilnego, ma charakter 
deklaratywny i jest wyłącznym dowodem zdarzeń w nim stwierdzonych; ich 
niezgodności z prawdą można jednak dowodzić w postępowaniu sądowym.

Niedopełnienie niektórych wymagań formalnych może dotyczyć okolicz-
ności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jeżeli więc kierownik USC nie 
dopełnił obowiązku żądania od stron dokumentu stwierdzającego ustanie po-
przedniego małżeństwa albo mimo uzasadnionych wątpliwości co do zdrowia 
psychicznego jednego lub obojga nupturientów nie odmówił odebrania oświad-
czeń o wstąpieniu w związek małżeński, małżeństwo jest co prawda zawarte, 
jednak może istnieć podstawa do jego unieważnienia.

Obywatele polscy przebywający za granicą mogą zawrzeć małżeństwo rów-
nież przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wykonywania 
funkcji konsula (art. 1 § 4 KRO). Konsul ma w tym zakresie kompetencje kie-
rownika USC, małżeństwo przed nim zawarte powinno spełniać przesłanki wy-
magane przez przepisy KRO. Oznacza to, że nie mogą zawrzeć małżeństwa 
przed polskim konsulem obywatele polscy tej samej płci, choćby w danym pań-
stwie takie małżeństwo było dopuszczalne.

III. Zawarcie małżeństwa przed duchownym

 Wskutek ratyfikacji w 1998 r. Konkordatu pojawił się drugi sposób zawar-
cia małżeństwa świeckiego, tj. przed duchownym jednocześnie z zawarciem 
małżeństwa kanonicznego. Według art. 10 Konkordatu, małżeństwo kanonicz-
ne przy spełnieniu określonych, dodatkowych przesłanek wywiera takie skutki, 
jakie powoduje zawarcie małżeństwa zgodnie z prawem polskim. Konstrukcja 
prawna zawarcia małżeństwa świeckiego (uregulowana w KRO) i małżeństwa 
kanonicznego (uregulowana przez Kodeks prawa kanonicznego) jest nieco róż-
na i dlatego dostrzegam istnienie dwóch instytucji prawnych małżeństwa. Nato-
miast w praktycznym ujęciu co do nupturientów chodzi o jedno małżeństwo ist-
niejące zarówno na obszarze świeckiego, jak i kościelnego porządku prawnego. 
W tym rozumieniu zawarcie małżeństwa kościelnego powoduje również skut-
ki na obszarze prawa świeckiego. Znowelizowane przepisy KRO oraz art. 10 
Konkordatu tworzą zbiór przesłanek koniecznych dla zawarcia małżeństwa 
świeckiego przed duchownym.  Należy zaznaczyć, że chodzi tu o sam akt za-
warcia małżeństwa, a nie o ukształtowanie małżeństwa jako stosunku prawne-
go, a więc jego treści, rozwiązania, unieważnienia itd. W tych kwestiach prawo 
świeckie i prawo kanoniczne są niezależne od siebie, a orzekanie w sprawach 
dotyczących małżeństwa świeckiego podlega wyłącznie sądom państwowym 
(art. 10 ust. 4 Konkordatu).
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Nowelizując KRO, ustawodawca wprowadza wyznaniowy sposób zawarcia 
małżeństwa świeckiego również w odniesieniu do członków innych Kościołów 
i związków wyznaniowych, jeżeli tę możliwość unormowano w ustawie regu-
lującej stosunki między państwem a Kościołem lub związkiem wyznaniowym.

 Dla zawarcia małżeństwa świeckiego jednocześnie z zawarciem małżeń-
stwa wyznaniowego wymaga się spełnienia, poza przesłankami określonymi 
w art. 1 KRO, następujących przesłanek koniecznych:
1) wyrażenie przez nupturientów woli jednoczesnego zawarcia małżeństwa 

podlegającego prawu polskiemu,
2) sporządzenie przez kierownika USC aktu małżeństwa.

Ad 1) Wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa świeckiego nupturienci 
wyrażają przed duchownym, który następnie sporządza zaświadczenie stwier-
dzające, że oświadczenie to złożono w jego obecności przy zawarciu mał-
żeństwa wyznaniowego. Zaświadczenie to spełnia jednocześnie funkcję jak-
by protokołu, skoro podpisuje je nie tylko duchowny, ale i małżonkowie oraz 
świadkowie. Duchowny nie może jednak przyjąć oświadczeń nupturientów wy-
rażających wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa świeckiego, jeżeli wcze-
śniej nie przedstawiono mu zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności 
wyłączających zawarcie małżeństwa przewidzianych w Kodeksie rodzinnym 
i opiekuńczym (art. 8 § 1 KRO). Sam brak tego zaświadczenia nie oznacza nie-
dopełnienia przesłanki koniecznej zawarcia małżeństwa konkordatowego, po-
nieważ art. 1 KRO takiej przesłanki nie przewiduje. Artykuł 8 § 1 KRO wyma-
ga jednak, aby zawarcie małżeństwa przed duchownym poprzedzała kontrola 
kierownika USC co do braku przeszkód małżeńskich przewidzianych w prawie 
polskim (por. Nb. 49 i 51). W praktyce nie może się zdarzyć brak tego zaświad-
czenia, ponieważ jego tekst znajduje się w tym samym dokumencie, w którym 
wpisano tekst zaświadczenia duchownego o złożeniu oświadczeń przez nup-
turientów. Zaświadczenie to wraz z zaświadczeniem sporządzonym wcześniej 
przez kierownika USC duchowny przekazuje do USC w terminie 5 dni od dnia 
zawarcia małżeństwa. Termin ten ulega zawieszeniu, jeżeli jego zachowanie 
nie jest możliwe z powodu siły wyższej (art. 8 § 3 KRO).

Przy nowelizacji KRO w 2008 r. ustawodawca doprecyzował regulację 
dwóch kwestii. Pierwsza dotyczy sposobu dostarczenia dokumentów zawar-
cia małżeństwa do USC. Uważa się, że nadanie przesyłki poleconej w polskiej 
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z przekazaniem 
do USC. Ujednolicono więc formułę nadania przesyłki, o której mowa w art. 8 
§ 3 KRO, z ogólną formułą oddania pisma procesowego skierowanego do są-
du (art. 65 § 2 KPC). Druga kwestia dotyczy sposobu obliczania pięciodnio-
wego terminu dostarczenia dokumentów do USC. Sposób obliczenia terminów 
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reguluje Kodeks cywilny, chyba że ustawa, orzeczenie sądu, decyzja innego 
 organu państwowego albo czynność prawna wskazuje inny sposób jego obli-
czenia (art. 110 KC). W znowelizowanym w 2008 r. art. 8 § 3 KRO stwierdza 
się, że przy obliczaniu terminu dostarczenia przez duchownego do USC doku-
mentów zawarcia małżeństwa nie uwzględnia się dni uznanych ustawowo za 
wolne od pracy. Mając na uwadze, iż termin oznaczony w dniach rozpoczyna 
bieg dnia następnego po dniu, w którym nastąpiło zdarzenie, w razie zawarcia 
małżeństwa w sobotę, termin 5 dni na dostarczenie dokumentów do USC (na-
dania przesyłką poleconą) rozpoczyna się w poniedziałek i upływa w piątek.

Ad 2) Na podstawie uzyskanych od duchownego w wymaganym terminie 
zaświadczeń kierownik USC sporządza akt małżeństwa. Należy go sporzą-
dzić niezwłocznie, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym, po dniu, 
w którym do USC nadeszły stosowne dokumenty (art. 86 ust. 3 PrASC). Dopie-
ro wtedy dopełni się ostatnia przesłanka konieczna zawarcia małżeństwa świec-
kiego jednocześnie z małżeństwem wyznaniowym. Należy jednak podkreślić, 
że datą zawarcia małżeństwa jest dzień (data) złożenia oświadczeń przed du-
chownym, a nie data sporządzenia aktu małżeństwa w USC.

Dotychczas formułowane przeze mnie stanowisko, iż sporządzenie aktu 
małżeństwa jest przesłanką konstytutywną zawarcia małżeństwa świeckiego 
przed duchownym (tzw. konkordatowe) było inspirowane potrzebą zapewnienia 
kontroli następczej kierownika USC nad wieloetapowym postępowaniem wy-
maganym dla zawarcia małżeństwa świeckiego równocześnie z małżeństwem 
kanonicznym (wyznaniowym). Po podpisaniu Konkordatu i przy debacie raty-
fikacyjnej głośny był bowiem zarzut, iż państwo oddaje stronie kościelnej kon-
trolę nad zawieraniem małżeństwa. Opierając się temu niesłusznemu zarzutowi 
starano się wykazać, że ostateczną aprobatą organu państwa dla zawarcia mał-
żeństwa świeckiego jest dopiero sporządzenie aktu małżeństwa przez kierow-
nika USC. Polski ustawodawca uzależnił więc ostateczne zawarcie małżeństwa 
przed duchownym od faktu sporządzenia aktu małżeństwa nie tylko potrzeb-
nego na płaszczyźnie dowodowej, ale i jako przesłanki materialno-prawnej dla 
powstania stosunku rodzinno prawnego małżeństwa.  

Tę doniosłość aktu małżeństwa i samego faktu jego sporządzenia nadal na-
leży akcentować przy porównywaniu zawarcia małżeństwa tylko w USC (art. 1 
§ 1 KRO) z zawieraniem małżeństwa świeckiego w ciągu zdarzeń przewidzia-
nych w art. 10 konkordatu oraz w art. 1 § 2, art. 8 § 1–3 KRO). Chodzi bowiem 
o to, że w pierwszej postaci zawierania małżeństwa, jest ono zawarte mimo nie-
sporządzenia aktu małżeństwa, który jest tylko dowodem, a nie przesłanką je-
go zawarcia, natomiast w odniesieniu do małżeństwa konkordatowego sporzą-
dzenie aktu małżeństwa jest przesłanką konieczną, łącznie z wymienionymi 
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w art. 1 § 1 KRO. Jeżeli bowiem aktu małżeństwa nie sporządzono, małżeń-
stwo wyznaniowe nie wywołuje skutków na obszarze prawa polskiego, ergo, 
jest ono nie zawarte (matrimonium non existens). Co więcej, przeciwnie, niż 
w wypadku małżeństwa zawieranego w USC, nie jest dopuszczalne roszcze-
nie o ustalenie (art. 189 KPC) istnienia małżeństwa świeckiego (konkordatowe-
go). Natomiast z tego rozwiązania normatywnego swoistego dla zawarcia mał-
żeństwa świeckiego przed duchownym nie było potrzebne przyznanie czynności 
sporządzenia aktu małżeństwa charakteru konstytutywnej przesłanki jego zawar-
cia. Przekonywująca jest analiza i wnioski sformułowane przez A. Mączyńskie-
go i K. Pietrzykowskiego, że rola samego aktu małżeństwa zawartego przed du-
chownym ma podobną, dowodową funkcję (art. 3 PrASC); z art. 10 Konkordatu 
wynika tylko obowiązek sporządzenia aktu małżeństwa, a nie jego konstytutyw-
ny charakter1. Obowiązek ten ma jednak postać przesłanki koniecznej, a nie tyl-
ko wymagania o charakterze porządkowym. Poza tym wypada wspomnieć, że 
sens aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) polega na autoryta-
tywnym stwierdzeniu zaistnienia tych zdarzeń, a nie jakby ich kreacji, i dlatego 
tę osobliwość wyinterpretowaną z konkordatu i z KRO uważałem za dysonans 
w systemie prawa małżeńskiego, chociaż wywiedziony z dorozumianej intencji 
ustawodawcy. Natomiast cel i intentio legis (zarówno konkordatu, jak i prawa 
polskiego) osiąga się przez przyznanie, czynności sporządzenia aktu małżeństwa, 
charakteru przesłanki koniecznej, której brak powoduje niezawarcie małżeń-
stwa świeckiego według KRO. Od obowiązku sporządzenia aktu małżeństwa, ja-
ko przesłanki koniecznej trzeba odróżnić sam akt małżeństwa, jako dowód jego 
zawarcia. Sporządzony akt małżeństwa ma rzeczywiście charakter deklaratoryj-
ny, ponieważ dopełniła się ostatnia przesłanka konieczna wymagana przez KRO. 
Wydaje się także, że ta zmodyfikowana koncepcja czynności i charakteru same-
go dokumentu aktu małżeństwa mieści się w treści normatywnej art. 1 § 1 oraz 2 
i art. 8 § 1–3 KRO i nie ma potrzeby ich nowelizacji. 

Przesłanki zawarcia małżeństwa przed kierownikiem USC i przed du-
chownym są wyraźnie zróżnicowane w art. 1 § 1 i 2 KRO. Czynności związa-
ne z zawarciem małżeństwa przed duchownym dokonują się w różnym czasie 
i poszczególnych przesłanek nie dopełnia się jednocześnie. Przesłanka sporzą-
dzenia aktu małżeństwa pełni rolę kontroli następczej sprawowanej przez organ 
państwa, ponieważ małżeństwo jest zawierane poza nim. W razie braku aktu 
małżeństwa zawieranego przed duchownym, nie można ustalać istnienia mał-

1  A. Mączyński, Znaczenie prawne aktu małżeństwa w świetle kodeksu rodzinnego 
i opiekuńczego oraz prawa o aktach stanu cywilnego, (w:) Valeat aequitas. Księga pamiąt-
kowa ofiarowana Księdzu profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, pod red. M. Pazdana, 
Katowice 2000, s. 308–309, K. Pietrzykowski, (w:) KRO Komentarz, Warszawa 2015, s. 95.
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żeństwa w trybie art. 189 KPC, ponieważ do jego skutecznego zawarcia nie 
wystarcza złożenie samych zgodnych oświadczeń o wstąpieniu w związek mał-
żeński. Pojawia się więc wniosek, że sporządzenie aktu małżeństwa zawierane-
go przed duchownym jest przesłanką konieczną.

W praktyce mogą pojawić się wątpliwości co do zawarcia małżeństwa 
świec kiego w razie niesporządzenia aktu małżeństwa. Stosownie do przyczyn 
niesporządzenia tego dokumentu niektóre z tych wątpliwości można wyjaśnić 
na podstawie samej ustawy nowelizującej KRO i PrASC oraz na podstawie do-
tychczasowego dorobku judykatury i doktryny.

Kierownik USC odmawia sporządzenia aktu małżeństwa, jeżeli doku-
menty określone w art. 8 § 3 KRO otrzymał po upływie 5 dni od dnia zawar-
cia małżeństwa wyznaniowego, a spóźnienie nie jest skutkiem działania siły 
wyższej. Oznacza to, że dochowanie tego terminu jest elementem przesłanki 
koniecznej sporządzenia aktu małżeństwa. O odmowie sporządzenia tego aktu 
powiadamia się nupturientów, którzy mogą w terminie 14 dni od otrzymania pi-
sma zawierającego odmowę zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie sprawy. Je-
żeli odmowa była nieuzasadniona, kierownik USC sporządzi akt małżeństwa, 
przy czym datą zawarcia małżeństwa jest dzień zawarcia małżeństwa wyzna-
niowego. Jeżeli natomiast sąd podzieli stanowisko kierownika USC, małżeń-
stwa świeckiego w ogóle nie zawarto.

Odmowa sporządzenia aktu małżeństwa może pojawić się w rezultacie bra-
ku zaświadczenia kierownika USC stwierdzającego, że nie ma okoliczności 
wyłączających zawarcie małżeństwa lub zaświadczenia duchownego o złożeniu 
w jego obecności oświadczenia woli co do jednoczesnego zawarcia małżeństwa 
świeckiego. Na tle znowelizowanych przepisów o zawarciu małżeństwa kon-
kordatowego pojawiła się wątpliwość co do dopuszczalności przyjęcia oświad-
czeń o zawarciu małżeństwa świeckiego mimo niedostarczenia zaświadczenia 
USC o braku przeszkód jego zawarcia lub jego „przeterminowania” tj. upływu 
6 miesięcy od daty jego sporządzenia. W art. 8 § 1 KRO stwierdzono bowiem, 
że w takiej sytuacji duchowny nie może przyjąć tych oświadczeń. Trzeba jed-
nak przyznać, że jest to dyrektywa dla duchownego wstrzymania się od dalszych 
czynności przy zawieraniu małżeństwa, ale nie wynika z tego sankcja dotykają-
ca samego małżeństwa. Można więc przyjąć stanowisko, że ma ona charakter po-
rządkowy, ponieważ przesłanki konieczne, a więc wymagane dla zawarcia mał-
żeństwa świeckiego przed duchownym wskazuje się tylko w art. 1 § 1 i 2 KRO1.

1  Ks. R. Sobański, Zaświadczenie urzędu stanu cywilnego a przesłanki małżeństwa „kon-
kordatowego”, PiP 2003, z. 5, s. 32; o charakterze administracyjnoprawnym zaświadczenia: 
A. Szadok-Bratuń, Procedura zawierania małżeństwa „konkordatowego” w kontekście pol-
skiego prawa administracyjnego, Wrocław 2013, s. 145–148.
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Uważam jednak, że kwestia ta jest nadal wątpliwa, ponieważ wspomnia-
ne zaświadczenie kierownika USC jest elementem składowym konstruk-
cji prawnej i ciągu zdarzeń kreujących zawarcie małżeństwa świeckiego 
przed duchownym. Brak wskazania tej przesłanki w art. 1 § 2 KRO zachę-
ca do uznania tego zaświadczenia jako elementu porządkowego, chociaż je-
go doniosłość prawna jest poważniejsza niż innych wymagań porządkowych 
np. podpisu świadka. Natomiast brak podpisu obojga, bądź jednego z małżon-
ków oraz podpisu duchownego na zaświadczeniu przez niego sporządzonym 
uzasadnia odmowę sporządzenia aktu małżeństwa. Brak podpisów obojga 
małżonków oznacza bowiem brak ich oświadczenia o woli zawarcia małżeń-
stwa świeckiego, natomiast brak podpisu duchownego może oznaczać, że 
przy złożeniu tych oświadczeń przez małżonków duchowny nie był obecny 
(art. 8 § 2 KRO).

Wreszcie może pojawić się wątpliwość, czy kierownik USC może odmówić 
sporządzenia aktu małżeństwa z przyczyn formalno-porządkowych, np. brak 
podpisu świadka na zaświadczeniu sporządzonym przez duchownego, zawarcie 
małżeństwa w obecności jednego tylko świadka itd. Mając na względzie ustalo-
ne stanowisko judykatury i nauki prawa w odniesieniu do zawarcia małżeństwa 
przed kierownikiem USC należy stwierdzić, że wskazane okoliczności nie mają 
wpływu na fakt zawarcia małżeństwa1.

W związku z tym wydaje się, że w ustawie nowelizującej KRO  należa-
ło wyraźnie wskazać przyczyny odmowy sporządzenia aktu małżeństwa, tzn. 
ograniczyć je do niedopełnienia przesłanek zawarcia małżeństwa świeckiego 
przed duchownym, wyznaczonych w art. 1 § 2 i w art. 8 § 1–3 KRO. Stosowny 
przepis zapobiegałby niekorzystnej dla nupturientów niepewności co do faktu 
zawarcia małżeństwa świeckiego jednocześnie z małżeństwem wyznaniowym. 
Uchybienia duchownego przy zawarciu małżeństwa, uniemożliwiające sporzą-
dzenie aktu małżeństwa, powodują cywilną odpowiedzialność odszkodowaw-
czą, jeżeli wskutek tego nupturienci ponieśli szkodę2.

Ponadto niepewność ta pojawia się również w razie niesporządzenia aktu 
małżeństwa z powodu niedostarczenia w ogóle do USC wymaganych dokumen-
tów. Osoby zawierające małżeństwo wyznaniowe mogą bowiem być przekona-
ne, że duchowny dopełnił obowiązku ich przesłania i że w USC sporządzono 
akt małżeństwa. Wydaje się więc, że kierownik USC powinien być obowiąza-
ny do przesłania z urzędu nupturientom odpisu aktu małżeństwa w stosownym 
porządkowym terminie. Nieotrzymanie tego dokumentu przez osoby, które za-

1  Ignatowicz, Prawo, s. 69.
2  Szerzej na ten temat T. Smyczyński, Odpowiedzialność odszkodowawcza duchownego 

z powodu naruszenia prawa przy zawieraniu małżeństwa, RPEiS 2002, z. 2, s. 165.
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warły małżeństwo wyznaniowe, byłoby dla nich sygnałem o potrzebie wyja-
śnienia tej sprawy. Jedną taką sytuację przewidziano w art. 87 ust. 4 PrASC, 
tj. utrata przesyłki poleconej nadanej w polskim urzędzie pocztowym, a która 
nie dotarła do USC. W takim przypadku na wniosek osoby zainteresowanej kie-
rownik USC zwróci się do duchownego o potwierdzenie treści utraconego za-
świadczenia oraz o dostarczenie dowodu nadania przesyłki. Na tej podstawie 
kierownik USC sporządzi albo odmówi sporządzenia aktu małżeństwa. Z pew-
nością przedłuża się wskutek tego czas dopełnienia ostatniej przesłanki za-
warcia małżeństwa świeckiego przed duchownym. Jeżeli natomiast duchowny 
nie przekazał do USC w terminie 5 dni stosownych zaświadczeń, małżeństwo 
świeckie nie zostało zawarte, chyba że to uchybienie jest rezultatem siły wyż-
szej. Nupturienci mogą jednak o tym w ogóle się nie dowiedzieć. Kwestię nie-
dostarczenia dokumentów do USC z powodu siły wyższej bądź osobiście, bądź 
w formie przesyłki pocztowej, względnie przez posłańca należy oceniać podob-
nie do przyczyn niedokonania przez stronę w wyznaczonym terminie czynności 
procesowej bez swojej winy (art. 168 § 1 KPC).

Przykład: Duchowny lub wyznaczony posłaniec w drodze do USC lub do urzędu pocz-
towego uległ wypadkowi drogowemu lub idąc pieszo, złamał nogę na śliskiej drodze, co 
uniemożliwiło mu dotarcie do urzędu; por. orzecznictwo sądowe w sprawach dotyczących 
uchybienia terminowi do złożenia środka odwoławczego.

Małżeństwo konkordatowe jest, z mocy samego konkordatu i na podsta-
wie norm KRO, skutkiem ciągu zdarzeń, a nie samych oświadczeń woli nup-
turientów. Jeżeli ten ciąg zdarzeń już się rozpoczął – zawieraniem małżeń-
stwa kanonicznego, złożeniem przed duchownym oświadczeń woli zawarcia 
jednoczesnego małżeństwa według prawa polskiego (świeckiego), nie można 
zawrzeć drugiego małżeństwa aż do rozstrzygnięcia kwestii sporządzenia ak-
tu małżeństwa lub skutecznej jego odmowy. Natomiast dopełnienie wymaga-
nych czynności i spełnienie wszystkich przesłanek (sporządzenie aktu mał-
żeństwa) kończy ciąg zdarzeń prowadzących do zawarcia małżeństwa, usuwa 
wątpliwości co do skutecznego zawarcia małżeństwa świeckiego, ponieważ 
jest ono skutecznie zawarte od daty złożenia oświadczeń woli przed duchow-
nymi.

W związku z istnieniem dwóch, w różnym czasie występujących przesłanek 
zawarcia małżeństwa konkordatowego pojawia się pytanie, jaki wpływ mają 
zdarzenia pojawiające się po złożeniu oświadczeń woli, a przed sporządzeniem 
aktu małżeństwa. W razie śmierci jednego lub obojga małżonków powinno się 
sporządzić akt małżeństwa, a datą jego zawarcia jest dzień złożenia stosow-
nych oświadczeń przed duchownym. Podobnie dziecko urodzone w tym cza-
sie jest dzieckiem małżeńskim, choćby małżonek zmarł przed sporządzeniem 
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 aktu małżeństwa. Jeżeli jednak aktu małżeństwa nie można sporządzić z powo-
du nieprzesłania przez duchownego do USC wymaganych dokumentów albo 
z powodu przesłania spóźnionego i nieusprawiedliwionego ani przed kierow-
nikiem USC, ani przed sądem oceniającym odmowę sporządzenia aktu, mał-
żeństwo konkordatowe nie zostało zawarte. Wydaje się, że przy ocenie okolicz-
ności nieprzekazania dokumentów do USC lub spóźnienia w tym względzie, 
wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść zawarcia małżeństwa (favor ma-
trimonii). Jeżeli więc mimo spóźnienia sporządzono akt małżeństwa, może to 
oznaczać, że kierownik USC usprawiedliwił opóźnienie. Wydaje się, że samego 
terminu 5 dni wyznaczonego dla przekazania dokumentów do USC nie można 
oceniać tak samo jak przesłanek koniecznych do zawarcia małżeństwa wymie-
nionych w art. 1 KRO. Wspomniany  termin pełni funkcję pomocniczą wzglę-
dem przesłanki konstytutywnej sporządzenia aktu małżeństwa. Skoro kierow-
nik USC sporządził akt małżeństwa, dopełniła się ostatnia przesłanka zawarcia 
małżeństwa świeckiego przed duchownym (art. 1 § 2 KRO) i nie ma podstaw 
do żądania ustalenia nieistnienia małżeństwa1.

Zawarcie małżeństwa konkordatowego wymaga podjęcia czynności przez 
dwa urzędy stanu cywilnego. Najpierw kierownik USC właściwego dla miejsca 
zamieszkania jednego z nupturientów sporządza zaświadczenie o braku prze-
szkód do zawarcia małżeństwa i wydaje je nupturientom celem doręczenia du-
chownemu. Natomiast inny USC, właściwy według miejsca zawarcia małżeń-
stwa kanonicznego, sporządza akt małżeństwa. Z uwagi na to, że małżonkowie 
nie stykają się z USC, w którym sporządza się akt małżeństwa, na kierownika 
tego urzędu należało nałożyć obowiązek dostarczenia małżonkom aktu zawar-
cia małżeństwa.

Małżeństwo świeckie może być zawarte przed duchownym również 
z udziałem pełnomocnika. Jednak o dopuszczalności złożenia oświadczeń 
przez pełnomocnika orzeka sąd na podstawie art. 6 KRO, podobnie do zawarcia 
małżeństwa przed kierownikiem USC. Oznacza to, że zarówno ocenę ważnych 
powodów, jak i ocenę prawidłowości udzielonego pełnomocnictwa opiera się 
na przepisach KRO i KC.

Podobnie jak przed kierownikiem USC, także przed duchownym  jest moż-
liwe zawarcie małżeństwa w trybie nadzwyczajnym. W razie bowiem nie-
bezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron, oświadcze-

1  Przeciwny pogląd wyrażony, (w:) J. Ignatowicz, Prawo rodzinne (uaktualnione przez 
M. Nazara), Warszawa 2001, s. 113, bez potrzeby narusza stosowaną w wielu przepisach pra-
wa małżeńskiego zasadę ochrony i trwałości małżeństwa (favor matrimonii) z powodu uster-
ki formalnej, skoro na korzyść małżeństwa rozstrzyga się nawet co do niektórych przeszkód 
do zawarcia małżeństwa. Poza tym w art. 1 § 2 KRO wśród przesłanek koniecznych wymie-
nia się tylko sporządzenie aktu małżeństwa.
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nia o wstąpieniu w związek małżeński strony mogą złożyć niezwłocznie, bez 
przedstawienia zaświadczenia kierownika USC stwierdzającego brak prze-
szkód małżeńskich. Konieczne jest tylko zapewnienie stron, że nie wiedzą o ich 
istnieniu (art. 9 § 2 KRO).

Jednak i w tym wypadku wymaga się wyrażenia przez nupturientów woli 
jednoczesnego zawarcia małżeństwa według prawa polskiego (małżeństwa 
świeckiego). Jeżeli takiego oświadczenia nie złożyli, ergo kierownik USC 
nie sporządził aktu małżeństwa, małżeństwo świeckie jest niezawarte (non 
existens) i nie można żądać ustalenia jego istnienia na podstawie art. 189 
KPC1. 

IV. Przeszkody zawarcia małżeństwa

1. Uwagi ogólne

Poza przesłankami koniecznymi, które muszą zaistnieć, aby małżeństwo 
w ogóle było zawarte (art. 1 KRO), ustawodawca ograniczył swobodę stron ze 
względu na określone okoliczności dotyczące jednego lub obojga nupturien-
tów (np. nieosiągnięcie określonego wieku, pokrewieństwo, ubezwłasnowol-
nienie itd.). Te ograniczenia mają na celu zapobieżenie zawieraniu małżeństw, 
które z przyczyn społeczno-obyczajowych lub eugenicznych uważa się za nie-
dopuszczalne. Tę dyrektywę ustawodawca wyraża słowami: „nie może (nie 
mogą) zawrzeć małżeństwa...” (art. 10–15 KRO) lub „okoliczności wyłącza-
jące zawarcie małżeństwa” (art. 4 KRO). W nauce prawa stosuje się zróżnico-
waną terminologię: jedni używają terminu „zakazy”2, inni opowiadają się za 
wywodzącym się z prawa kanonicznego terminem „przeszkody”3,  jeszcze inni 
używają opisowego terminu „ograniczenia dowolności zawarcia małżeństwa”4. 
Mimo że żaden z tych terminów nie jest całkowicie ścisły, pozostańmy przy 
terminie „przeszkody” zawarcia małżeństwa, ponieważ ma on już ustaloną ko-
notację znaczeniową, jest powszechnie zrozumiały, a także stosowany w prak-
tyce prawniczej.

1  Wyrok SN z 3.3.2004 r., III CK 346/02, OSP 2005, Nr 2, poz. 23 z glosą T. Smyczyń-
skiego.

2  Szer, Prawo, s. 50; Walaszek, Prawo, s. 33.
3  Ignatowicz, Prawo, s. 70.
4  Grzybowski, Prawo, s. 55.
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