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I. Rodzina – jej podstawowe definicje i funkcje

1. Geneza rodziny1. Od zarania dziejów rodzina była utożsamiana z niewielkimi grupami 
plemiennymi; była identyfikowana z plemieniem. Jest to pierwotne pojęcie rodziny sensu largo. 
Chodzi więc o grupy społeczne, w których naczelnik plemienia zajmuje pozycję pater famillias. 
Wydaje się jednak, że również w takiej grupie społecznej trzeba dostrzec – z punktu widzenia 
funkcji koercytywnych, czyli mechanizmów powstrzymujących pozostających w wyłącznej 

1  Podaję za K. Gromek, Od postępowania z nieletnimi do prawa nieletnich. Analiza prawno-pedagogiczna. 
Niepublikowana rozprawa doktorska, Warszawa 1993, s. 11–12.
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gestii ojca rodziny – układ węższy, który łączy w sposób naturalny dziecko z matką oraz moż-
liwe w związku z tym konflikty z władzą plemienną. Z tego względu trafniejsze wydaje się 
upatrywanie we władzy plemiennej zalążków władzy publicznej, a ten sposób widzenia uwy-
datnia się tym bardziej, im liczniejsze i bardziej złożone wewnętrznie jest plemię. Powyższe 
zagadnienie uzyskało swój pełny wymiar dopiero z chwilą wykształcenia się władzy państwowej 
w ścisłym tego słowa znaczeniu. Nasilenie ingerencji władzy państwowej zależało oczywiście 
od wielu innych elementów. Kryterium decydującym był jednak niewątpliwie rozwój młodego 
pokolenia w aspekcie zagwarantowania obronności kraju. Szczególnego znaczenia problem 
ten nabrał w Sparcie, w której dla zwiększenia obronności kraju stworzono specyficzny system 
wychowawczy przypisywany mitycznemu prawodawcy spartańskiemu Likurgowi, opisanemu 
w II w. n.e. przez Plutarcha. Wychowanie spartańskich dzieci nie leżało bynajmniej w gestii ich 
rodziców. Z chwilą urodzenia dziecka niesiono je bowiem na miejsce zwane Lesche, na którym 
obradowała starszyzna. Ona to decydowała o dalszych losach niemowlęcia. Jeżeli było zdrowe 
i mocne, starszyzna pozwalała mu żyć i przeznaczała na jego wychowanie jedną z 9000 części 
gruntu. Jeżeli zaś było słabe i niedołężne albo niekształtne, natychmiast kazała rzucać je w roz-
padlinę z góry Tajgetu, uznając je za nieprzydatne społeczeństwu. Dzieci zdrowe pozostawały 
pod opieką mamek, przy czym chłopcy jedynie do 7. roku życia, a następnie podlegali grupo-
wej edukacji wojskowej w celu wykształcenia w nich posłuszeństwa i wytrzymałości w walce2. 
Rozwój społeczny ucywilizował stosunki rodzinne.

2. Aspekt prawny. Nauki prawne nie dysponują jedną definicją rodziny. Powszechnie 
przyjmuje się jednak, iż rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa. Należy 
jej udzielać jak najszerszej ochrony i pomocy, w szczególności przy jej zakładaniu i w okresie 
trwania odpowiedzialności rodziny za opiekę i wychowanie dzieci pozostających na jej utrzy-
maniu. Związek małżeński powinien być zawierany przy swobodnie wyrażonej zgodzie przy-
szłych małżonków3. W doktrynie prawa rodzinnego wskazuje się, że na gruncie KRO, gdy 
ustawodawca używa sformułowania „rodzina”, odnosi się je do małżonków i ich małoletnich 
dzieci, pozostających pod władzą rodzicielską, czyli krewnych w linii prostej w 1. stopniu. 
Pojęcie rodziny na gruncie prawa rodzinnego ograniczano więc do wspólnoty dwupokolenio-
wej, czyli „rodziny małej”, zwanej też nuklearną. Dotychczas uważano, że rodzina opiera się 
wyłącznie na małżeństwie, czyli wyłączano z pojęcia rodziny związki konkubenckie. Wyłączano 
również dalszych krewnych. Zdaniem autorki rodzice pozostający w konkubinacie, a nie w mał-
żeństwie, także tworzą społeczną strukturę rodzinną. Ponadto, coraz częściej w prawnym kręgu 
rodzinnym pojawiają się dziadkowie, tj. krewni w linii prostej w 2. stopniu, tworząc rodzinę 
wielopokoleniową. 

Wskazówka praktyczna
Rodzina nie ma osobowości prawnej, nie jest właścicielem przedmiotów majątkowych, nie zaciąga 
zobowiązań, nie może też wnieść powództwa. Członkowie rodziny są podmiotami prawa, a mał-
żonkowie podmiotami – właścicielami majątku wspólnego, adresatami świadczeń socjalnych, są 
oni indywidualnymi beneficjentami innych świadczeń, ulg i preferencji ze względu na utrzymanie 
rodziny. W prawie rodzinnym respektuje się jednak zasadę autonomiczności rodziny, a ingerencja 
państwa jest potrzebna tylko w razie zaistnienia zjawisk patologicznych, zwłaszcza zagrożenia 
dobra dziecka. Autonomia członka rodziny, przede wszystkim dziecka, zależy od zakresu zdolności 
do czynności prawnych4. 

2  Por. F.N. Gdański (przekł.), Sławni ludzie i onych porównania. Plutarcha dzieło historyczne, moralne i filo-
zoficzne, t. I, Wilno 1801; S. Kot, Źródła do historii wychowania (wybór), cz. I, Warszawa 1959, s. 34; E. Tomasik 
(red.), Materiały z dziejów opieki nad społecznie niedostosowanymi, Warszawa 1976, s. 7.

3  Por. art. 10 ust. 1 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych z 19.12.1966 r. 
(Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169), ratyfikowanego przez Polskę w 1977 r.

4  Por. A. Stelmachowski, Wstęp do teorii prawa cywilnego, Warszawa 1984, s. 43. Podaję za: T. Smyczyński (red.), 
System prawa prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2014, s. 4.
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Dopóki jednak prawna definicja rodziny nie zostanie ujednolicona, doktryna prawa nadal 
odwoływać się będzie w tym zakresie do dorobku innych nauk społecznych – socjologii, psy-
chologii, antropologii5, czy religii.

3. Aspekt socjologiczny. Najpopularniejsze i najpełniejsze rozumienie rodziny znajduje 
swój wymiar w aspekcie socjologicznym.

Rodzina w aspekcie socjologicznym rozumiana jest jako podstawowa grupa pierwotna – 
grupa społeczna złożona z małżeństwa i dzieci (także adoptowanych) oraz ogółu krewnych 
każdego z małżonków. Istotą rodziny są dwa rodzaje więzi społecznych: małżeńska i rodziciel-
ska, a w niektórych typach rodziny – również więź powinowactwa. Rodzina występuje we 
wszystkich społeczeństwach i epokach, spełnia w życiu społeczeństwa kilka podstawowych 
funkcji, najważniejsze to: prokreacja (zapewnienie ciągłości biologicznej społeczeństwa), so-
cjalizacja (wprowadzenie młodego pokolenia w normy i mechanizm życia zbiorowego, opieka 
nad nim i przygotowanie do samodzielnego odgrywania ról społecznych), utrzymywanie ciągłości 
kulturowej społeczeństwa przez przekazywanie dziedzictwa kulturowego następnym pokole-
niom, prowadzenie gospodarstwa domowego, sprawowanie kontroli społecznej, zapewnienie 
równowagi emocjonalnej i wzajemnej pomocy6.

Wskazówka praktyczna
Podstawowe funkcje rodziny to: prokreacja, socjalizacja (wychowanie), kultywowanie tradycji, kon-
trola społeczna.

4. Rodzina jako grupa społeczna to związek intymnego, wzajemnego uczucia, współdzia-
łania i wzajemnej odpowiedzialności, w którym akcent pada na wzmacnianie wewnętrznych 
relacji i interakcji.

Przez grupę społeczną „rozumie się co najmniej trzy osoby powiązane systemem stosunków 
uregulowanych instytucjonalnie, posiadających niektóre wspólne wartości (zadania) i oddzie-
lone od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności”7. Grupy społecznej nie tworzy para 
(dwie osoby). Uważa się, że w takiej sytuacji istnieje mniej czy bardziej trwały stosunek między 
dwiema osobami, które jednak nie stwarzają warunków do powstania innych zjawisk, typo-
wych dla liczniejszych zbiorowości. Jeżeli natomiast grupa składa się przynajmniej z trzech 
członków, wtedy stosunki między dwoma członkami są wyznaczone przez stosunki z trzecim 
partnerem8. Wydaje się więc, że w pozajurydycznym ujęciu para małżeńska jest z pewnością 
fundamentem rodziny, ale nie jest jeszcze grupą społeczną, którą się stanie z chwilą pojawienia 
się pierwszego dziecka. W literaturze pojawił się pogląd, że nie jest też grupą społeczną para 
płciowo jednorodna i nie będzie ona grupą rodzinną nawet po przyjęciu dziecka, ponieważ 
partnerów tej samej płci nie łączy więź rodzinna9. Zdaniem autorki nie można podzielić tego 
poglądu. Powszechnie przyjmuje się, że więzi rodzinne to rzeczywiste relacje między członkami 
rodziny oparte zarówno na uczuciach, jak i przesłankach materialnych10. Osoby jednopłciowe 
niejednokrotnie tworzą bardzo silne związki emocjonalne i ekonomiczne, oparte na wzajemnej 
więzi partnerów, jak w rodzinie i niejednokrotnie wychowują dzieci, np. jednego z partnerów, 
w tym adoptowane. Adopcja przez związki jednopłciowe jest legalna w 27 państwach i niektó-
rych regionach Meksyku11. Odmawianie tym parom prawa do kształtowania więzi rodzinnych 
jest zatem nieuprawnione. To przejaw dyskryminacji.

5  Por. M. Domański, Względne zakazy małżeńskie, Warszawa 2013, s. 30–31 (i powołana tam literatura).
6  Por. Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 5, Warszawa 1996, hasło „rodzina”, s. 548. 
7  Por. S. Kosiński, Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 1989, s. 139. Podaję za: T. Smy-

czyński (red.), System prawa prywatnego, t. 11, 2014, s. 3.
8  Por. S. Kosiński, Socjologia ogólna, s. 139–140. Podaję za: T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego, 

t. 11, 2014, s. 3.
9  Por. T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego, t. 11, 2014, s. 3.
10  Por. T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego, t. 11, 2014, s. 7.
11  Por. L.R. Mendos, State-Sponsored Homophobia, Geneva 2019. 
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Wskazówka praktyczna
Rodzina pełni funkcje osobowe:
1) małżeńską lub partnerską: bycie żoną lub mężem, partnerem lub partnerką;
2) rodzicielską: bycie ojcem lub matką;
3) braterską: bycie siostrą lub bratem.

5. Rodzina jako instytucja społeczna to grupa określona przez stosunki seksualne, odpo-
wiednio unormowane i trwałe, tak by mogła zapewnić odnawianie się społeczeństwa przez 
reprodukcję. 

Pełni ona wówczas funkcje instytucjonalne. Jest to w szczególności funkcja:
1) materialno-ekonomiczna (zaspokajanie przez rodzinę materialnych potrzeb jej członków);
2) opiekuńczo-zabezpieczająca (materialne i fizyczne zabezpieczenie członków rodziny 

wymagających pomocy);
3) prokreacyjna (zaspokajanie naturalnych potrzeb – ojcostwa i macierzyństwa, utrzymy-

wanie biologicznej ciągłości rodziny i społeczeństwa);
4) seksualna (zaspokajanie popędu seksualnego);
5) legalizacyjno-kontrolna (pilnowanie zachowań członka rodziny przez resztę rodziny);
6) socjalizacyjno-wychowawcza (wprowadzanie dziecka w świat kultury danego społe-

czeństwa);
7) klasowa (określenie pozycji członków rodziny w strukturze społeczeństwa);
8) kulturalna (zapoznawanie młodego pokolenia z dziejami kultury);
9) rekreacyjno-towarzyska (regeneracja emocjonalna na łonie rodziny);

10) emocjonalno-ekspresyjna (racjonalne rozładowywanie emocji w gronie rodziny)12.

6. Aspekt religijny. W Polsce dominuje wyznanie rzymsko-katolickie. Kościół katolicki 
przyjmuje definicję rodziny zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego (KKK), według 
którego „Mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą ze swoimi dziećmi rodzinę. Ten 
związek jest uprzedni wobec uznania go przez władzę publiczną, narzuca się sam. Należy go 
uważać za normalny punkt odniesienia w określaniu różnych stopni pokrewieństwa”. Rodzina 
jest zatem „podstawową komórką życia społecznego. Jest naturalną społecznością, w której 
mężczyzna i kobieta są wezwani do daru z siebie w miłości i do przekazywania życia. Autorytet, 
stałość i życie w związkach rodzinnych stanowią podstawy wolności, bezpieczeństwa i bra-
terstwa w społeczeństwie. Rodzina jest wspólnotą, w której od dzieciństwa można używać 
wolności. Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia społecznego”13. 

Wskazówka praktyczna
Tradycyjnie każdy związek mężczyzny i kobiety, mający charakter trwały i ukierunkowany na pro-
kreację, jest rodziną. Związkiem takim jest nie tylko małżeństwo, ale i konkubinat, co wprost 
wynika z cytowanego za KKK zwrotu: „Ten związek jest uprzedni wobec uznania go przez władzę 
publiczną”.

7. Formy rodziny. Istnieją różne formy rodziny, klasyfikowane według odmiennych kry-
teriów:

1) formalnego (lub nieformalnego) związku cywilnego, rozumianego jako sankcjonowany 
prawem (nieusankcjonowany prawnie) związek dwóch osób kształtujący ich wspólne 
życie, wiążący je emocjonalnie i ekonomicznie, który stanowi trzon rodziny, w szcze-
gólności: 
a) małżeństwa powszechnie rozumianego jako związek osób, zazwyczaj mężczyzny i ko-

biety, zatwierdzony prawnie i społecznie, regulowany zasadami, obyczajami, przeko-
naniami i postawami, określającymi prawa i obowiązki małżonków oraz status ich 

12  Por. M. Domański, Względne zakazy małżeńskie, Warszawa 2013, s. 33; Z. Tyszka, Socjologia rodziny, 
Warszawa 1976, s. 61 i n. – podaję za M. Domański, Względne zakazy małżeńskie, Warszawa 2013, s. 33. 

13  Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, Nr paragrafu Katechizmu 2202 i 2207, s. 502–503.
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możliwego potomstwa, który może mieć charakter monogamii, gdzie jeden mężczyzna 
związany jest trwale z jedną kobietą, lub poligamii, która zakłada małżeństwo z więcej 
niż jedną osobą (w tym samym czasie) najczęściej jednego mężczyzny z dwiema lub 
więcej kobietami (poligynia) lub między jedną kobietą i więcej niż jednym mężczyzną 
(poliandria). Poligamia w potocznym rozumieniu jest często błędnie zawężana jedy-
nie do poligynii,

b) konkubinatu powszechnie rozumianego jako nieformalny związek dwóch osób, po-
zostających w pożyciu, bez prawnego charakteru instytucji małżeństwa,

c) związku partnerskiego powszechnie rozumianego jako uznany społecznie związek 
dwóch osób;

2) dziedziczenia: powszechnie rozumianego jako wejście spadkobiercy lub kilku spadkobier-
ców w sytuację prawną zmarłego spadkodawcy, polegającą w szczególności na nabyciu 
praw i obowiązków majątkowych, których podmiotem był spadkodawca (krąg spadko-
bierców wyznacza wola spadkodawcy przy dziedziczeniu testamentowym lub przepis 
ustawy przy dziedziczeniu ustawowym). Dziedziczenie ustawowe co do całości spadku 
następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał spadkobiercy albo gdy żadna z osób, 
które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Dziedziczenie ustawowe co do 
części spadku następuje wtedy, gdy spadkodawca nie powołał do tej części spadkobiercy 
albo gdy którakolwiek z kilku osób, które powołał do całości spadku, nie chce lub nie 
może być spadkobiercą. W rodzinie może ono być patrylinearne (dziedziczenie po krew-
nym ze strony ojca, a nie matki), matrylinearne (dziedziczenie po krewnym ze strony 
matki, a nie ojca) lub bilateralne (dziedziczenie dwustronne i po krewnym ze strony ojca, 
i po krewnym ze strony matki);

3) rozkładu władzy w rodzinie (wywierania wpływu na członków rodziny); może ono mieć 
charakter matriarchalny (władzę sprawują kobiety), patriarchalny (władzę sprawują 
mężczyźni) lub partnerski (rodzice wspólnie kształtują przyszłość swego potomstwa) – 
tak w polskim prawie rodzinnym;

4) ze względu na reguły zamieszkania: 
a) małżeństwo osiadłe w domu rodziców żony lub przy rodzinie żony,
b) małżeństwo osiadłe w domu rodziców męża lub przy rodzinie męża,
c) współmałżonkowie przenoszą się do zupełnie nowego miejsca zamieszkania, z dala 

od krewnych jednej i drugiej strony,
d) miejsce zamieszkania nie jest określone,
e) małżonkowie zamieszkują oddzielnie,
f) małżeństwo na przemian, przez pewien czas zamieszkuje u rodziców żony i przez 

pewien czas u rodziców męża,
g) współmałżonkowie zamieszkują w już istniejącym gospodarstwie żony,
h) współmałżonkowie zamieszkują w już istniejącym gospodarstwie męża.

8. Alternatywne formy rodziny. Współczesne społeczeństwa wykształciły też alternatywne 
formy rodziny, jak:

1) rodzina niepełna (potomstwo jest wychowywane przez jednego rodzica);
2) rodzina zastępcza (potomstwo rodziców jest wychowywane przez osoby trzecie na wa-

runkach zalegalizowanych lub nieformalnie) – w polskim prawie rodzinnym termin 
rodzina zastępcza odnosi się jedynie do form zalegalizowanych prawnie;

3) rodzina zrekonstruowana (rodzina uzupełniona w wyniku nowego związku małżeńskiego 
osamotnionego współmałżonka);

4) związek partnerski, w tym homoseksualny (wychowywanie dzieci przez lesbijki, gejów, 
osoby biseksualne lub transpłciowe);

Z praktyki orzeczniczej
Trybunał uznaje (wyr. ETPC z 21.7.2015 r.14), iż w zakresie, w jakim konstytucja włoska w interpre-
tacji sądów krajowych wyklucza pary jednopłciowe spod stosowania prawa małżeńskiego, oraz 

14  Skarga Nr 18766/11, Oliari i inni v. Włochy, Legalis.
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w zakresie, w jakim ze względu na brak jakichkolwiek regulacji prawnych w tej mierze skarżący nie 
mogą zawrzeć związku cywilnego i odpowiednio sformalizować swej relacji, sytuacja ta dotyka 
skarżących bezpośrednio i mają oni uprawniony interes osobisty w doprowadzeniu do jej zakoń-
czenia.
W związku z tym Trybunał stwierdza, iż osoby składające niniejsze skargi powinny zostać uznane 
za „ofiary” zarzucanych naruszeń w rozumieniu art. 34 EKPC. 
W świetle orzecznictwa Trybunału Europejskiego interpretacja art. 18 Konstytucji RP prowadząca 
do wyłączności związków heteroseksualnych stanowi na gruncie prawa europejskiego przejaw dys-
kryminacji związków homoseksualnych. 

 � Zob. część B § 1 pkt I ppkt 2. Ochrona małżeństwa, rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa. 

5) rodzinny dom dziecka (forma pieczy zastępczej w rodzinach naturalnych, ale obcych dla 
wychowanka).

9. Małżeństwo a możliwość doboru partnera. Niekwestionowany priorytet doboru part-
nerów stanowi małżeństwo. Dobór partnerów w małżeństwie może być określany przez insty-
tucje prawne lub obyczajowość. Zazwyczaj w ramach rodziny, tj. pomiędzy bliskimi krewnymi 
i powinowatymi, nie można zawierać związków małżeńskich, a prawo określa stopnie pokre-
wieństwa i powinowactwa, w ramach których można zawrzeć małżeństwo.

W większości krajów małżeństwo jest ograniczone do związku kobiety i mężczyzny, nato-
miast prawodawstwo niektórych krajów dopuszcza możliwość zawierania małżeństw bądź 
podobnych związków przez partnerów tej samej płci.

Wskazówka praktyczna
W niektórych społecznościach możliwe jest zawieranie małżeństw jedynie z przedstawicielami 
własnej zbiorowości etnicznej, czyli wewnątrz określonej grupy. Jest to tzw. endogamia. Jej przeci-
wieństwem jest egzogamia – zakaz zawierania małżeństw wewnątrz określonej grupy (poszerzonej 
rodziny, klanu egzogamicznego15), utożsamiany przez jej członków z zakazem kazirodztwa, mimo 
że wyznacza szerszą grupę niż jednostki blisko spokrewnione16.

II. Prawo rodzinne

1. Uwagi wstępne. Prawo rodzinne jest to dział prawa cywilnego regulujący stosunki cywil-
noprawne w rodzinie – zarówno stosunki wewnątrzrodzinne, tj. pomiędzy członkami rodziny, 
jak i rodzinne stosunki zewnętrzne, tj. pomiędzy członkami rodziny a osobami trzecimi – tak 
w zakresie majątkowym, jak i niemajątkowym.

2. Geneza prawa rodzinnego. W rozwoju historycznym rodzina była obiektem zaintere-
sowania prawa przede wszystkim w zakresie stosunków majątkowych, roli jednostki zarzą-
dzającej majątkiem rodzinnym oraz przekazywaniem go następnym pokoleniom. Natomiast 
stosunki osobiste między członkami rodziny, w szczególności między małżonkami, podlegały 
regulacji i kontroli przede wszystkim w sferze moralno-obyczajowej i poddane były wpływom 
religii. Od średniowiecza aż do czasów nowożytnych prawo małżeńskie było domeną prawa 
kościelnego. Dopiero Kodeks Napoleona z 1804 r. unormował całość stosunków rodzinnych 
w odniesieniu do wszystkich obywateli niezależnie od ich wyznania.

W Polsce po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. w poszczególnych dzielnicach obowią-
zywało prawo państw zaborczych17.

15  Por. C. Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, K. Pomian (tłum.), Warszawa 2000.
16  Por. B. Malinowski, w: A.K. Paluch (red.), Jednostka, społeczność, kultura, Warszawa 2000.
17  Podaję za T. Smyczyński, M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2020, s. 18.
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Na terytorium międzywojennej Rzeczypospolitej można było wyróżnić – ze względu na 
różne systemy prawne – aż pięć obszarów: 

1) obszar byłego zaboru pruskiego;
2) obszar byłego zaboru austriackiego;
3) obszar byłego Królestwa Polskiego,
4) obszar tzw. Ziem Wschodnich (ziemie zaboru rosyjskiego, które nie wchodziły w skład 

Królestwa Polskiego, czyli województwa: nowogrodzkie, poleskie, wileńskie i wołyńskie 
oraz powiaty województwa białostockiego: bialski, grodzieński, sokólski i wołkowyski);

5) obszar Spiszu i Orawy (27 wiosek przyłączonych do Rzeczypospolitej w 1922 r.)18.
Całokształt stosunków prawnorodzinnych na zasadzie świeckości prawa normował tylko 

niemiecki Kodeks Cywilny z 18.8.1896 r. (BGB). Prace kodyfikacyjne podjęte w II Rzeczypo-
spolitej przerwał wybuch II wojny światowej. Jednak przygotowane projekty legislacyjne były 
ważnym dorobkiem polskiej myśli prawniczej. 

Wykorzystano je po zakończeniu wojny w pracach nad unifikacją prawa rodzinnego, za-
kończonej uchwaleniem czterech dekretów:

1) dekret z 25.9.1945 r. – Prawo małżeńskie19;
2) dekret z 22.1.1946 r. – Prawo rodzinne20;
3) dekret z 14.5.1946 r. – Prawo opiekuńcze21;
4) dekret z 29.5.1946 r. – Prawo małżeńskie majątkowe22.
Dopiero Kodeks rodzinny z 27.6.1950 r.23 unormował całość stosunków prawnorodzin-

nych w jednym akcie prawnym. Był on jednak z różnych względów krytykowany, zwłaszcza 
za nadmierną lakoniczność utrudniającą stosowanie jego przepisów w praktyce sądowej. 

W ramach prac nad kodyfikacją prawa cywilnego przygotowano nowy projekt prawa ro-
dzinnego, który uchwalono 25.2.1964 r. jako Kodeks rodzinny i opiekuńczy24, obowiązujący 
od 1.1.1965 r. z licznymi nowelizacjami do chwili obecnej25. 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest aktualnie kompleksowym źródłem prawa rodzinnego 
i opiekuńczego w Polsce.

III. Systematyka KRO 

Systematyka KRO obejmuje trzy tytuły:
I. Małżeństwo – tytuł zawierający regulacje dotyczące zawarcia małżeństwa, praw i obo-

wiązków małżonków, małżeńskich ustrojów majątkowych, ustania małżeństwa i sepa-
racji (art. 1–616 KRO);

II. Pokrewieństwo i powinowactwo – tytuł zawierający regulacje dotyczące pochodzenia 
dziecka, stosunków między rodzicami a dziećmi, przysposobienia i obowiązku alimen-
tacyjnego (art. 617–1441 KRO);

III. Opieka i kuratela – tytuł zawierający regulacje dotyczące opieki nad małoletnim i ubez-
własnowolnionym oraz kurateli (art. 145–184 KRO).

18  Podaję za A. Mezglewski, A. Tunia, Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, Warszawa 2007, 
s. 1–2.

19  Dz.U. Nr 48, poz. 270.
20  Dz.U. Nr 6, poz. 52 ze sprost.
21  Dz.U. Nr 20, poz. 135.
22  Dz.U. Nr 31, poz. 196 ze sprost.
23  Dz.U. Nr 34, poz. 308 ze zm.
24  T.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359.
25  Podaję za T. Smyczyński, M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, s. 18–19.
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PS 2016, Nr 5; P. Wypych, Charakter prawny transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą, 
KPP 2003, Nr 1; J. Zabłocki, Małżeństwo konkordatowe, St.Iur. 1999, Nr 37; T.J. Zieliński, Stosowanie 
wyznaniowej formy zawarcia małżeństwa cywilnego poza Kościołem katolickim, PiP 2011, Nr 2; A. Zie-
lonacki, Glosa do uchw. SN z 25.4.1983 r., III CZP 12/83, OSPiKA 1984, Nr 6; tenże, Glosa do wyr. SN 
z 4.2.1985 r., IV CR 557/84, OSPiKA 1987, Nr 7–8; tenże, Zawarcie małżeństwa, Wrocław 1982; O. Żura-
wińska, Małżeństwo konkordatowe zawarte przez pełnomocnika (uwagi na tle prawa polskiego i kodeksu 
prawa kanonicznego), Rej. 2012, Nr 3. 

I. Charakter prawny instytucji małżeństwa w rozumieniu art. 1 KRO
1. Brak ustawowej definicji małżeństwa. Polski ustawodawca nie wprowadził do systemu 

prawnego definicji małżeństwa. W doktrynie przyjmuje się, że instytucja małżeństwa jest to 
akt prawa materialnego, wywierający określone skutki prawne. Jednocześnie jest to stosunek 
prawny o charakterze osobistym, łączący mężczyznę i kobietę. W literaturze podnosi się, iż 
małżeństwo charakteryzują następujące cechy:

1) trwałość (ale nie nierozerwalność) związku mężczyzny i kobiety; KRO wyklucza mał-
żeństwo między partnerami tej samej płci, zdaniem autorki jest to przejaw dyskryminacji 
i nietolerancji społecznej1; 

1  Odmiennie J. Gajda, w: T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego, t. 11, Prawo rodzinne i opiekuńcze, 
Warszawa 2014, s. 89.
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2) powstały zgodnie z ich wolą w sposób przewidziany przepisami prawa; 
3) oparty na zasadzie równouprawnienia; 
4) skutkujący istnieniem praw i obowiązków o charakterze osobistym i majątkowym2.

2. Zasady polskiego prawa małżeńskiego

a) Fundament polskiego prawa małżeńskiego stanowią zasady ugruntowujące zawarcie 
małżeństwa:

1) monogamia (jednożeństwo): mogą go zawrzeć wyłącznie dwie osoby. Wykluczona jest 
poligamia (wielożeństwo, czyli małżeństwo więcej niż z jedną osobą w tym samym czasie), 
zarówno poliandria (związek poligamistki, tj. jednej kobiety z wieloma mężczyznami), 
jak i poligynia (związek poligamisty, tj. jednego mężczyzny z wieloma kobietami)3;

2) heteroseksualność: wyłączny związek mężczyzny i kobiety. 
Prawo polskie bezwarunkowo wyklucza legalizację związku osób tej samej płci – tak związ-

ków małżeńskich, jak i partnerskich. W doktrynie istnieją zarówno zwolennicy, jak i przeciw-
nicy aktualnej regulacji, do których zalicza się też autorka. Zwolennicy aktualnej regulacji 
podnoszą, iż w jej świetle nie można mówić o dyskryminacji osób homoseksualnych Nie jest 
ona bowiem sprzeczna z prawem europejskim, więc jest dopuszczalna. Jednocześnie pożycie 
mężczyzny i kobiety, a także inne funkcje powstałej rodziny są elementami pewnych odwiecz-
nych praw biologicznych. Związek homoseksualny jest sprzeczny z celem i funkcją społeczną 
małżeństwa oraz rodziny. Ponadto faktyczne pożycie pary jednorodnej płciowo może być 
przez prawo tolerowane jako zjawisko intymnego życia człowieka. Prawo nie powinno jednak 
nadawać temu zjawisku małżeńskiego statusu prawnego4. Zdaniem autorki zgodność aktualnej 
regulacji z prawem europejskim jest co najmniej dyskusyjna zwłaszcza w świetle orzecznictwa 
ETPC, jak poniżej. Natomiast powoływanie się na odwieczne prawa biologiczne stanowi prze-
jaw skrajnego konserwatyzmu. Dyskryminacja osób homoseksualnych w świetle aktualnej 
regulacji prawnej obowiązującej w Polsce jest faktem,

b) Obowiązek uznawania przez państwo w określonej formie prawnej małżeństw jedno-
płciowych zawartych za granicą

Z praktyki orzeczniczej
Państwa (…) mogą, na podstawie art. 12 EKPC, jak i na podstawie art. 14 w zw. z art. 8, ograniczyć 
możliwość zawarcia związku małżeńskiego do par różnopłciowych. Tak samo jest w przypadku 
art. 14 w zw. z art. 12. Niemniej Trybunał przyznawał już, że pary jednopłciowe potrzebują praw-
nego uznania i ochrony swych związków. (…) Ustawodawca włoski wprowadził związki partnerskie 
we Włoszech. W drodze późniejszych aktów prawnych zapewniono, iż osoby, które zawarły związek 
małżeński, związek partnerski lub jakikolwiek inny odnośny związek za granicą, mogą dokonać 
rejestracji swego związku, jako związku partnerskiego, na podstawie prawa włoskiego. Legislacja ta 
weszła w życie w 2017 r. i większość skarżących niedawno z niej skorzystała. (…) Trzeba wskazać, 
iż nowa legislacja włoska przewidująca możliwość zawarcia związku partnerskiego (i rejestracji 
związków małżeńskich zawartych za granicą jako związków partnerskich), wydaje się również 
dawać mniej więcej taką samą ochronę jak małżeństwo, w odniesieniu do podstawowych potrzeb 
pary w stałym i trwałym związku, a zadaniem Trybunału w niniejszej sprawie nie jest badanie 
szczegółowych różnic w tej mierze, co wykraczałoby poza zakres przedmiotowy sprawy. (…) Try-
bunał wskazuje, iż odmowa zarejestrowania małżeństwa skarżących nie pozbawiła ich żadnych 
praw wcześniej uznawanych we Włoszech (jeżeli takie były), oraz iż skarżący w dalszym ciągu 
mogą korzystać, w państwie zawarcia małżeństwa, z wszelkich praw i obowiązków nabytych w drodze 
takiego małżeństwa. Jednakże decyzje odmawiające rejestracji ich małżeństwa w jakiejkolwiek 
formie, pozostawiające w ten sposób skarżących w próżni prawnej (przed wejściem w życie nowego 
prawa), nie uwzględniały rzeczywistości społecznej tej sytuacji. (…) Skarżący napotykali zatem 

2  Podaję za: J. Gajda, w: T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego, t. 11, 2014, s. 72 i powołana tam 
literatura.

3  Por. A. Harasymiuk, Związek poligamiczny: jego rodzaje, uwarunkowania kulturowe i przyczyny, https://
zdrowie.tvn.pl/a/zwiazek-poligamiczny-jego-rodzaje-uwarunkowania-kulturowe-i-przyczyny (dostęp: 28.12.2020 r.).

4  Por. J. Gajda, w: T. Smyczyński (red.), System prawa prywatnego, t. 11, 2014, s. 89.
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