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Wstęp
Z radością prezentujemy V wydanie Last Minute z prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Zasady serii pozostają niezmienne: niniejsze opracowanie zawiera tylko niezbędne informacje:
• przedstawione w niezwykle przejrzystej formie;
• z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów;
• z licznymi przykładami ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie
informacji;
• z przykładowymi wzorami pism i orzeczeniami sądowymi;
• z pytaniami kontrolnymi, dzięki którym upewnisz się, że wiesz już
wszystko!
Niech nasza wspólna przedegzaminacyjna podróż będzie przyjemna, a cel
podróży – zgodny z zamierzonym.
Powodzenia!
REDAKCJA
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Część

I.

Małżeństwo

Zawarcie małżeństwa
(art. 1–22 k.r.o.)

Dział

I.

Zgodnie z art. 18 Konstytucji „Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny,
rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką
Rzeczypospolitej Polskiej”. Konstytucja nakłada na ustawodawcę i podmioty
publiczne obowiązek takiego kształtowania i stosowania prawa, by wspierać
i chronić określone powyżej wartości. W przypadku instytucji małżeństwa
ustawodawca ma obowiązek uregulować jej ramy (m.in. wzajemne prawa
i obowiązki małżonków, ustroje majątkowe, kwestię dziedziczenia, sytuację
dziecka w rodzinie itp.), a także nie podejmować działań zmierzających do
zrównania lub upodobnienia sytuacji prawnej osób pozostających w związkach partnerskich (konkubinat, związek osób tej samej płci, związek poligamiczny) z regulacjami dotyczącymi małżeństwa.

Rozdział

I.

Definicja
małżeństwa
Na gruncie polskiego prawa nie została sformułowana definicja legalna
małżeństwa, tzn. żaden akt prawny wprost nie zawiera definicji małżeństwa. Pojęcie to definiowane jest w oparciu o przepisy regulujące instytucję
małżeństwa w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym jako stosunek prawny łączący mężczyznę i kobietę, którzy dobrowolnie przed właściwym
urzędnikiem publicznym albo duchownym kościoła (lub innego związku wyznaniowego) zawarli zatwierdzony prawnie związek oparty na
więzi gospodarczej, społecznej, fizycznej i psychicznej.
Osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński określana jest nupturientem.
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Rozdział

II.

Powództwo o ustalenie nieistnienia
lub unieważnieniamałżeństwa
Wyodrębnia się dwie grupy przesłanek zawarcia małżeństwa: warunkujące
i wykluczające (zwane także przeszkodami małżeńskimi).
Przesłanki zawarcia małżeństwa

przesłanki warunkujące

[art. 1 k.r.o.]

przesłanki wykluczające
(przeszkody małżeńskie)

[art. 10–16 k.r.o.]

konieczne i zarazem wystarczające do zawarcia
małżeństwa

okoliczności wyłączające zawarcie małżeństwa

• różna płeć nupturientów (art. 1 § 1 k.r.o.)
• jednoczesna obecność nupturientów
(art. 1 § 1 k.r.o.)
• jednoczesne złożenie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński (art. 1 § 1 k.r.o.)
• złożenie oświadczenia woli przed podmiotem uprawnionym do odebrania zgodnych
oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński (kierownik urzędu stanu cywilnego,
konsul, duchowny) (art. 1 § 1–4 k.r.o.)

• wiek (art. 10 k.r.o.)
• ubezwłasnowolnienie całkowite (art. 11 k.r.o.)
• choroba psychiczna lub niedorozwój
umysłowy (art. 12 k.r.o.)
• bigamia (art. 13 k.r.o.)
• pokrewieństwo (art. 14 k.r.o.)
• powinowactwo (art. 14 k.r.o.)
• przysposobienie (art. 15 k.r.o.)
• wady oświadczenia (art. 15¹ k.r.o.)
• wadliwe pełnomocnictwo (art. 16 k.r.o.)

jeżeli pomimo niespełnienia ww. przesłanek
sporządzono akt małżeństwa, każdy, kto ma
w tym interes prawny, może wystąpić z powództwem o ustalenie nieistnienia małżeństwa [art. 2 k.r.o.]

jeżeli pomimo wystąpienia ww. przesłanek małżeństwo zostało zawarte, określone przepisami
osoby mogą wystąpić z powództwem o unieważnienie małżeństwa

dział I. | rozdział II. — Powództwo o ustalenie nieistnienia lub unieważnienia…
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1. Przesłanki warunkujące zawarcie małżeństwa [art. 1 k.r.o.]
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy:
• mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu
stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński;
[art. 1 § 1 k.r.o.]

Dobrochna S. i Filip D. zawarli związek małżeński poprzez złożenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Gdyni zgodnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

• mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu
wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności
duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie
sporządzi akt małżeństwa (jeżeli zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli
w obecności duchownego); [art. 1 § 2 k.r.o.]
Julianna H. i Mirosław B. zawarli związek małżeński poprzez złożenie w obecności katolickiego księdza oświadczenia woli zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu (kierownik urzędu
stanu cywilnego następnie sporządził akt małżeństwa).

• mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, jednocześnie obecni złożą przed polskim konsulem lub przed osobą
wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula oświadczenia, że wstępują
ze sobą w związek małżeński. [art. 1 § 3 k.r.o.]
Michalina O. i Adam F., będący obywatelami polskimi, zawarli
związek małżeński w Paryżu poprzez złożenie przed polskim konsulem oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński.
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Niespełnienie którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 1 k.r.o. oznacza niezawarcie małżeństwa, a w przypadku małżeństwa wyznaniowego –
niewywoływanie przez takie małżeństwo skutków cywilnych.
2. Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa
[art. 2 k.r.o.]

Powództwo o ustalenie nieistnienia małżeństwa można wytoczyć, jeżeli akt małżeństwa został sporządzony pomimo niespełnienia przesłanek zawartych w art. 1 k.r.o., tj. jeżeli nie zostały spełnione wymogi:
• różnej płci nupturientów;
• jednoczesnej obecności nupturientów;
• jednoczesnego złożenia oświadczeń woli o wstąpieniu w związek
małżeński;
• złożenia oświadczenia woli przed podmiotem uprawnionym do odebrania
zgodnych oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński.
W związku z niedyspozycją kierownika urzędu stanu cywilnego
oświadczenia nupturientów o wstąpieniu w związek małżeński odebrał nieupoważniony do tego pracownik magistratu, który sporządził następnie akt małżeństwa. W takim przypadku każdej osobie,
która wykaże swój interes prawny, przysługuje powództwo o ustalenie nieistnienia tego małżeństwa.

Legitymowanym czynnie do wystąpienia z tym powództwem jest każdy, kto
ma w tym interes prawny. Powództwo można wytoczyć w każdym czasie
(także po śmierci jednego z małżonków).
Kierownik urzędu stanu cywilnego sporządził akt zawarcia małżeństwa
Jarosława S. z Matyldą S., mimo że nie został spełniony wymóg jednoczesnego złożenia oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński. Dzieci Jarosława S., niebędące jednocześnie dziećmi Matyldy S.,
mają interes prawny do wytoczenia powództwa o ustalenie nieistnienia małżeństwa, ponieważ wyrok ustalający nieistnienie małżeństwa
wyłączy Matyldę S. z kręgu ustawowych spadkobierców Jarosława S.
dział I. | rozdział II. — Powództwo o ustalenie nieistnienia lub unieważnienia…
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Uwaga! Wyrok ustalający nieistnienie małżeństwa ma charakter deklaratywny,
tj. potwierdza istniejący stan prawny, zgodnie z którym nie powstały
skutki związane z zawarciem małżeństwa.
3. Warunki formalne zawarcia małżeństwa [art. 3–8 k.r.o.]
Do warunków formalnych, których spełnienie jest konieczne do zawarcia
małżeństwa, zalicza się:
• złożenie lub przedstawienie dokumentów przedślubnych niezbędnych
do zawarcia małżeństwa (zob. dalej; art. 3 k.r.o.);
• miesięczny upływ czasu od dnia, w którym osoby, które zamierzają zawrzeć małżeństwo, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa (art. 4 k.r.o.);
• uzyskanie zaświadczenia wydanego przez kierownika urzędu stanu cywilnego (art. 41 k.r.o.);
• zaświadczenie wydane przez duchownego, stwierdzające, że oświadczenia zostały złożone w jego obecności przy zawarciu związku małżeńskiego podlegającego prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego (art. 8 k.r.o.);
• obecność dwóch pełnoletnich świadków (art. 7 § 1 k.r.o. i art. 8 § 2 k.r.o.);
• publiczne oświadczenia nupturientów złożone przed podmiotem uprawnionym do udzielenia ślubu (art. 7 § 1 i 3 k.r.o. i art. 8 k.r.o.);
• ogłoszenie przez kierownika urzędu stanu cywilnego, że małżeństwo zostało zawarte (art. 7 § 4 k.r.o.).
A. Dokumenty przedślubne [art. 3 k.r.o.]
Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo powinny złożyć lub przedstawić
kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumenty niezbędne do zawarcia
małżeństwa. Wymagane dokumenty określone są w odrębnych przepisach:
w art. 76–78 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.
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